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Parkolóórákat telepítenek?

Végre itt a nyár...

Kevés a parkolóhely Kiskunfélegyházán. A piacnapokon szinte lehetetlen az
autóknak helyet találni. A
gondot parkolóórák telepítésével lehet megoldani.
A szakemberek szerint a parkolóórák telepítése után a piaci napokon is lesz elegendő
megállóhely a városközpontban, sőt még
üres helyre is lehet számítani. A parkolóórák elhelyezéséről soronkövetkező ülésükön
döntenek a városatyák.

Aratófesztivál

Országszerte véget ért a tanítás az iskolákban, a gyermekek legnagyobb örömére
megkezdődött a nyári szünet. A Platán utcai iskolások is vidáman vettek búcsút az
osztálytermektől, az iskolaudvartól, a könyvek és a füzetek most őszig pihennek.
Táborajánlónk a 6. oldalon olvasható.

A lakók nem akarják az antennát
Nem tudni helyén marad-e a Móravárosba telepítetett
telefonátjátszó állomás. A lakók, félve a káros sugárzástól, ugyanis aláírásgyűjtésbe kezdtek.
Egy ismert telefontársaság
kívánt sugárzót telepíteni a
Móraváros egyik emeletes

házának tetejére. A cég, a
lakóközösség hozzájárulásával, vélhetően az érvényben lévő jogszabályok
és a szükséges engedélyek
birtokában kezdte meg a
munkát.
A környékbeliek a tartóelemek
elhelyezéskor
szembesültek a ténnyel,
hogy antenna épül otthonuk szomszédságában. A
lakók, félve a káros sugárzástól, aláírásgyűjtésbe
kezdtek. A helyzet tisztázása érdekében a körzet
önkormányzati képviselője, Nemes Nagy Tibor

lakossági fórumot hívott
össze az érintettek számára
június 13-ra.
A felvetődött kérdésekre
a mobil társasággal szerződést kötő épület közös
képviselője, valamint Gáspár Endre, az önkormányzat műszaki csoportjának
tanácsosa próbált választ
adni. Egyebek között az
antenna építésének leállítása is szóba került. A fórum
résztvevői végül is abban
maradtak, hogy a beruházó
a nyilvánosság előtt adjon
számot az átjátszóállomás
egészségügyi hatásairól,
valamint az építkezés szabályszerűségéről – tájékoztatta lapunkat Nemes
Nagy Tibor.

Kiskunsági aratónapot,
kézi-arató versenyt rendeznek
városunkban
július 5-én. A megmérettetésre idén is Haleszban
kerül sor.
A rendezvényen az amatőr és profi kaszások
mutatják be mesterségbeli tudásukat. Mindezen túl lesz főzőverseny, íjász bemutató. A
fesztivál programját hagyományokhoz igazodó kultúrműsor színesíti.
Részletek a 6. oldalon.

Szent Iván éji mulatság
Az idén június 21én rendezi meg a
Móra Ferenc Művelődési Központ a
hagyományos Szent
Iván éji mulatságot
a Klubház udvarán.
Ez a nap egyben a
nyári napforduló napja, ekkor a leghosszabb
a nappal és legrövidebb az éjszaka. A mulatságon 18 órától éjfél után 1 óráig színes,
látványos programok várják a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Játszóház és bábelőadás,
tánctanítás szórakoztatja majd a gyerekeket,
a tűz jegyében fergeteges balkáni zene-tánc
bemutató lesz a T’Rakija együttessel, majd
éjfélkor tűzgyújtás, tűzugrás, utánna táncházzal készülnek a rendezők.
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Nagyváradi püspök a Constantinumban
„Ha összetartunk, mindent elérhetünk, ha egyenetlenkedünk
tönkre megyünk” – hangsúlyozta Tempfli József a Nagyváradi
Római Katolikus Egyházmegye
megyéspüspöke május 29-én a
Constantinum kápolnájában
bemutatott szentmisén.
A püspök Kozma László:
Nagyváradi harangszó c. interjúkötetének
bemutatása
kapcsán járt Félegyházán. A
78 éves, köztiszteletben álló
egyházfő Romániában a rendszerváltás óta teljes erővel
küzd a kommunista diktatúra
idején elkobzott egyházi javak,
iskolák, épületek, ingatlanok
visszaszerzéséért, és minden
megtesz az egyházához tartozó hívek lelkigondozása terén. Munkássága elismeréséül
Tempfli József 2007. augusztus
20-án Budapesten a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Köztársaság Érdemérem
Nagykeresztjét vette át Sólyom
László köztársasági elnöktől.
A nagyváradi püspök a szentmisén a Constantinum diákjainak elmondta: - tartom a hitemet, magyarságomat, de ezzel

együtt próbálok felülemelkedni a valláson, a nemzetiségen,
mindenen. Hiszek abban, hogy
Isten a halálunk után számon
kéri tőlünk, hasznosítottuk-e a
közösség érdekében azt a szellemi vagy fizikai erőt, amit tőle
kaptunk. Meg kell találnunk az
utat, hogy össze tudjunk tartani
a kereszténységben és az új élet

építésében! Búcsúzásképpen a
püspök megígérte a diákoknak,
hogy imádkozik azért, hogy
minél többen vállaljanak majd
a jövőben egyházi hivatást. A
szentmise végén egy diák elmondta a Himnuszt, s Mayer
Tamásné igazgatóasszony ajándékkal köszönte meg Tempfli
József püspök látogatását.

Lassú víz partot mos,
avagy eddig tartott a figyelem(?)

Több mint 12 hónapja húzódik már a kiskunfélegyházi
Zöldmező Lakótelepen található 6224 hrsz-ú utca elnevezésének ügye.
A korábbi írásos előterjesztések, jegyzőkönyvek alapján
a Huszka József utca közterület elnevezésére öt javaslat
érkezett, míg a Laczkó Gyula
utca közterület elnevezésre
21 lakos aláírásával érkezett
javaslat az önkormányzat illetékes osztálya felé, persze
mindez kevésnek bizonyult.
A lakótelepen élők javaslata
dicséretes és támogatandó,
hiszen azért éltek az illetékes osztály felé kérésükkel,
javaslatukkal, mert úgy gondolják, hogy Kiskunfélegyháza Városa és a Zöldmező
Lakótelepen élők nagyon

sokat köszönhetnek Laczkó
Gyulának és véleményük
szerint munkássága méltó elismerése lenne, ha az utca az
Ő nevét viselné.
A 2007. május 18-án (tehát,
több mint 12 hónappal ezelőtt) megtartott lakossági
fórumon megjelent lakosok
teljes egyetértésben a Laczkó
Gyula utca elnevezést kérték, de mindez kevésnek bizonyult (süket fülekre talált),
hiszen a folyamat megállt, és
AZ UTCÁNAK MÉG MINDIG NINCS NEVE.
A kérdés az, hogy mindez
egy tudatos folyamat eredménye, vagy csupán valaki
mulasztásából adódik a névtelenség?
A lakosok részéről jogosan
vetődik fel a kérdés, hogy az

Önkormányzat a telkek értékesítését követően is figyelmet kíván fordítani az ott
lakókra vagy eddig tartott a
figyelem? Vajon meddig kell
még az ott lakó, lakni kívánó
családoknak úgy nevezni a
pontos lakhelyüket, hogy az
a „névtelen utca”?
Dobronyi József - MSZP
önkormányzati képviselő
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„Szabad a csók
és szabad a tánc”
A kiskunfélegyházi emberek már
megszokhatták az utóbbi években,
hogy az önkormányzat háza táján
gyakran hangzik el az, hogy kevés a
pénz, nincs keret erre vagy arra. Sőt
mi több a legutóbbi önkormányzati
választások után felálló képviselőtestület Fidesz-KDNP többsége a város,
nehéz csőd közeli helyzetéről beszélt
hosszú ideig. Másfél év „áldásos” (?)
jobboldali vezetés után ma úgy gondolhatnánk, talán gyökeresen megváltozott a helyzet. Miért is mondjuk ezt,
azért mert a képviselőtestület jobboldali többsége az április 30-i képviselőtestületi ülés alkalmával, ugyan második nekifutásra, de megállapodást
kötött a Régió Napló nevű újság kiadójával, a Sajtó- Team Kft-vel . Miszerint nagyjából 3.5 millió forintért
cserébe az újság két oldalnyi felületen
biztosít megjelenést Kiskunfélegyháza városának az idei évben. A megállapodás számunkra elfogadhatatlan
több ok miatt. A pénzre fentebb már
hivatkoztunk, kezdjük ezzel. Senkinek ne legyenek illúziói, nem lett tele
a városi kincstár narancsos barátaink
céltudatos tevékenysége nyomán,
ahogy az oktatás megreformálása,
az intézményrendszer átfésülése sem
hozott pénzt, inkább csak néhány új
vezetőt. Tehát pénz az nincs, és mégis
van, hiszen semmi sem drága ha lehet
egy kis médiafelületet venni az adófizetők pénzén, ahol a Fideszes önkormányzati képviselők neveit vastagon
ki lehet emelni. A tartalmi kérdések
legalább annyira aggályosak, mint az
anyagiak. A megállapodás arra köttetett, hogy Kiskunhalason majd egy
ember eldönti mi jelenjen meg Kiskunfélegyházáról, a Kiskunfélegyháziak pénzén. Bár vannak félelmeink,
hogy még ennél is rosszabb a helyzet
és még a szerkesztőt is cenzúrázhatja
valaki, valaki aki a pénzhez segítette
őket. Minden leírt kétségünk fenntartása mellett, és mindazokkal együtt
melyeket leírni a bizonyíthatóság hiányában meggondolatlanság lenne,
mélységesen felháborítónak tartjuk a
közpénzek ilyen módú szükségtelen
és kontrolálhatatlan felhasználását,
mely a jóérzésű félegyházi embereket, Félegyháza anyagi szorításban
lévő számos intézményét, a város
civil társadalmának elismerésre és
támogatásra méltó széles táborát egyaránt teljes joggal sérti, bántja.
MSZP frakció
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Az alkotás sikerélményt ad… Emléktábla a magvetőknek

Ezzel a gondolattal nyitotta meg
Ficsór József polgármester a
TKIKI Művészeti Iskola csoportjainak évzáró rendezvényét június
3-án a Móra Ferenc Művelődési
Központ színháztermében.
A rendezvény előtt Molnár István,
a Holló László Kör vezetőjének

köszöntőjével nyílt meg az aulában a képzőművészeti csoport
munkáiból összeállított kiállítás.
A látványos műsor során a 2007ben kiválóra minősített művészeti
iskolában néptánc-társastánc, színjátszás és hangszeres zene szakon
tanuló diákok mutatták be tudásuk
legjavát.

Találkoztak az ötvenhatosok
Ötven éves osztálytalálkozóját tartotta május 31-én a Petőfi Sándor Gimnázium 1958-ban végzett osztálya. Az egykori diákok aktív részesei voltak az
1956-os szabadságharc és forradalom helyi történéseinek. A találkozó résztvevői így emlékeznek a múltra.
Az egykori III. osztályosok 1956.októberében a márciusi ifjak utódaiként azt
gondolták, hogy majd „megváltoztatják” a rendszert, s őszintén, lelkesedéssel
vettek részt az eseményekben. Tették a dolgukat, egy kicsit a „motorja” is voltak az akkori történéseknek. A belső indíttatást elsősorban az iskolában tanító
csodálatos tanároknak köszönhették. Olyan nagy tanáregyéniségek, mint például Mezősi Károly, aki nem hangzatos jelszavakkal beszélt, hanem csöndes
szavakkal népünk dicső és vérzivataros időszakáról, a nagy példaképekről tanított. Vagy Szlabóczky tanár úr, aki az egészségtan tanáraként „Magyarország
testéből kiszakított Erdély történelméről, a székelyekről is sokat mesélt. De
lehetne még említeni Illésy István, Somogyvári Zoltán, Sallai Sándor, Tulit Péter tanár urakat is. Akkor, 1956. októberében a túlerő, a szovjet tankok ellenében azonban nem lehetett semmit sem tenni. Reméljük, hogy a mai pedagógus
nemzedék közül is sokan úgy nevelnek, mint a mi hajdani tanáraink, akik példaképeink voltak, akik megpróbálták a jövő nemzedékébe „beleplántálni”azt a
lényeges dolgot, hogy a szónak és a tettnek mindig szinkronban kell lennie.

Múltról való gondolkodásunk egyik legmeghatározóbb elméletalkotója,
Pierre Nora mondja, hogy az emlékezet mindig konkrét alakzatokban
gyökerezik, egy térben, egy gesztusban, egy képben vagy egy tárgyban, s
hogy a múltra való emlékezésében egy adott közösségnek szüksége van
bizonyos eszközökre, amelyeket az emlékezés helyeinek nevez. Ezeknek
a helyeknek a létrehozása egy folyamat eredménye, amelyben a spontán
átélt egyéni emlékek közösségi történelemmé alakulnak át, s miközben
folyamatosan lehetőséget nyújtanak magára az emlékezésre, olyan események helyszíneiként is léteznek, amelyek az adott közösség kulturális
identitását erősíthetik a jelenben és előlegezhetik a jövőnek. Az emlékezetnek ilyen helyévé válik az a tér, amelyet emléktáblával jelölnek meg, a
múlt jelenné válásának színhelyévé, múltat megőrző térré. Az emléktáblák a mindenkori jelenben élők számára a közvetítő szerepét töltik be, hiszen a múlt időről időre való újrafogalmazását az írott, ezáltal tárgyiasult
szöveg is elősegíti: így válnak a benne megjelenített tartalmak mindenki
számára hozzáférhetővé, a közösség kollektív tudásának részeivé.
Az emléktartalom folytonosságának fenntartásáért érzett felelősség,
a múlt láthatóvá tételének szándéka vezette azokat, akik az utolsóként
végzett néptanítók diplomaátvételének 50. évfordulója alkalmából emléktáblát állítottak a kiskunfélegyházi tanítóképző egykori diákjainak és
tanárainak. A gondolat abból a természetes kapcsolatból született, amely
a kezdeményező Kapus Béla karnagyot, városunk díszpolgárát egykori tanárként, az utolsó végzős osztályok egyikének osztályfőnökeként
köti az 57 éve megszüntetett intézethez, a megvalósulás pedig az általa
irányított nagyszabású szervezőmunka, valamint az ügy mellé álló jogutódintézmény támogatásának, szerepvállalásának eredményeként vált
lehetségessé.
Június 7-én méltó keretek között, a városi pedagógusnapi ünnepség alkalmával rendezett megemlékezésen és találkozón került sor a márvány emléktábla leleplezésére, amely a nyolc évtizedig működő, néptanítók ezreit
kibocsátó nagyhírű intézetnek állít „naponta látható emléket” a jogutód
Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium
falán. Az előbb idézettek Tóth Gyuláné igazgató asszony köszöntőjében
is az emlékezés működésére irányították a figyelmet, hangsúlyozva,
hogy a tudást, szellemiséget és emberséget közvetítő országos jelentőségű intézetből – Darvas József egykori diák szavaival szólva – gyermekek
lelkébe szent igéket hintő „magvetők”, tanító- és tanárpéldaképek indultak útnak, s töltötték be hivatásukat a Klebelsberg-iskolákban. Emlékbeszédében a nap örömünnep jellegét emelte ki, amelyet nagy várakozás
és készülődés előzött meg, s amely azt reprezentálja, hogy az utódok
tisztelettel emlékeznek a nagyhírű tudós- és művésztanárokra, a tanítványokra, a gazdag szellemi örökséget hagyó, kultúrpalotának álmodott
elődintézményre, s bizakodva néznek a jövőbe, hiszen az elmúlt időszak
méltó módon bizonyította: az idő nem pusztulási, hanem felhalmozási
folyamat az örökség birtokosainak életében.
A korhangulat-idéző gesztusok a szervezőket dicsérik: a Kóti Árpád érdemes művész, öregdiák előadásában elhangzó Móra István-vers, a Könyörgés a tanítóképző új épületének 1904. nov. 12-i avatóünnepségére
emlékeztetett, az öregdiákokból alakult alkalmi énekkar pedig félegyházi
prepa-nótákkal idézte az egykori képzősök világát Tóth Ákos gyönyörű
tárogatómuzsikájának kíséretében.
A márványtáblát Kapus Béla, az emlékállítás kezdeményezője és Kapus
Krisztián, a MOVB elnöke leplezte le, majd Hajagos Gyula plébános és
Hatvani Zsófia lelkész áldotta meg az egykor itt tanulók és tanítók tiszteletére, az „Isten földjén” igét hintő „magvetők” tiszteletére, akik példát
mutattak hűségből és szolgálatból.
Mindenfajta emlékállítás megjelöl egy darabot a hétköznapi térből, szakrálissá téve a helyet, amelyet az emlékezet helyévé tesz meg. Ezáltal lesz
a múlt részévé a jelennek, ez ad alkalmat az emberi gondolkodás alakítására, a megőrzésre és az átörökítésre: a múlt értékeivel való természetes
együttélésre. S ez a szándék valósul meg a félegyházi Állami Tanítóképző Intézet magvetőinek emléket állítók példájában is.
Dr. Luchmann Zsuzsanna
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Petőfi Sándor

TÁVOLBÓL
Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.
Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat.
Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem;
S kínja lángi el nem aluvának
Jéggyöngyétől szeme harmatának.
Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba:
Nem marasztott volna tán hiába.
Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll,
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.
Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott.
...Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében.
Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse…
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegények!
Pozson, 1843. május
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„A Múlt idézése a szép jelenért...”
A fenti gondolat jegyében rendezte meg
a „Szép Félegyházáért Kör” kiállítását a
TEMI Szakmaközi Művelődési Házban. Ez
a civil szerveződés félegyházi polgárok körében alakult meg, s céljuk a múlt értékeinek
megőrzése, a jelen szépségeinek ápolása.
A Kovács Gyula vezette lokálpatrióták hatalmas anyagot gyűjtöttek össze, fotókat, festményeket, műtárgyakat, kiadványokat. A kiállítás címe az „Én Félegyházám” pontosan
fedte a bemutató anyagát, hiszen a rengeteg
fénykép, levelezőlap, festmény, írásmű és
egyéb tárgy városunkat volt hivatva bemutatni abból a szemszögből, ahogyan az alkotó, a
gyűjtő, a kiállító látta Kiskunfélegyházát.
A bőséges anyagnak csak egyetlen közösnek mondható vonása volt, mégpedig a
dokumentalista jellem. A város épületei, épületrészei, kovácsoltvas kerítései, a dülöngő
sírkövek és egyéb tárgyak, régi és mostani
felvételeken láthatók. Pontosan a bőség az,
ami miatt nehezebb annak dolga is, aki valamiképp írásban szeretné bemutatni ezt a különleges tárlatot. Ezért valamiféle önkényes
csoportosítást felvállalva, az alábbiakban néhány villanás íródjon le e különös, de mondhatjuk úgy is hiánypótló bemutatóról.
A tárlatot felvállaló művészek Kiskunfélegyháza jellegzetes helyszíneit igyekeztek megörökíteni. Ott voltak a bejárat előtt a folyosón
Molnár István és Fekete László nagyméretű
vásznai, a teremben pedig Rátkai Zsuzsa
félegyházi motívumokból összeállított festményei, Fekete Zsolt expresszív alkotása,
Szabó Ildikó mély gondolatiságot hordozó
képe, Karsai Ildikó friss akvarellvillanásai,
Terescsényi Endre egy régi alkotása a múlt
ködéből, Szűcs Tamás értékes plakettjei (melyek igazolták, hogy műfajának igen jó darabjai a kitett munkák). Garai Istvánt kisméretű akvarellképei tették Félegyháza veduta
festőjévé. Rádi András szépszámú képsort
állított ki, de az igazi meglepetés egy magántulajdonban lévő Bodor Miklós olajfestmény

volt, mely még nem mutatja az errefelé ismert Bodor Miklóst. A diákság is megmozdult, a József Attila Általános Iskola diákjai
és a gimnázium szakkörösei is vállalták városunk képi megjelenítését jó színvonalon.
Aztán ott voltak a fotók, egyrészről a különböző gyűjtemények megsárgult lapjairól az
egykori város nézett vissza a közönségre,
bizony megállapíthattuk, hogy nagyszerű
épületeket emeltek eleink a 19. sz. végének a
20. sz. elejének évtizedeiben. Őrfalvi Aladár,
Kovács Gyula és Patyi Imre gyűjteményeinek darabjai tanúskodnak erről. A fényképek
másik csoportját a ma fotósainak megörökítő
tevékenysége mutatja a félegyházi fotóköré,
Pogonyi Judit, Kis László, Tancsa János „dokumentumai” hangulatosak, Szász András
gyönyörűen elkapott naplementéi magunkon
hordozzák a szépséget. A gimnazista Hegedűs Tamás nagy ígéret, a műfaj meglepetése azonban Kürti Lászlóné képei, akit eddig
festőként ismertünk meg. A Ficsór József
polgármester által megnyitott bemutatónak
azonban van némi tanúsága is, mely abból
fakad, hogy először próbáltak ilyen eseményt
szervezni Kiskunfélegyháza polgárai szeretett városukért. A nekibuzdulás rengeteg
anyagot hozott létre és a rendezőknek bizony
nem volt szívük igazán válogatni, hanem
az összegyűjtött anyag minden darabjának
igyekeztek helyet találni. Emiatt lett zsúfolt a
kiállítás. Feltétlenül kellett volna egy keményebb rendező elv, mely hozzáértően válogat
és elrendez a még nagyobb hatásfok miatt.
Talán nem ebben a teremben kellett volna a
helytörténeti írásoknak szerepelniük, mint
ahogy a művészek is eldönthették volna,
hogy egységesen hány alkotást mutassanak
be. Azonban ha a kiállítás szigorú ismérveit
nem vesszük figyelembe, pont azért mert ez
egy rendkívüli bemutató, akkor el kell mondani, hogy egy feltétlenül követendő, hagyománnyá fejlesztendő kísérletet láthattunk a
szakmaköziben, melyhez csak gratulálni lehet.
R.F.

Előadás Hunyadi Mátyásról

Helyesbítés. Lapunk 22. számában a „Huszonöt éves a Platán iskola” című cikkben
Meizl Ferenc ny. igazgató neve helytelenül
jelent meg, valamint a Széchenyi idézetből
kimaradt a „csak” szócska. Tévedésünkért
elnézést kérünk.

A Reneszánsz éve alkalmából került megrendezésre a
KÖÁI Platán Utcai Iskolájában május 27-én Bánhegyi
Ferenc, az Apáczai Tankönyvkiadó szerzőjének előadására: Hunyadi Mátyás és családja címmel. A rendkívül színes, látványos előadást a négy összevont iskola közel 50 diákja és nagy számú pedagógusa kísérte
figyelemmel egy rendhagyó történelem óra keretében.
Bánhegyi tanár úr immár harmadik éve látogatott el a
Platán utcai iskolába. Minden évben várják őt a történelmet szerető diákok. Mostani előadásának apropója,
hamarosan megjelenő könyve a Hunyadiakról. Érdeklődéssel várjuk a könyvet.
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Diáksikerek

A kiskunfélegyházi Vöröskereszt május 30-án önkéntes véradó napot tartott a Móra
Ferenc Művelődési Központ Klubházában. Városunk lakói megértették a hívó szót, igen
nagyszámban jelentkeztek az önkéntes véradók, hogy embertársainkon segíthessenek.

Orgonafelújítás

A kiskunfélegyházi Szent István templom orgonájának felújítására került sor az
elmúlt fél évben. A beavatkozásra azért
volt szükség, mert 50 éve volt a legutóbbi
nagy átépítés, így elhasználódtak egyes
alkatrészei, de az akkori gazdasági helyzet, ill. a korabeli állami orgonaépítészeti
technika sem kedvezett a rekonstrukciónak, ezért az elavult szerkezet és a szinte
hangolhatatlan sípok egyre több gondot
okoztak a hangszer megszólaltatásában.
Új játszóasztal készült új 2 klaviatúrával + pedálbillentyűsorral és állítható
orgonapaddal az elkopottak helyébe. A
játszóasztal a legmodernebb elektronikus
szabályozással készült, ami a hiba lehetőségeket teljesen leredukálja, a hangszín
változtatást segítő kapcsolókat pedig számítógép vezérli. Új, zajtalan orgonamotor lett beépítve, a 2 gyenge és sok helyen
lyukas fújtatók helyébe 3 új, erős került,
és a szélcsatornák is újakra cserélődtek.

Haladunk a korral
A Pedagógus Nyugdíjas Klub 16 tagja a
Közgazdasági Szakközépiskola szervezésében tanfolyamon alapfokú számítógépes ismeretekkel gazdagodott. Megismerkedtünk a számítógép-kezeléssel és
az internettel. Megtanultunk levelezni,
böngészni a világhálón. 5 alkalommal 2-2
órát töltöttünk tanulással. Kovácsné Hepp
Emma vezetett be a számítógép számunkra szenzációs, rejtelmes világába. Új lehetőség nyílt meg előttünk – levelezni

A közel 2000 db síp egy része újonnan
készült a többi pedig alapos felújításban részesült. A több, mint 200 elektromágneses relé helyébe is újak kerültek.
A munkálatokat a taksonyi székhelyű
Varga Orgonaépítő Kft. végezte. A szakmai felügyeletet Leányfalusi Vilmos
orgonaművész, a főegyházmegye zeneigazgatója és Kiss István, az egyházmegye Liturgikus és Zenei Bizottságának
tagja látta el. A felújítás költségeihez - az
egyházközségen kívül - a város Önkormányzata, helyi cégek, pénzintézetek és
vállalkozók is jelentős támogatást nyújtottak. Az újjáépült orgona felszentelésére és első nyilvános megszólaltatására
június 22-én, vasárnap 17 órakor kerül
sor, hangverseny keretében. Orgonál:
Leányfalusi Vilmos orgonaművész.
Közreműködik: a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa, Szatmári Imre
vezényletével. Erre, a város kultúrális
életének jelentős eseményére szeretettel
hívnak és várnak mindenkit.
gyermekeinkkel, unokáinkkal, akik esetleg más országokban élnek. Új információkhoz, anyagokhoz jutottunk. Az érdeklődés igen nagy, várják a Klub tagjai a
folytatást. Ígéretet kaptunk a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatójától a tanfolyam őszi folytatására. Örülök, hogy részt
vettem az órákon és hasznosnak tartom az
ott szerzett tudást. Köszönjük az Igazgató
Asszonyok segítségét, érdeklődést, a kapcsolatot, melyet a Pedagógus Nyugdíjas
Klub iránt tanúsítanak.

A Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretében Tegyük
élhetőbbé iskolánkat címmel Országos Projektvetélkedőt
szerveztek a Szakiskolai Fejlesztési Programban együttműködő szakiskolák 9. és 10. osztályos tanulói számára,
melynek során a tanulók feladata volt, hogy próbára tegyék ötletességüket, tettrekészségüket és ügyességüket. A
vetélkedő helyi fordulója után a 2-2 csapat jutott tovább
a KSZIK-ból a május 14-15-én megrendezésre kerülő regionális fordulóra Kalocsára. A vetélkedőn 17 csapat vett
részt. Eredményeink:
1. helyezést ért el az Alkotók csapata (KSZIK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája).
Tagjai: Csernák Dávid, Kürti Anett, Kürti Dóra, Szurok
Anita. Mentortanár: Rózsa Pál. 2. helyezést ért el az
Épít-Ész csapata (KSZIK Kossuth Lajos Középiskolája
és Szakiskolája). Tagjai: Fazekas Róbert, Halál István,
Incze Attila,Tábi Dávid. Mentortanár: Hideg János. 4.
helyezést ért el A jövő diákjai csapat (KSZIK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája).
Tagjai: Kiss Viktória, Kovács Zoltán, Majoros Krisztina,
Lajos Judit. Mentortanár: Szalai Mihály. 5. helyezést ért
el a Design csapata (KSZIK Kossuth Lajos Középiskolája
és Szakiskolája). Tagjai: Kertész-Farkas Imola, Nyerges
Adrienn, Szabó Bettina, Szűcs Adrienn. Mentortanár: Dr.
Fekete Róbertné.
Seres Katalin projektvezető
Az országos vetélkedőn a KSZIK-t az Alkotók csapata
képviselte május 30-án. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, a Szakiskolai Fejlesztési Program
II.(70 résztvevő iskola ) keretében szervezett Országos
Projektvetélkedő döntőjén a KSZIK Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája 10/c osztályos tanulóinak Alkotók nevű csapata, „A PARK!” című
projektjével 1. helyezést ért el Budapesten. A csapat tagjai:
Szurok Anita, Kürti Anett, Kürti Dóra és Csernák Ádám.
Mentortanáruk: Rózsa Pál. A vetélkedő címe: TEGYÜK
ÉLHETŐBBÉ ISKOLÁNKAT! A diákok ötleteket gyűjtöttek, kiválasztották a legoptimálisabbat, megtervezték
és meg is valósították azt. Az iskola tangazdaságában 380
m2-es területet parkosítottak, és kialakítottak egy szalonnasütőt. Az összes fizikai munkát maguk, illetve osztálytársaik segítségével végezték. A 281 500 Ft-os beruházást
15 340 Ft-ból valósították meg! A projektről dokumentációt kellett vezetni, és prezentációt készíteni. Az SZFP
II-ben részt vevő 70 iskola összesen több mint 500 csapatot indított, ekkora mezőnyben /az iskolai fordulón 8,
a regionálison 17, és az országos döntőn 7 csapat közül /
bizonyultak a MEZGÉ-s ALKOTÓK a legjobbaknak!
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Aratónap

Születtek: Dinnyés Atina (anyja neve: Boros Csilla), Pöszmet László (NémediVarga Erzsébet), Buzder-Lantos Orsolya (Bosnyák Ilona), Tóth Eszter (Rádi Adrienn), Király Gábor (Orbán Ibolya), Nagy Kincső Piroska (Csendes Andrea).
Meghaltak: Katona József Pálné Szabó Erzsébet, Besze Veronika, Molnár Tamásné Hajmás Mária, Sárkány János, Gürtler Zsolt, Gál Zoltán Péter
– Kiskunfélegyháza. Halász Mátyás – Jászszentlászló. Borbély József Antal –
Fülöpjakab.

A hagyományokhoz híven az aratóverseny a Kiskunság és más
meghívott települések arató csapatainak részvételével kerül
megrendezésre. Idén is hangsúlyt kap, hogy a versenyző csapatok a téjegységüknek megfelelő arató szokásokat és viseletet is
kell hogy megjelenítsenek. A főzőverseny értékelésére az aratóverseny befejezése után kerül sor. Délután a hagyományokhoz
igazodó kultúrműsorban a különböző települések színes népdalnéptánc-népzene összeállításokkal mutatkoznak be. Emellett a
vállalkozó kedvűek sportos, népi játékok során mérhetik ös�sze tudásukat, valamint íjászbemutató és lovagolási lehetőség
is lesz. Az eredményhirdetés után, Aratóbállal zárul a Kiskunsági aratónap, melynek szervezője Ván Jenő kiskunkapitány,
házigazdája a Haleszi Gazdakör. A részvételi szándékot legkésőbb június 25-ig kell jelezni: telefon: 06 20/936-9703; e-mail:
vanjeno@mailbox.hu; ill. Ván Jenő, 6100 Kiskunfélegyháza,
XIII. kerület 31.

Lakossági fórum a 2. számú választókerületben
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy június 24-én /kedden/ 17.00
órakor a Platán Utcai Általános Iskola ebédlőjében lakossági fórumot tartok. Témák: Tájékoztató
a következő évek tervezett fejlesztéseiről (csatornázás, útfelújítás), kérdések, felvetések, panaszok megvitatása. Meghívott vendégek: Sipos
Róbert és Barczikai Gábor a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának munkatársai.
Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítok.
Tisztelettel:
Ficsór József polgármester, képviselő

Nyári táborok és tanfolyamok
Úszásoktatást hirdet a Kiskunfélegyházi Úszóegyesület kisiskolás gyermekek részére 2 hetes tanfolyamokon a Városi
Uszodában június 16-tól kezdődően. Érdeklődni: Tóth Zoltán
06/30/289-6448
Nyári kézműves táborok a Móra Ferenc Művelődési Központ
szervezésében június 16-27-ig és június 30-július11-ig hétköznapokon 8-16 óráig a Klubházban. Érdeklődni: 466-843
Sport napközi keretében tenisz- és úszásoktatás lesz 7-14 évesek
részére június 23-augusztus1-ig hétköznap 9-12 óráig a strand
melletti teniszpályán. Érdeklődni: Rekedt Zoltán 06/70/4503364
„Izgők-mozgók” strandtábora lesz folyamatosan június 23augusztus 1-ig hétköznaponként 7,30-17 óráig. Érdeklődni: a
strand pénztáránál ill. 06/20/533-1949
Tanyatábor félegyházi és vidéki gyerekek részére hétköznap
7,30-16,30-ig, hazajárós turnusok június 30-július 4, július 7-11.;
kint alvós turnusok július 14-18, július 21-25. Érdeklődni: Rádi
Dezsőné 06/20/365-6502; Rádi Dezső 06/20/462-1690

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 27-én 14
órakor kezdődő Kiskunfélegyháza-Selymes kerékpár út átadására. Helyszín: „Kis-vendéglő”előtt (E-5-ös, 120-as km) Program: Ficsór József polgármester úr megnyitó beszéde, Lőrincz
Tibor önkormányzati képviselő úr hozzászólása, kerékpárút átadása, kötetlen beszélgetés. Megjelenés lehetőleg kerékpárral
és gyalog. Polgármesteri Hivatal

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér
4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, eladó, felszolgáló, csomagoló, AWI hegesztő, lakatos, esztergályos,
szakács, autószerelő, sütőipari munkás, adminisztrátor, tehergépkocsi vezető. Kistelek: kábelipari gépkezelő. Vidék: CO hegesztő. Változó: befektetési tanácsadó. Budapest: villanyszerelő.

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások üres
állapotban történő értékesítésére: Kiskunfélegyháza, Attila u.
5-7. X. em. 2. sz. alatti 2 szobás 59 m2 alapterületű összkomfortos lakás, Kiskunfélegyháza, Attila u. 5-7. X em. 3. sz. alatti
2 szobás 60 m2 alapterületű összkomfortos lakás. Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes pályázati felhívás átvehető a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) vagy
letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET:
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza,
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET június 16-tól június 22-ig:
Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.
(Tel: 76/462-454). Június 23-tól – június 29-ig Hóvirág Patika
Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. (Tel: 76/463-363).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET június 21-én és 22-én: Dr.
Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
Június 28-án és június 29-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza,
Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85,
06/ 70-321-05-84.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor
Szerkesztõség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Tel./Fax: 76/467-541 e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomda: MH KFT. (mh.nyomda@gmail.com)
Megjelenik 15.300 példányban.
ISSN: 1216-1403

2008. június 20.

Félegyházi Közlöny

Éledezik a kézilabda

Asztalitenisz
A Magyar Köztársaság Országos Ifjúsági
Csapat és Egyéni Bajnokságán /MOATSZ
KUPA/ a FASI I.csapatából Korponai
Zoltán és Oláh Benedek alkotta csapat a
3. helyen végzett. Egyéniben Korponai
Zoltán bronzérmet szerzett. A korábban
megtartott Ifjúsági Húszak Bajnokságán
Korponai 10. helyezést ért el. A 2008-as
Ifjúsági ranglistán Korponai a 9., a lányoknál Csáki Rita a 8. helyet foglalja el.
A felnőtt férfiaknál Oláh Benedek a 34.,
nőknél Csáki Rita a 33. helyen áll.
Amatőr Városi Asztaltenisz versenyt
rendeztek májusban a FASI Asztaltenisz
csarnokában. A verseny előtt rövid megemlékezést tartottak a nemrég elhunyt
korábbi szervezőről, Horváth Istvánról.
Eredmények, férfi párosban: 1. Bársony
Zoltán- Kocsis István /Kórház/, 2. Mészáros József-Farkas Csaba /Mezgé-Erzol/,
3. Ónodi Ágoston-Ipacs Imre /MÁVKórház/ Férfi egyéniben: 1. Kocsis István
/Kórház/, 2. Bársony Zoltán /Kórház/, 3.
Ónodi Ágoston /MÁV/, 4. Mészáros József /Mezgé/
A verseny végén kihirdették a 2007/2008.
évi amatőr városi csapatbajnokság végeredményét: 1. Kórház 49 pont, 2. MÁV
41 pont, 3. Erzol 30 pont, 4. Mezgé 27
pont, 5. Kunszállás 20 pont 6. Ipartestület
6 pont, 7. FASI III. 5 pont, 8. Alpár 2 pont.
A versenyt rendezte Tajti Lajos.
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a FASI
I. csapta sikerrel vette az akadályt és bejutott az „Extraligába”.
Némedi László

A fiatalok közül kevesen tudják, hogy
ez a sportág is jelentős múlttal rendelkezik. A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth
Lajos Középiskolája és Szakiskolája
szervezésében május 21-én a Sportcsarnokban került megrendezésre a
középiskolások kézilabda versenye.
Eredmények: 1. KSZIK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája
és Szakiskola, 2. KSZIK Közgazdasági Szakközépiskola, 3. KSZIK Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola,
3. Móra Ferenc Gimnázium, 4. Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai
Szakképző Iskola, 5. Constantinum
Katolikus Gimnázium. A csapatok
felkészítői a középiskolai testnevelő tanárok voltak. A jó hangulatú és
sportszerű verseny után az érmeket és
az első helyezettnek járó kupát Balla
László az Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke adta át.

HÜLLŐ
KIÁLLÍTÁS

Sakktábor és nyári focisuli
A Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sporttelepén ez évben is megrendezik a hagyományos napközis sakktábort 2008.
június 23-27 között a 4-16 éves korosztálynak. A program 7.30-16.00-ig tart,
ahol a gyermekek fejleszthetik elméleti- és gyakorlati sakk-tudásukat, de a
szabadidősportolásra is bőven lesz lehetőség, pl. a hét egy napján strandolás
Kiskunmajsán az élményfürdőben. Programvezető Seres László (versenybíró,
sakkoktató, verseny-szervező).

7. oldal

Bővebb felvilágosítás, jelentkezés: Tanács István táborvezetőnél, tel: 06 70
3373354
***
A KHTK idén is megrendezi hagyományos nyári foci suliját, melyek június
21-én és 28-án kezdődnek. A foglalkozások időpontja, hétfőtől-péntekig: délelőtt
9-10 óra, míg délután 17-18 óra. Jelentkezni az edzések időpontjában Osztopáni
Mihály utánpótlás-edzőnél lehet. Érdeklődni, tel: 20/4017272, 30/ 3530891.

KISKUNFÉLEGYHÁZA
HONVÉD SPORTPÁLYA

Június 19-22.
Cs-P: 1400-1900
Sz: 1000-1800
V: 1000-1700

8. oldal

Félegyházi Közlöny

Sziklán bizonyítottak a falmászók
„Síkvidéki” falmászóink a sziklán is bizonyítottak. Kellemes, napos, nyári hétvégét
választott a Perem Sziklamászó Egyesület
II. boulder versenyének megrendezésére,
a hangulatos, mászó berkekben csak „Kis
szikla”-ként emlegetett dédestapolcsányi
Kastély-kő lábánál.

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Kiskunfélegyházán egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú
csoportokban.

A hétvégét a remek hangulat és a szép számú versenyző tette emlékezetessé május
24-25-én. Az ország minden szegletéből
érkeztek a magukat megmérettetni vágyók.
A korcsoportok izgatott versenyzői várták,
hogy megismerkedjenek saját korlátaikkal,
a természetes sziklán számukra kijelölt utakon. A falon különböző nehézségű zónák
várták, hogy a versenyzők meghatározott
időn belül teljesítsék őket. A selejtezőben
kategóriánként hat utat jelöltek ki a szervezők a résztvevőknek.
A selejtezőben jó hangulatú mászóklikkek
alakultak ki, melyek mind arra törekedtek, hogy a számukra definiált boulder problémát megoldják.
A csípős vasárnap reggel felébresztette a versenyzőket, akik újult erővel indultak neki
a döntős utaknak. Ismét ügyesen leküzdötték a szervezők által eléjük támasztott követelményeket. Az eredmények helyi viszonylatban a következőképpen alakultak:
Nyílt férfi kategóriában: Széll Csaba DSZDSE
II. helyezett, Széll Dömötör
DSZDSE
III. helyezett. Nyílt női kategóriában: Széll Boróka DSZDSE II.
helyezett. Fiú gyermek kategóriában: Simon Gergely DSZDSE II. helyezett lett.

Kettős atlétikai siker a diákolimpián
Két kiváló eredmény született a minap a tanulásban akadályozottak országos diákolimpiáján. A július 6-8-án Zánkán megrendezett döntőn Csendes Piroska az I. korcsoportban 100
méteres síkfutásban, valamint távolugrásban

2008. június 20.

országos bajnok lett. Bódi Betti magasugrásban az előkelő második helyen végzett, a 800
méteres síkfutásban 5. lett. Mindkét versenyző a Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola
diákja. Felkészítőjük Csincsák Zoltán.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minőségi garanciát és
Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidő 2008. június 30-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet hétfőn,
szerdán, pénteken 16-20 óráig a
Művelődési Házban (Korona u. 4.)
Lantos Jánosnál személyesen vagy a
70/387-1313 számon egész nap, vagy a
hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál:

30/931-87-74
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