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Felavatták a felújított orgonát

Ökonap a szérűskertben
Ökonapot tartott június
22-én a Kálvária mögötti szérűskertben a
Dél-alföldi Biokultúra
Egyesület kiskunfélegyházi csoportja és a
Zöld Szem Alapítvány.
A rendezvényt Tarjányi Ágoston,
Biocsoport vezető nyitotta meg, majd a
biotermékek termeltetési és értékesítés
lehetőségeiről, a természetes készítmények szerepéről az egészség megőrzésében, valamint a Kiskunsági Nemzeti
Park értékeiről hallgathattak előadásokat
az érdeklődők.

Juniális a Kossuthvárosban
Idén is megtartották
a Kossuthvárosi Juniálist. A június 21ei rendezvénynek a
Kossuthvárosi Óvoda
Ligetes játszótere adott
otthont.

Újjáépült a Szent István templom orgonája.
A felszentelésére és első nyilvános megszólaltatására június 22-én került sor. A közel
2000 új sípot Leányfalusi Vilmos orgonaművész szólaltatta meg, a hangversenyen
közreműködött a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa, Szatmári Imre vezényletével.
Az orgonafelújítás költségeihez - az egyházközségen kívül - a város Önkormányzata,
helyi cégek, pénzintézetek és vállalkozók is
jelentős támogatást nyújtottak.

A kiutat az előrehozott választások jelentik
Hazánkban ma szociális és gazdasági válság van, ez
nem azért van mert szétesett a koalíciós kormány, hanem azért esett szét a koalíció, mert gazdasági és szociális válság van. A tehetetlen, korrupt és rossz kormányzás
csődbe vitte az országot –hangsúlyozta Semjén Zsolt a
KDNP vezetője, parlamenti képviselő a minap Kiskunfélegyházán megtartott sajtótájékoztatóján.
A pártvezető szerint semmiféle pártpaktum nem jelenthet megoldást, az egyetlen
kiutat a mielőbbi előrehozott
választások jelenthetik. A kisebbségi kormány nem tudja
kivezetni az országot a válságból, és nem lehet az orszá-

got kiszolgáltatni egy hatalmi
tébolyban szenvedő, beteg
embernek. A jelenlegi miniszterelnök Gyurcsány Ferenc öntetszelgő, megalomán
politikájával mindannyiunk
jövőjét veszélyezteti. Radikális, növekedésorientált

gazdaságpolitikai fordulat,
adócsökkentés, munkahelyteremtés, a gazdaság reálgazdasági eszközökkel való
beindítása szükséges ahhoz,
hogy az ország kilábaljon a
válságból. Ezt csakis stabil
parlamenti többséggel lehet
véghez vinni, amelyhez elengedhetetlen a tényleges
társadalmi támogatottság. A
jelenlegi kormány ezek közül
egyikkel sem rendelkezik.
A változás feltétele tehát az
előrehozott választás – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

A hagyományosnak megfelelően ez alkalommal is színvonalas program várta
az érdeklődőket. A színpadon egymást
érték a kiváló produkciók, míg a ligetben sport és főzőverseny zajlott. A legkisebbeket kézműves foglalkozások és
különböző játékok várták.
Folytatás az 5. oldalon.

Családi nap a TEMI-ben
Családi napot tartottak
június 14-én a TEMI
Szakmaközi Művelődési
Házban. A rendezvényen
gyerekek és a szülők egyaránt jól érezhették magukat.
A nagycsaládosoknak és az állami gondozott gyerekeknek rendezett nap ismét nagy
sikert aratott. Az arcfestés mellett a kicsik
a szabadban játszhattak, versenyezhettek
szüleikkel, elkölthettek egy hangulatos
ebédet, délután pedig moziba mehettek.

Félegyházi Közlöny
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Hamuban sült pogácsa

Városunk honvéd tábornoka, Boczonádi Szabó József halálának 115. évfordulója
alkalmából tartott megemlékezést a Felsőtemetőben a Petőfi Sándor Nyugállományúak Klubja, valamint a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. A várost Busa
Imre alpolgármester képviselte.

„Hol a lé?”

avagy milliárdok vállalkozások támogatására és munkahelyteremtésre IV.
Az elmúlt években több milliárd forint állami
támogatást sikerült elnyernie városunknak,
melyből például újjászületett a Városi Kórház, a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola, hamarosan teljes szépségében pompázhat a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, de
gondolhatunk a különböző infrastrukturális
fejlesztésekre is (csatorna- és csapadékvíz
elvezető hálózat bővítése, útépítések, stb.).
További jó hír, hogy a legjobb úton halad a
TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskola felújítására beadott 552 milliós, 90%-os állami
támogatású DAOP, valamint a 106 millió
forint, szintén DAOP-os forrásra esélyes
„Közösségi közlekedés komplex fejlesztése
Kiskunfélegyházán” pályázatunk. Már csaknem biztosnak látszik, hogy ezáltal városunk
újabb, 600 milliós uniós forráshoz jut. Kevesen tudják viszont azt, hogy mindezeken
túl, a különböző hazai és uniós forrásokat is
tartalmazó, úgynevezett operatív programok
keretén belül, az elmúlt 3 évben szintén igen
jelentős összegekhez jutottak önkormányzatok és vállalkozások választókerületünkben.
A legújabb adatok alapján elmondható, hogy
117 pályázat nyert, az eddig megítélt támogatások összértéke meghaladja a 4,5 milliárd
forintot. A Félegyházi Közlöny előző számaiban megkezdett nyertes lista folytatása
a következő (az első kettő nyertes DAOP
pályázatot az Önkormányzatunk adta be,
városfejlesztési céllal): Gazdaságfejlesztési
Operatív Program (GOP), Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP), Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP),
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP): Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata: Kiskunfélegyháza
településközpont biztonságos megközelítésének megteremtése a Kalmár József utca
burkolatának szélesítése révén. Megítélt támogatás: 33.654.002 Ft. Kiskunfélegyháza

Város Önkormányzata: A Kiskunfélegyházi
Orvosi Rendelőintézet akadálymentesítése. Megítélt támogatás: 14.998.532 Ft. SZJ
Hungary Nemzetközi Fuvarozási és Szállítmányozási Kft. Műholdas járműkövető és
járműfelügyeleti berendezések beszerzése.
Kifizetett összeg: 2.129.750 Ft. TIADÉL
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ISO 9001
2000 minőségirányítási rendszer bevezetése.
Kifizetett összeg: 795.000 Ft. ÚT-ÉP-KER
97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi
és Kereskedelmi Kft. ISO 9001 2000 rendszer bevezetése és tanúsíttatása. Kifizetett
összeg: 831.666 Ft. ÚT-ÉP-KER 97 Út- és
Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. Gumikerekes homlokrakodógép és
színkeverőgép beszerzése. Kifizetett összeg:
11.478.203 Ft. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság. 5. számú főút Kiskunfélegyháza ÉNy-i tehermentesítő főútja. Kifizetett támogatás: 1.812.535.950 Ft. (KIOP)
„VÉPFU” Szállítmányozó és Kereskedelmi
Kft. Emelt szintű és szakmaspecifikus tanácsadás. A kifizetett összeg: 875.000Ft.
„VÉPFU” Szállítmányozó és Kereskedelmi
Kft. Minőségirányítási rendszer tanúsíttatása. A kifizetett összeg: 920.000 Ft. „VÉPFU”
Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. Technológiai háttér fejlesztése kotró-rakodógép
beszerzésével. A kifizetett összeg: 7.188.172
Ft. „VÉPFU” Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. Géppark korszerűsítés az Európai
Uniónak megfelelően. Caterpillar kotrógép
vásárlása. A kifizetett összeg: 14.873.180 Ft.
„Vépfu” Szállítmányozó és Kereskedelmi
Kft. Technológiai háttér fejlesztése gumikerekes rakodógép beszerzésével. A kifizetett
összeg: 4.637.500 Ft. Zala Franciska egyéni
vállalkozó. Fiatal családi gazdálkodó gépbeszerzése (talajmaró, szárzúzó, emelővilla). A
kifizetett összeg: 4.629.994 Ft.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)

Melegrekord! Sokszor hallottuk az idén és várhatóan
még többször elhangzik majd a nyáron. A nyáron,
amit egyre több magyar tölt el szorgos munkával.
Bár a kormányzati propaganda szerint dől a pénz kis
hazánkba, s minden ember egyre boldogabban él (egy
reklám szerint a hazai nyugdíjas még a nyugdíjából is
félretesz, megtakarít), azért a józan magyarok közel
hetven százaléka a szabadságolások idején is dolgozik. Egy a Központi Statisztikai Hivatal felmérése
szerint ugyanis a lakosságnak csak 30-35 százaléka
utazik. A többiek egyszerűen nem tehetik meg, hogy
az évben akár csak néhány napot is egyhuzamban
pihenéssel töltsenek. Ha figyelembe vesszük, hogy
a nyaralni indulók negyven százaléka is csak távol
élő rokonait látogatja meg, a helyzet még kevésbé
vidám.
A nyáron utazni indulók legnagyobb része belföldön
nyaral. A többiek, akik megtehetik, hogy külföldre
is ellátogassanak, legalább két hetet töltenek ott. Ők
viszont egy évben többször is.
A többség marad és dolgozik. Dolgozik, mert idén
bár többször is drágult a gáz ára, várható, hogy
még egyszer harmincöt százalékkal emelkedni
fog. Akárcsak a hús, aminek közeli áremelkedését
harmincszázalékosra becsülik. És a tendenciából
nem marad ki a vezetékes víz és a villamos energia
ára sem. A kenyér szintén drágulni fog – mondják a
piaci elemzők.
Mindent egybevetve egy háztartás alapvető élelmiszer- és rezsiköltsége olyan drasztikusan emelkedik az
idén, mint amilyet talán csak a Bokros-csomag idején
tapasztalhattunk. Persze, ez nem mindenkit érint. A
vezető politikai és gazdasági „elit” tagjai bizonyára
nemigen érzik majd olyan húsbavágónak a változásokat, mint a lakosság többsége, a (minimál-) bérből
és fizetésből élők.
És akkor még nem is szóltunk a reálkeresetek
csökkenéséről, mert a keresetek nem fognak úgy az
árhullámokkal együtt emelkedni, mint vitorlás a Balatonon. Erre nyugodtan mérget vehetünk. Mint ahogy
arra is, hogy Gyurcsány Ferenc ugyanolyan lelki
nyugalommal fog futkorászni testőrei társaságában
majd az ősszel, mint teszi azt évek óta. Mert jó az
élet, mint a hamuban sült pogácsa.
A mi adóforintjaink sorsáról is mesélhetne már egy jó
szocialista. Mondjuk arról, hogy ki fizette ki és miből
a Zuschlag János által elsikkasztott több tízmillió forintot a hatóságnak. Ő ugyanis a mi adóforintjaikból
markolt, a mi pénzünkből gazdagodott jogtalanul, de
a vagyonából arra már nem futotta, hogy vissza is fizesse, amit elvett. Valaki kifizette helyette. Csak nem
az MSZP? Vagy arról is nyilatkozhatna valaki (csakhogy egy közelebbi példával éljünk), hogy miként
történhetett meg az, hogy sok éven át a szocialistaliberális városvezetés nem volt képes nagyobb mértékben új munkahelyeket csábítani Kiskunfélegyházára? Hogy semmit sem tett a fiatalok elvándorlása
ellen? Hogy hagyta pusztulni a város egyik legszebb
épületét, Blaha Lujza-téri a Kastély-szállót? Volna
miről beszélnünk…
Solymosi Bertold
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Húszéves a közművelődési egyesület

Fennállásának
20.
évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést
tartott a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület június 6-án a
művelődési központ
színháztermében.
Ficsór József polgármester köszöntője után
Kállainé Vereb Mária
ügyvezető elnök az
egyesület elmúlt 20
éves tevékenységét ismertette.
Ezt követően Kapus

Krisztián: Szülőföldemen c. tanulmányát
Juhász István ny. tanár,
városunk díszpolgára,
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület emlékfüzetét pedig Mayer
Lászlóné mutatta be. A
rendezvényen került
sor a Kapus Béláné
által alapított Reményi

Ablak a Fényre
Ezzel a címmel adott lemezbemutató
koncertet a Kaszap István Turai Emlékzenekar június 8-án a Sarlós Boldogasszony templomban. A tragikus
sorsú szerzetesnövendék, a 19 éves korában elhunyt Kaszap István életéről,
gondolatairól szóló művet Barczi Zsolt
írta, s ennek előadására állt össze 2005ben a zenekar és az énekkar.
A közel 30 fős lelkes, Tura és környékéről való fiatalból és amatőrből /hittanosok, cserkészek, tanárok, szülők/
álló együttes célja, hogy Kaszap István

Ede-díj átadására, amit
Hegyesi Judit zenetanárnak ítéltek meg.
Laczkóné dr. Szabó
Klára elnöki zárszava
után a Kalocsai Piros
Rózsa Táncegyüttes
előadásában ünnepi
gálaműsort láthattak a
színháztermet megtöltő érdeklődők.

példamutató életét a zenén keresztül
megismertessék az emberekkel. Az oratóriumot 2006-ban mutatták be először
Székesfehérvárott, majd sikerült a zenei
anyagot CD formában rögzíteni is. A
Turai Emlékzenekar országjáró turnéjának félegyházi állomásán óriási sikerrel
mutatta be a művet, az Ótemplom közönsége szünni nemakaró vastapssal jutalmazta a gyönyörű produkciót. Végezetül
Kaszap István gondolataival búcsúzott a
zenekar és az énekkar a félegyháziaktól:
„Ha tökéletes akarsz lenni, járj mindig
Isten jelenlétében, mindenkiben és mindenben őt lásd, benne gondolkodjál, beszélj és cselekedjél!”

3. oldal

Szülőföldemen
Minden könyv, tanulmány,
amit Petőfi Sándorról írtak
és írnak: a nagy poéta iránt
érzett hála és szeretet adója.
Érvényes ez a megállapítás
Kapus Krisztián Petőfiről
szóló, „Szülőföldemen” című
könyvére is. Érdekes, sokrétű
és tartalmas írás ez a mindössze 44 oldalas könyvecske,
amelyben az olvasó képet
kap városunk történetéről, a
Petrovics-család és a város kapcsolatáról, a gyermek
Petőfi félegyházi élményeiről, a városunkban élő Petőfi-kultuszról.
A könyv fő témájában azt mutatja be a szerző, hogyan fedezték fel az oroszok Petőfi költészetét, kik
ismertették meg Petőfi verseit Oroszországban, majd
később a Szovjetunióban. Művészettörténeti érdekességeket is megismerhetünk a könyvből. Pl. azt,
hogy Zichy Mihály, a nagy festő, grafikus Oroszországban készítette Petőfi elbeszélő költeményének,
Az apostol-nak az illusztrációt, vagy azt, hogy Teleki
Sándor gróf, Petőfi barátja az Oroszországban koncertező Liszt Ferenc útitársaként vihetett először hírt
Petőfiről.
A könyv legterjedelmesebb részében a szerző Petőfi
Szülőföldemen c. versének orosz nyelvű fordításáról
ír, amit a Nobel-díjas Borisz Paszternák orosz író,
költő készített az 1930-as években.
Megtudhatjuk a könyvből azt is, hogy a Szülőföldemen c. vers első fogalmazásában nincs szó a dajkadalról. Valószínű, hogy a Petőfi által rajongásig
szeretett Jean Pierre Beranger francia kortárs költő
Gyermekkori emlékek című versének hatására került
be a dajkadal-motívum Petőfi versébe. Beranger versét ugyanis Petőfi fordította le magyarra 1846-ban.
Megismerhetjük a könyvből a Szülőföldemen elhíresült refrénjének alapjául szolgáló Cserebogár-dal
1824-ből való teljes szövegét is.
A híres dal szerzője Déryné társulatának tagja lehetett. A dal szövegének és dallamának ismeretlen szerzője az 1810-es években készíthette a népszerű, gitár
és hársfa kísérettel énekelt dalt.
A tanulmány beavatja az olvasót a műfordítás, a
„gúzsba kötve táncolás” érdekes műhelytitkaiba is. A
könyvben megtalálható a Szülőföldemen c. vers eredeti kéziratának hasonmása is. A szerző, kedves fiatal
barátom, akár Petőfi a Szülőföldemen írása idején,
25 éves volt, amikor ezt a személyes hangú, érzelem
gazdag tanulmányt megírta, hogy 1999-ben, Petőfi
halálának 150. évfordulóján lerója a szeretet és hála
adóját Petőfi Sándor iránt, aki ebben a csodálatos szép
versben, a boldog gyermekkorra emlékezés versében
tett tanúbizonyságot félegyházi születése mellett.
A Szülőföldemen c. tanulmány – amelyet a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ünnepi közgyűlésén
mutattunk be - megvásárolható a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban!
Juhász István
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Petőfi Sándor

A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI
Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.
Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.
Előre hát mind, aki költő,
A néppel tűzön-vízen át!
Átok reá, ki elhajítja
Kezéből a nép zászlaját.
Átok reá, ki gyávaságból
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,
Pihenjen ő árnyék alatt!
Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek.
Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!
És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.
Pest, 1847. január

Helyreigazítás Lapunk 24. számában a Rosta Ferenc: „A Múlt idézése a szép jelenért…” című cikkben Patyi László és Szűts Tamás szobrász neve helytelenül jelent meg. Tévedésünkért elnézést kérünk.

Félegyházi Közlöny

Gilgames
A 79. Ünnepi könyvhét keretén belül június 4-én
egy igazán magas szintű irodalmi-képzőművészeti délután volt a TEMI Szakmaközi Művelődési Házban. Sőreg Dénes kecskeméti fafaragó
művész 12 faragott fatábláját
mutatta be rendhagyó tárlat
keretében a Móra Ferenc Gimnázium 10/E osztálya. Az alkotóról tudva lévő, hogy a legnehezebb, a legmélyebb emberi
gondolatokat hordozó irodalmi műveket előszeretettel faragja meg munkáiban.
Néhány évvel ezelőtt a Kalevalát állította ki a Kiskun Múzeumban, most pedig a Gilgames
sumér eposz képi feldolgozását
csodálhatták meg a rendkívüli
irodalomóra keretében a résztvevők. „Engem az
alkotásaim mutatnak be, a műveim jellemeznek”mondta bemutatkozásakor a szobrászművész. A
Gilgames eposzt több mint egy évig olvasta, értelmezte, ízlelgette Sőreg Dénes, kétszer faragta meg
a táblákat, melyeknek fő mondanivalója: az életnek
igenis van értelme, érdemes küzdeni, céltalanul,
haszontalanul nincs értelme élni! A művész célja az
alkotás, ehhez eszköz a fej és a kéz, s ezeket tisztes,
becsületes dologra kell használni! – hangsúlyozta a
művész. A bemutató során egy-egy fatáblához a tanulók olvasták fel a hallhatatlan eposz odaillő sorait. A tárlat már csak azért is rendhagyó volt, mert a

Az én grafológiám
Ezzel a címmel jelentette meg az Ünnepi Könyvhét
keretén belül az Antológia Kiadó Füzes Mária grafológus könyvét. Az írónő a kiadó igazgatója, Agócs
Sándor társaságában június 2-án a Szakmaközi Művelődési Ház meghívására dedikálással egybekötött könyvbemutatót tartott. „Nekem célt, értelmet,
hivatást, örömöt, hitet a grafológia adott” – kezdte
a 81 éves Füzes Mária a bemutatkozást. Az
igen kis létszámú, de annál nagyobb érdeklődést mutató hallgatóságnak az
írónő elmondta, hogy 13 éves korában
találkozott Giay Rudolf: A grafológia tankönyve c. művével, s az abban
leírtak igazították el őt abban, hogy
neki mit is jelent és mit üzen az írás.
A grafológiával töltött több mint 60 év
alatt nemcsak kutatta, tanulta, de tanította
is az írás rejtelmeit. Az Isten és a gyakorlat
adott számára olyan tudást, hogy az esetek többségében az elemzést kérők megelégedését élvezhette,
és hozzáértésével nagyon sok embernek tudott segíteni. A könyve bevezetőjében Füzes Mária azt írja:
„A tökéletesedésre törekvés igényével, a tapasztalat
biztonságával több évtized alatt érett meg bennem a
módszerem….Fontos a tárgyi tudás biztonsága és a
gyakorlat bizonyossága…A grafológia titokzatossága az, hogy feltárja, amit az analízist kérő személy
nem mer, vagy nem tud önmagának megfogalmaz-
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képek „mozogtak”, a nézők ültek. Egy-egy képet a
szövegmondás alatt lehetett figyelmesen tanulmányozni. Kellett is a nagyfokú
koncentráció, hiszen a
nem könnyű szöveg, a
faragás elmélyültsége
komoly odafigyelést

kívánt. Igaz, páratlan élményt adott. A faragások
kiválóan tömörítettek, általában centrális kompozíciókat hordoztak, felület megmunkálásuk nagyon
fegyelmezett volt. A kiváló kép és gondolatsor a
leglényegesebb üzenettel zárult: „Aki hősként halt
meg, becsülésben részesül, s a halál után is csak az
jut kivettetésre, csak az semmisül meg igazán, aki
élőként sem volt méltó arra, hogy éljen.”
A remekül megszervezett esemény komoly és mély
élményt nyújtott a résztvevőknek és a hallgatóságnak egyaránt, Sőreg Dénes meghatottan köszönte
meg a diákok és a felkészítő tanárnőjük, Borbélyné
Szabó Katalin munkáját.
ni.” Füzes Mária szerint nem a vélemény kimondása
a lényeg, hanem a segíteni akarás, a szívvel-lélekkel
történő segítés a másik emberen - „Előbb magamnak
mondom ki, hogy lássam mennyire fáj!” Hogy miben áll az Ő grafológiájának lényege, arról így ír a
könyvében: „A leírt szavak visszaadják, őrzik a gondolatot, az író érzésvilágát, hangulatát…az egyedi,
automatikus írás testünk-lelkünk minden rezdülését,
változását érzékelteti és kivetíti…Az írás formába
merevedett gondolat, személyiséglenyomat. Az írásban ősi megfigyelésen nyugvó, tapasztalatra
épülő formációban, pozitív-negatív érzelmet, indulatot kifejezni képes érzület és
energia van…Az írásban benne rejlik
az író embertársaihoz fűződő magatartása, viselkedési stílusa, a szellem, az
elme működése, a szeretet türelmes,
elfogadó jelenléte, a gondolat áramló
ereje, és ez visszahat az olvasóra…”
Füzes Mária személyisége, előadása lenyűgözően hatott a megjelent hallgatóságra,
s ez fokozódott, amikor pár soros írás alapján mindenkiről, szinte teljesen találó, rögtönzött elemzést
adott a grafológusnő. Ezután a megjelent kötet kiadójának igazgatója Agócs Sándor elmondta, hogy
ő korábban nem foglalkozott grafológiával, de a
könyv szerkesztése, tördelése során megértette,
ez egy rendkívüli tudomány, s e munka során egy
egészen más világ tárult ki előtte. A bensőséges hangulatú rendezvény végén Füzes Mária a helyszínen
megvásárolt könyvet dedikálta.

Félegyházi Közlöny
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Diáksikerek

A Kossuthvárosi Juniális résztvevőit június 21én reggel a félegyházi fúvószenekar zenés ébresztővel köszöntötte, majd a mazsorett együttes
felvonulásával folytatódott a nézőcsalogatás. A
rendezők kispályás focival, kézműves foglalkozásokkal és változatos színpadi műsorokkal várták
az érdeklődőket, valamint pörköltfőző versenyre
nevezhettek be családok és baráti társaságok egyaránt. A kellemes hangulatú nyári napot este tábortűz zárta. A rendezvény szervezője Jankovszki
Zoltán önkormányzati képviselő volt.
Idén is megrendezte Szent Iván éji mulatságát a Móra Ferenc Művelődési Központ. Ez
a nap egyben a nyári napforduló napja, ekkor a leghosszabb a nappal és legrövidebb
az éjszaka. A rendezvényen, július 21-én
látványos programok várták a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Játszóház és bábelőadás, tánctanítás szórakoztatta a gyerekeket. A T’Rakija együttes pedig fergeteges
balkáni táncbemutatót tartott. A program
tűzugrással, majd táncházzal zárult.

Ismét remek eredmények születtek a Teöreök Aladár Tanulói
Versenyen gépírásból. A félegyházi diákok meghódították a
dobogó legfelső fokát is a májusban rendezett elődöntőn, majd
a pesti döntőn. Ez az a verseny, ahol konkrétan a tantárgy tanulására fordított évek és a heti óraszámok alapján értékelik
a diákokat. A teljesítmények értékét talán akkor lehet igazán
megérteni, ha tudjuk mihez viszonyítani azokat. A középiskola
9-12. évfolyamán (heti 2-2 órában tanulva a gépírást) a teljesítményelvárás 1400 leütés 10 perc alatt. Tanítványaink bőven
megkétszerezték az előbbi szintet úgy, hogy némelyek mindössze 1 évet fordítottak gépírástanulásra.Az ilyen csodás eredményeket elérő ifjakról elmondható: rendkívüli tehetségek;
vizuális memóriájuk, koncentrálóképességük kivételes, átlag
ember ennyi idő alatt erre a teljesítményre képtelen. Eredményeik:
2007 szeptemberében kezdték a tanulást heti 2 órában: 2. Gáspár Dániel Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Intézmény (Csenkiné Bihal Mária)3. Dudás Ádám Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény (Hartyányiné Barta Judit, Rádi
Jánosné)15. Zsikla Roland Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Intézmény (Csenkiné Bihal Mária). 2006
szeptemberében kezdték a tanulást: heti 2-1 órában:1. Sipos Tímea Közgazdasági Szakközépiskola (Csenkiné Bihal Mária).
2006 szeptembere előtt kezdte a tanulást, s jelenleg is tanulták
a tantárgyat: 4. Koczó Katalin Közgazdasági Szakközépiskola (Csenkiné Bihal Mária)15. Molnár Andrea Közgazdasági
Szakközépiskola (Rádi Jánosné). 2006 szeptembere előtt kezdte a tanulást, s jelenleg nem tanulta a gépírást: 15. Gyimesi
Gergő Kossuth Lajos Középiskola (Kovácsné Seres Andrea).
Néhány gondolat a verseny névadójáról: Teöreök Aladár (18941917) fantasztikus tehetségű ifjú gyorsíró volt: 16-18 éves
korában 250-400 szótagos sebességgel írt. Jeles eredménnyel
érettségizett, majd a budapesti egyetem jogtudományi karán
folytatta a diákéveket. Egyetemi tanulmányai mellett gyorsírói
munkát vállalt a Statisztikai Hivatalban, egy ügyvédi irodában, s gyűléseken, kongresszusokon elhangzott felszólalások
gyorsírással rögzítését is kiválóan megoldotta. Bekapcsolódott
a budapesti Egyetemi Gyorsíró Egylet, a Gyakorló Gyorsírók Társasága, továbbá az Országos Diákgyorsíró Szövetség
munkájába. Felelős szerkesztője lett a Diákgyorsíró‑világnak,
társszerkesztője a Magyar Gyorsírási Újságnak. Gyorsírás-elméleti cikkeket írt, előadásokat tartott. 1915-ben megszerezte a
gyorsírástanítói képesítést, jogi tanulmányait 1916 őszén fejezte be. A jogidoktorátus-képzést – súlyos betegsége miatt – abba
kellett hagynia; 23 évesen, 1917. március 8-án meghalt. Emberi-szakmai múltja példaértékű; megtiszteléssel fogadhatjuk, ha
a nevével jelzett versenyen részt vehetünk.
Csenkiné Bihal Mária

6. oldal

Félegyházi Közlöny

Anyakönyvi hírek
Születtek: Csikós Áron (anyja neve: Magony Mónika Edit),
Mák Zsombor (Lázár Mónika).
Házasságot kötöttek: Bertus Erika – Szente-Varga Péter,
Gondi Éva Melinda – Révész József, Kiss Tünde – Sipos Zsolt,
Rádóczi Szilvia – Nagy János.
Meghaltak: Gál Zoltán Péter, Balázs Gábor, Ladányi Jánosné
Zsigó Mária Margit, Hegedűs Sándorné Dongó Piroska, Lajos Béla, Bácsi István – Kiskunfélegyháza. Ramacsa Sándor –
Petőfiszállás. Vajda Istvánné Marton Terézia – Jászszentlászló.

Tájékoztató a penelprogramról I.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszternek az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának támogatásával kapcsolatos
tájékoztatás
Pályázni lehet: nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítására vagy cseréjére, homlokzatok és födémek
hőszigetelésére, épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére,
energia-megtakarítást jelentő felújítására, a megújuló energia
felhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energia forrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a támogatásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.
Amennyiben a pályázat műszaki tartalma tűzvédelmi követelményt érintő munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság véleményének
beszerzése szükséges, illetve a munkák elvégzésének megfelelősségét az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltósággal
véleményeztetni kell.
A következő tűzvédelmet érintő problémák megoldására nyílik lehetőség a panelprogram keretein belül: A nem megfelelő
homlokzati szigetelőanyag alkalmazása képes akár az épület
teljes homlokzatára kiterjedő tűzet okozni egy tűzeset során. A
hő- és füstelvezető berendezések nem kellő hatékonyságúak.
A lépcsőházi nyílászárók felújítása, cseréje esetén, a rendszerek hatékonnyá tételét, korszerűsítését is el kell végezni. Egyes
épületszerkezetek – különös tekintettel a gépészeti vezetékek
aknafalai – nem kerültek leválasztásra, így lehetővé teszik a
tűz függőleges terjedését. A pályázat keretében lehetőség nyílik új szellőzőrendszer kialakítására, vagy a meglévő szellőző
rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt
érvényre juttató felújítására, korszerűsítésére a szükséges légcsere biztosítása érdekében. A lakások villamosvezetékei –
amennyiben azok nem kerültek felújításra – az akkori idők villamos fogyasztásának figyelembevételével kerültek kiépítésre,
melyet a mai állapot jelentősen meghaladt. Most akár jelentős
túlterhelés is jelentkezhet – a mosógép, mosogatógép, klímaberendezés, és egyéb – villamos fogyasztók együttes használata
során. A villamos vezetékek ilyen módon történő túlterhelése
a vezetékek felmelegedéséhez, illetve meghibásodáshoz vezethet, mely tüzet okozhat. A liftfelújítás, új lift beépítése esetén
biztonsági felvonó kialakítására a program támogatást ad.

Vásárnaptár Országos állat- és kirakodóvásár: július 13.,
augusztus 10., szeptember 14., október 12., november 9., december
14. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet: kedd, péntek
7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő – csütörtök 8-11 óráig a
76/461-255/37-es melléken.
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Programajánló
Templombúcsú
A Sarlós Boldogasszony templom búcsúja alkalmából július 2-án,
szerdán délelőtt 9 órakor érseki szentmisét celebrál dr.Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, megyéspüspök.
Aratónap
Kiskunsági aratónap, kézi-arató verseny lesz július 5-én városunkban. A Haleszban sorrakerülő rendezvény felől érdeklődni
Ván Jenő szervezőnél lehet a 06 20/936-9703 telefonszámon.

Felhívás
Lakossági fórumot tartnak július 30-án 18 órakor a Platán Utcai Általános Iskolában a Szekfű utca 12. számú társasházra
telepített sugárzó ügyében. A fórumon jelen lesz az anntannát
telepítő telefontársaság illetékese is.

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, tehergépkocsi vezető. Kistelek: kábelipari gépkezelő. Vidék:
CO hegesztő. Változó: befektetési tanácsadó. Budapest: villanyszerelő.

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 23-tól – június 29-ig
Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. (Tel: 76/463363). Június 30-tól július 13-ig: Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel: 466-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET június 28-án és június 29-én:
Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389244, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
Július 4-én és július 5-én Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u.
1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
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.
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Ötven éves érettségi találkozó

Megható, bensőséges hangulatú 50 éves érettségi találkozót tartott május 24-én a Móra Ferenc Gimnázium 1958-ban érettségizett A és B osztálya. A két osztály akkor barátságát mindmáig
megtartotta, ezért egy időben, sőt egy teremben tartották meg a
jeles eseményt.
A megjelentek névsora: Nagy Sándorné Batka Veronika, Dr. Bottlik
Szabolcs, Csoma Béla, Bede Béláné Deák Mária Terézia, Kerék
Csaba, Dr. Kondor Sándor, László István, Dr. Molnár Katalin, Dr.

Gyermekvilág
Ennek a csodálatos különös világnak, mely a gyermekek képzeletében teljesedik ki, s amelyet
olykor bizony kevéssé értenek
meg a felnőttek, hiteles és avatott
tolmácsolója, Horváth Mónika
illusztrátor. Képanyagával a galériában bűvölte el a kicsinyek és
a nagyobbak seregét.
Már a Móra Ferenc Gimnáziumban kitűnt érzékeny, finom egyéniségével, s egyike volt azoknak
a tehetségeknek, akik egész fiatalon fel tudtak építeni saját egyéniségüket jól tükröző stílust.
A galériában nagy felületek,
vidám élénk színek, libbenő
hajfonatok,
papírsárkányok,
szélforgók köszöntek vissza a
vásznakról. Igazi gyermeki világot teremtett. Nagy erénye, hogy
úgy tudja belevinni saját világát
a gyermeki fantáziába, hogy
közben az nem válik infantilis
gügyögéssé. Mennyivel más,
teljesebb ez a képi világ, mint a
szervilis, rémségekkel telt, országos médiák által közvetített
képanyag, amit el akarnak velünk fogadtatni.
R.F.

Rádi Imre, Dr. Szolnoky Jenő, Magony Zoltánné Terecskei Erzsébet, Dr. Tóth Csaba, Dr. Varga Gyula, Zalay Éva.
Fülöp Lajosné Bense Mária, Terbe Istvánné Fekete Mária, Kádárkuti
Józsefné Hegedűs Emília, Dr. Horváth Rozália, Huszka Zoltán, Kiss
Zoltánné Ipacs Erzsébet, Jasusa Sándorné Kiss Julianna, Kiss Károly, Kiss Mihályné Kiss Lenke, Kiss Zoltán, Szabó Sándorné Páli
Anna, Dr. Rádi Imréné Szabó Mária, Makány Nándorné Tarjányi
Mária, Pintér Jánosné Tóth Lenke, Nagy Bálintné Vakulya Klára,
Vas Károly, Dr. Boholy Zoltánné Vidéki Mária, Zsubori Károly.

Félegyházi sikerek a II. Akrobat Moderntánc kupán!
Május 24- én megrendezésre
került a II. Szegedi Moderntánc kupa, melyen a közel
40 fellépő csoportban három
félegyházi csoport is indult
nagy sikerekkel. A verseny
izgalmas, jó színvonalú, dicséretre méltó eredményekkel zajlott le. A programok
korcsoportok szerint kerültek
bemutatásra. A nagyszámú közönség, és a zsűri soraiban ülő
híres táncművészek sem riasztották vissza táncosainkat,
akik tudásuk legjavát adták a
produkcióik alatt.

Tini amatőr csoport: Árvai
Henrietta,
Kanizsai-Nagy
Dóra, Lőrincz Lilla, Pálfi
Dorottya, Szabó Fruzsina,
Szemerédi Tímea a M.A.R.I.S.
című előadásával, országos,
korcsoportjukban I. helyezést
értek el. (életük első nagy
megmérettetése volt ez, melyen sikeresen helytálltak)
Gyermekek csoport: Barna
Zsófi, Fórizs Petra, Fórizs
Gréta, Kapus Klaudia, Keresztesi Ervin, Szabó Anett, Szabó
Ildikó a Dance Forever című

előadásukkal nagy sikert arattak, mert korcsoportjukból sokan indultak, és a selejtező után
országos III. helyezést értek el.
Tini profi csoport: Illés Krisztina, Luchmann Gabriella, Molnár Hajni, Palásti Gyöngyi, Sípos Fanni, Szabó Réka a Tejbe
Grease című előadásukkal a
zsűri az országos III. helyezést
ítélte oda a versenyzőknek.
Felkészítő tánctanáraik: Kovács Sándor, Fekete Helga.

8. oldal

Félegyházi Közlöny

2008. június 27.

Ezüstérmesek a KHTK kézilabdásai Emléktáblát avattak
Zsivotzky Gyula olimpiai bajnok tiszteletére avattak emléktáblát július 21-én a Petőfi Gépészeti és
Informatikai Szakképző Iskola és Kollégiumban.
A bronzból készült domborművet Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész készítette.

Ünnepélyes keretek között adták ét az
ezüstérmeket a KHTK kézilabda csapatának a Városháza Dísztermében június
20-án. A díjátadáson megjelent Katona
Sándor, a Magyar Kézilabda Szövetség
versenyigazgatója, aki kiemelte a csapat kitűnő szereplését az NB I B. Keleti
csoportjában. Dr.Garai István alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a csapat
városunk hírnevét öregbítette. A csapat
edzője Rapi Róbert elmondta, hogy a 16
játékos a Sportcsarnokban heti négy alkalommal másfél órás edzéssel készült
a mérkőzésekre, ősszel 9, tavasszal 7
alkalommal tudtak győzni. Busa Imre

alpolgármester a barátok, feleségek és a
lelkes szurkolók biztatását is megköszönte. Az utánpótlás nevelése fontos feladat,
Csergő József edző az ifi és a gyermekcsoporttal foglalkozik, Vereb Imre edző a
serdülőket tanítja a játék szépségeire. Az
ifik az NB I B-ben a 12 csapatból a 9., a
serdülők a 8. helyezettek lettek. A megyei
bajnokságban játszó gyermekcsoport
is jól szerepelt. Az utánpótlást jelentő
csapatok a város általános és középiskoláiból szerveződnek, de van aki Kecskemétről, Lakitelekről, Tiszakécskéről,
Kiskunmajsáról és Ceglédről jár át az
edzésekre.
Némedi László

Félegyházi diadal a modellező világkupán
Hat ország - Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Románia,Szlovákia
és Szlovénia - ötvenhét versenyzőjének
részvételével a félegyházi reptéren rendezték meg minap a 2008-as Világkupa
Forduló Nemzetközi rádió-távirányítású
repülőmodell versenyt, ahol a félegyházi
színekben induló kiskunhalasi versenyző
Kaszat Imre nyert, emellett remekül szerepelt a kiskunfélegyházi Szeri András is.
A tizenhat magyar közül hárman jutottak
a 12-es döntőbe. Két félegyházi, Kaszat

Imre, Szeri András és a nyíregyházi Kántor
Gergely. A döntőt Kaszat Imre nyerte meg,
Szeri András 5., Kántor Gergely 4. lett.

Köszönet
Az Állami Tanítóképző Intézet emléktáblájához nyújtott erkölcsi és anyagi támogatást
hálás szívvel köszönöm:
Palásti Gábor kőszobrásznak, Gulyás Istvánnak a Kenyérgyár igazgatójának, Bodor
Bélának a Nyomda igazgatójának, Gulyás
Sándornak a Félegyházi Közlöny felelős
szerkesztőjének, Sirius Rádiónak, Kiskun Televíziónak, Kóti Árpád színművésznek, Tóth
Ákos tárogatóművésznek, Tóth Gyuláné
igazgatóasszony vezette Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és
Kollégium dolgozóinak.
Tisztelettel: Kapus Béla szervező-öregdiák

