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Elkészült a selymesi kerékpárút

Együtt ünnepeltek
Együtt ünnepelt az elsőmisés Retkes Zsolt atya
és az ezüstmisés Hajagos Gyula plébános.

Ünnepélyes keretek közt adták át június
27-én a selymesi kerékpárutat. Sokan, köztük Ficsór József polgármester és dr. Garai
István országgyűlési képviselő, kerékpárral
érkeztek az átadás helyszínére.
Kétkerekűn alig húsz percig tart az út a várostól Selymesbe az új öt kilométeres kerékpárúton. Nem csak a városlakók, a környéken
élők is örülnek a fejlődésnek, hiszen a bus�szal való közlekedés helyett nyeregbe pattanva is elérhetik úti céljukat egy immáron
biztonságos, autóforgalomtól mentes úton. A
kerékpárút-átadón Ficsór József polgármester
mondott beszédet. Többek között elmondta,

hogy tervezése még 2003-ban elkezdődött,
és végül 2007 tavaszán nyújtott be pályázatot a félegyházi önkormányzat a gazdasági
minisztériumhoz. A törekvés elérte célját, a
150 millió forintos beruházáshoz 90%-os állami támogatást nyertek. Lőrincz Tibor, a választókerület képviselője köszönetet mondott
mindazoknak, akik hozzájárultak a kerékpárút
megvalósításához. Kérte a használókat, saját
érdekükben óvják és védjék a jelentős költséggel épült kerékpárutat. A félegyházi kerékpárutak fejlesztésének következő állomása
a Bercsényi utcai, valamint az Aranyhegyhez
kivezető nyomvonal kiépítése. Megvalósítása
ugyancsak pályázati pénzből lehetséges.

Kiskun kapitányt választottak
Magamat a kiskun nép hív szolgálatába állítom…
Kiskunlacházán június 29-én a László-napi vigasságok rendezvény keretén belül került sor a 3. Kiskun kapitány megválasztására. Az eskü szövegét Ficsór József, Kiskunfélegyháza polgármestere, a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének
elnöke olvasta fel, és iktatta be hivatalába Fábián József
kiskunlacházi önkormányzati képviselőt, aki 2008-2009-ben
viseli a Kiskun kapitányi címet. Fábián Józsefet a félegyházi
Kiskun Múzeum igazgatója, Rosta Szabolcs mutatta be. A
hivatalából leköszönő, szabadszállási kapitány Sövény Sándor átadta utódjának a kapitányi jelvényeket és a kardot. A
nagy hozzáértéssel megszervezett ünnepi ceremónián városunkat Ván Jenő örökös Kiskun kapitány képviselte.

A Szent István templomban június 29-én
Hajagos Gyula pappá szentelésének 25. évfordulóját együtt tartotta az előző napon, Kalocsán
pappá szentelt félegyházi Retkes Zsolt első
szentmiséjével. A hívőkkel zsúfolásig megtelt
templomban a felújított orgona hangjaira, népes papi kísérettel vonultak be az ünnepeltek.
Elsőként Retkes Zsolt atya meghatottan emlékezett elhunyt szüleire, majd a hajdani hitoktatóját, Hajagos Gyula atyát köszöntötte. Ezután
vette át az egyházközség ajándékát, egy szép
miséző kelyhet, amivel bemutatta a szentmiseáldozatot. Hajagos Gyula plébános a Jóistennek
köszönte meg az elmúlt 25 évet, kiemelte, számára a legszebb ajándék, hogy egykori tanítványával együtt állhatott az oltár előtt. A közösen
bemutatott szentmisén a Sarlós Boldogasszony
templom káplánja, Geszler Péter őszinte, szívből jövő szavakkal köszöntötte Retkes Zsolt
atyát és barátként látta el sok-sok értékes útravalóval. A szentmise végén Hajagos Gyula
és Retkes Zsolt atyák elsőmisés és ezüstmisés
áldásban részesítették a híveket.

Kutyakiállítás a főtéren
A Royal Dog Kutyaiskola vezetésével június
28-án a Petőfi téren került megrendezésre a II.
Jótékonysági Keverék és Fajtatiszta Kutyakiállítás. A hőség ellenére közel 300 kutyaszerető érdeklődő néző gyűlt össze. 28 kutyatulajdonos vonult kedvencével a háromtagú
zsűri elé, amely öt korcsoportban vizsgálta a
nevezett állatokat. A verseny végén a korosztályok győztesei mérkőztek meg az abszolút
győzelemért és megválasztották Félegyháza
legszebb kutyáját is. Az I. helyezettek kupát,
a résztvevők pedig oklevelet kaptak. A verseny teljes bevételével a Kiskunfélegyházi
Kutyamenhelyet támogatták.
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Maradandót alkotni…
Örömhírről tudok beszámolni a választókörzetben élőknek-gazdálkodóknak, a hajdani
diákoknak-pedagógusoknak, szülőknek. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő haleszi iskola tetőszerkezetének kijavítása, a teljes héjazat
(tetőcserepek) kicserélése, a kémények (4 darab) újjáépítése, az ereszcsatornák felújítása
befejeződött. A műszaki átadásra június 24-én
került sor. Az épületet jelenleg a Haleszi Gazdakör bérli, valamint itt találjuk a Kiskunfélegyházi Róna Vadásztársaságot is. A munkálatokra
és tervezésre, kezdeményezésemre, (az orvosi
rendelő kialakítása jegyében) Kiskunfélegyháza Önkormányzat képviselőtestülete három millió forintot biztosított a 2007 évi (tavalyi) költségvetésében,
amelyről annak idején hírt adtam. Remélem, hogy a többek között a július
5-én rendezendő Aratónapi versenyre érkező vendégeknek is büszkén tudjuk
megmutatni a felújított külsejű épületet. Célunk, hogy az utókor számára is
megmaradjanak ezen ritkaság számban menő (volt Klebesberg Kunó által építetett külterületi -tanyai iskolák) épületek, és a jövőbeni más jellegű hasznosítási lehetőségekkel is még jó ideig szolgálják az itt élőket.
Maradandót alkotni az emberi élet legfennköltebb tevékenysége!
Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet Önkormányzati képviselője.

Távhővita? Nincs vita!
A jövőben az Országgyűlés csökkentse a távhődíj általános forgalmi adóját
25%-ról 5%-ra – többek között erről is határozott a városi képviselőtestület
múlt hét csütörtöki ülésén.
– hírösszefoglaló –
Gyakorlatilag nem volt vita a távhőszolgáltatás jövőbeni díjemelésének
mérsékléséről a Kiskunfélegyházi
képviselőtestület legutóbbi ülésén.
A hírek szerint ősszel 25%-os díjemelés várható. Ennek mérséklésére Kapus Krisztián (Fidesz-MPSZ)
felvetette, a város indítványozza a
parlamentben, hogy a távhődíj ÁFAtartalmát országosan csökkentésék
5%-ra. Az indítványt a testület jobb
és baloldali képviselői egyaránt támogatták. Kiderült, a dunántúli Tatabánya város önkormányzata is egy
hasonló indítványt tervez benyújtani
az Országgyűléshez. Garai István
Levente (MSZP) kifejtette, a képviselőtestületben történelmi az összefogás távhő-ügyben.
A fűtés árát más módon is lehet befolyásolni. A jövőben a Panelprogram
keretében a városban több lakóház
fűtéskorszerűsítését, újraszigetelését
és nyílászáró-cseréjét is elvégezhetik. A testület döntése értelmében
az önkormányzat 104 millió forinttal járul hozzá az Attila utca 5-7, a
Dr. Holló Lajos utca 59-69, 71 és

a 73-85 -ös számú panelházak korszerűsítéséhez. A hiányzó forrásokra
pályázni fognak.
Döntött a testület a háziorvosi rendelők ügyében is. A móravárosi rendelőt korszerűsítik és felújítják, míg
Haleszban építenek egy újat, mivel
a sűrűn lakott kerületben élőknek
most nem áll rendelkezésére helyben
háziorvos.
Egy ideig még nem változik a városi
parkolási rendszer Kiskunfélegyházán. A testület levette napirendről
az erről szóló határozati javaslatot.
Zöld utat kapott viszont a Bercsényi utcától az Aranyhegyi iskoláig
vezető kerékpárút megépítésének javaslata. A kerékpárút annak a pályának egy szakasza, amely a jövőben
Félegyházát Kecskeméttel köti ös�sze. Ismeretes, déli irányban már átadták a Selymesbe tartó bicikliutat.
Oktatási ügyekben is együtt szavaztak a képviselők. Határoztak például
két félegyházi iskola vezetőjének
mandátumáról. Rekedt-Nagy Zoltán
2013-ig irányíthatja a Bankfalui Általános Iskolát, míg Rosta Ferenc is
újabb öt évig a Móra Ferenc Gimnázium igazgatója marad.
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„Az óra jelen van,
hogy a jászkun sasok szárnyra kelljenek…”

Szentkirályi Móric, a Jászkun kerület kapitánya 1848. július 8-án kelt levelében fordult így Félegyháza polgáraihoz. Az Alföldre is – némi késéssel ugyan – de elérkeztek
a fővárosi események hírei. Petőfi és társai új korszakot
nyitottak a magyar történelemben amikor 1848. március
15-én, Pesten, a „forradalom fáklyája meggyújtatott”.
„Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesülés”,
A szó „szabadság” vala.”
Nagy események előtt állt akkor az ország, s ebből a
félegyházi Boczonádi család fiai is kivették részüket.
A család a város régi, nemesi családjai közé tartozott,
Boczonádi Szabó József, az apa kiskun kapitány volt
az 1800-as években. A három fiú közül a legidősebb,
Boczonádi Szabó Sándor (1811-1891) ügyvéd volt, s őt
választották meg 1848. június 26-án Félegyháza országgyűlési követévé. Mivel ekkor már a honvédelem megszervezése volt a magyar kormány legfontosabb feladata,
követként szorgalmazta, hogy az újoncok a város minél
szélesebb rétegéből kerüljenek ki. Sürgette a laktanyák
építését is, hogy a polgári lakosság megmenekülhessen
a katonai elszállásolás terhétől. A szabadságharc bukása
után csak rövid ideig raboskodott Pesten, hamar hazaengedték.
A következő fiú Boczonádi Szabó László (1814-?) már
1848. júniusától a Jászkun kerület lovas nemzetőrségének
őrnagyaként júliusban már a délvidéki összecsapásokban
harcolt. Mint a jászberényi kórház parancsnoka szolgált
1849. áprilisától. A hadbíróság elítélte, majd miután felmentették huszárszázadosként vonult nyugalomba.
A harmadik fiú, Boczonádi Szabó József (1824-1893) már
16 évesen katonai pályára lépett. Először tüzértanfolyam
hallgatója lett, majd hadapródként szolgált az osztrák
gyalogezredben, s beválasztották a bécsi királyi testőrség
tagjai sorába is. A szabadságharc kitörésének hírére, 1848.
szeptemberében jött haza, Damjanich János parancsnoksága alatt szolgált a 13. zászlóaljban. Parancsnoka nagyon kedvelte őt hősiessége és bátorsága miatt. Később
Knezich tábornok emelte őrnagyi rangra, s rábízta a 42.
zászlóalj parancsnokságát. Buda ostrománál is harcolt,
ahol nemcsak bátorságával, de emberségével is kitűnt.
Ugyanis megkímélte ellenfelének, egy horvát tisztnek az
életét, valamint megvédte a megsebesült várparancsnokot, Hentzyt a katonák vad dühétől. Ezért a tettéért és a
megmentett horvát tiszt közbenjárásának köszönhetően az
l849. december 14-én meghozott halálos ítéletet Haynau
várfogságra változtatta. A 16 év helyett azonban csak 7
évet kellett letöltenie Aradon és Munkács börtönében,
amnesztiával szabadult 1856-ban. Félegyházán telepedett
le, hamarosan feleségül vette Szentpály Janka írónőt. A
városi közgyűlés l861-ben, közfelkiálltással országgyűlési követnek választotta meg Boczonádi Szabó Józsefet. A
kiegyezés után újra belépett a hadseregbe, tábornoki rangot kapott 1878-ban, majd a honvéd főtörvényszék elnöke
és a Ludovika Akadémia vezetője lett. Címzetes altábornagyként vonult vissza, s Félegyháza köztiszteletben álló
polgáraként élte le utolsó éveit.
Sírja a városi felső temetőben van, a babérkoszorúval díszített emlékművön ez a felírat olvasható:
„A dicsőséget karddal szerezte, s mégis büszkesége a hazáért viselt rablánc volt.”
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Megújul a városi parkerdő?
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Emlékfüzet
Idén 20 éves a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. 1998-ban az egyesület működésének első tíz évéről készült egy emlékfüzet, ez kötelezett
bennünket arra, hogy a második tíz esztendő eseményeit is összefoglaljuk
egy reprezentatív kivitelezésű, 96 oldalas emlékfüzetben.

Elnéptelenedett,
gazdátlan
területtel találkozik az, aki kitéved a városi parkerdőbe. Az
egykor szebb napokat megélt
liget újjá varázsolásáról már
megfogalmazódtak a tervek.
Igaz, az álmok megvalósításához sikeres pályázatokra éppúgy szükség van, mint a helyi
vállalkozók
kezdeményező
készségére.
Lepusztult esőház, kifeszített
ajtajú elektromos szekrény, víz
nélküli csobogó, gazzal benőtt
szemetesek, kaszálatlan rét, felborított és rozsdásodó futballkapuk. Ezek a képek jellemzik
ma a félegyházi parkerdőt. Az
áldatlan állapotok felszámolására már megfogalmazódtak a
tervek, és remélhetően rövid
időn belül ismét szabadidős

központtá válhat a parkerdő.
A harminckét hektáros véderdőt
hamarosan szabadidős-erdővé
minősítik – tájékoztatatta lapunk munkatársát Busa Imre alpolgármester. Az infrastruktúra
adott, hiszen van víz és villany.
Az erdő megközelíthető gépkocsival, autóbusszal és kerékpárral egyaránt.
A parkerdő hasznosításának,
megújításának tervei megfogalmazódtak. Ezek szerint az új
szabadidős központban üzemelhet étterem, lakodalmas ház,
létesíthető egy mesterséges tó,
egy tanösvény és újra kialakítják
a futópályákat. Mindezek megvalósításához az önkormányzat pályázati pénzeket szeretne
nyerni, és számít a helyi cégek
vállalkozó kedvére is.
Gulyás Zsuzsanna

Vizsgaelőadás a Dózsában

A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény színjáték
tanszakos növendékei minap
tartották vizsgaelőadásukat a
Dózsa György Általános Iskolában.
Az iskola aulájában össszegyűlt
érdeklődők a diákok előadásában Janikovszky Éva: Kire
ütött ez a gyerek? és Karsai

Péter: Le is út, fel is út c. dramatizált művét láthatták. Az
előadást vidám táncbetét színesítette, a produkciók nagy sikere a közreműködő gyerekek
lelkes játékának és a felkészítő
tanáruk, Vajdáné Sőrés Irén áldozatos, hozzáértő munkájának
volt köszönhető. A rendezvényt
Jankovszki Zoltán képviselő,
(kulturális tanácsnok) zárta.

Nem véletlenül került a könyv borítójára Móra egész alakos szobra, hiszen
2004-ben a Móra-év kapcsán kapta a város ezt a szép képzőművészeti
alkotást. Az előszó polgármesterünk, Ficsór József tollából született. Felismeri, hogy „az elmúlt évtized társadalmi folyamatainak egyik legjelentősebb eredménye a civil szerveződések megjelenése az élet minden területén, így a kultúrában is.” Kiemeli, hogy a mi civil szervezetünk 2008-ig
tovább gazdagította a város kulturális életét például „sorra jelentek meg
kiadványaink, melyek jó része hiánypótló jelentőséggel bírt.”
A polgármester indító gondolatát követi Kapus Krisztián a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság valamint a Petőfi Emlékbizottság elnökének jubileumi köszöntője. Elismerő szavaiból kiderül, hogy 2008 különösen fontos egyesületünk életében, hiszen első elnökünk, Fekete Pál díszpolgári kitüntetése mellett a város képviselő testülete Kiskunfélegyházáért
kitüntetést adományozott munkánk elismerése jeléül.
Nagyon figyelemre méltó Urbán Miklósné helytörténész tagtársunk Szolgálat a kultúráért, a hagyományok ápolásáért címet viselő összegző munkája. Igen, valóban szolgálunk amikor támogatóként vagyunk jelen városunk kulturális életében. Ám még nagyobb szolgálatot teljesítünk, amikor
önállóan kezdeményezünk, szervezünk. A szerző számba veszi mindazokat a fontos eseményeket, amelyek bizonyítják, hogy a város közművelődésének szerves részévé vált az egyesület.
Móra Ferenc nevének felvételét Fekete János örökös tiszteletbeli elnökünk
kezdeményezte. Visszaemlékező írásában megállapítja „Móra Ferenc nevével teljesebb lett egyesületünk élete. Az egyesület a mórai sokszínűséghez méltóan egyre bővítette tevékenységi körét”.
Nem véletlenül követi Fekete János sorait dr. Luchmann Zsuzsanna munkája, melyben volt elnökünk tudományos munkásságát foglalta össze. Kiemelte sokirányú tevékenységét a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületben, ezzel nagy mértékben hozzájárult mai arculatunk kialakulásához.
Érdekes olvasmányok az Emlékképek címszó alatt megjelenő írások.
Péter László, a neves Móra-kutató Félegyházához fűződő kapcsolatáról
vall, dr. Fazekas István az egyesület alapításáról szólva őszintén elismeri:
1988-ban nehezen adta beleegyezését annak létrehozására. Bense György
tagtársunk öt évvel ezelőtti írása is bekerült az emlékképek közé, mely a
15 éves egyesületet mutatja be. Hat szomorú oldala is van az emlékkönyvnek. Ebben az egyesület elhunyt tagjaira emlékezünk. Ez évben veszítettük el volt elnökünket, Fazekas Istvánt is, őt azonban azért nem tüntethettük fel fájdalmas veszteségeink között, mert az emlékkönyv anyaga már a
nyomdában volt, amikor jött a hír: dr. Fazekas István meghalt.
A könyv legterjedelmesebb részét a kronológia teszi ki (26-68. oldalig).
Kiemeli a Petőfi, Kossuth, Móra, Falu Tamás emlékéveket. Kishegyi Simon gyűjtőmunkája révén rácsodálkozhatunk arra, mennyire érdeklődött
munkánk iránt a helyi és az országos sajtó. Sokat mondóak a statisztikai
adatok az egyesület szervezeti életéből, valamint gazdálkodásáról. Mindkettő fejlődésünket mutatja be.
Esztétikus a képanyag elrendezése a kronológián belül és a könyv
végén.
Összefoglalva: a könyv alátámasztja Urbán Miklósné következő szavait:
„hiszem, hogy ebben az elidegenedett, értékvesztett, anyagias világban
nagy szükség van (és lesz) olyan kulturális egyesületekre, emberi közösségekre, mint a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.”
Az emlékfüzet forrásértékénél fogva a városunk kulturális élete iránt érdeklődők figyelmére tarthat számot. Megvásárolható a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
Mayer Lászlóné
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Petőfi Sándor

RESZKET A BOKOR, MERT...
Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!
Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.
Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!
Pest, 1846. november 20. után
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Szárnyaltak...
Ebben a városban sokan tudják, hogy a Szakmaközi Művelődési Ház és a Holló László
Képzőművész Kör neve szorosan összefonódott, s bár a kör évekkel ezelőtt a „névadó
házában” rendezkedett be, ez a kapcsolat makacs és kitörölhetetlen.
A ház az elmúlt hetekben ünnepelte 40. születésnapját, s e jubilleum kapcsán, - no és az
elmaradt Koronás kiállítás apropóján – rendezték meg a képzőművész közösség tárlatát,
mely igencsak újszerű, friss és felszabadultságot tükröző anyag volt.
Azt a már unalmas megszokottságot, hogy
festettünk valamit és majd kiállítjuk, felváltotta az az elképzelés, miszerint a körvezető
megad egy témát, melyet az alkotók, a köri
tagok körbejárnak, s aki jól megoldja és benevez a tárlatra, azok műveit tekintheti meg a
közönség.
Ez a módszer a szakmaköziben rendezett Holló-köri tárlatnak igen jót tett, egyes tagok festészete felszabadult, könnyedebbé vált, egészen újszerű megnyilvánulásokra derűlt fény.
Ennek a kiállításnak a témája a szárnyalás volt.
A lehető legszélesebb értelemben, a felrebbenő madaraktól, a távozó lélekig, természethűen, illetve szimbolikusan minden belefért.
A kellemes meglepetést okozók sorában az
első Bajzák Lajosné, akinek képeit szinte elöntötte a humor, a vidámság. Impresszionisztikus
ízű szárnyasai lendületet érzékeltettek, frissen
„feldobottak” voltak. Szinte érezhető volt,
ahogy az alkotó ecsetje szárnyalt a papíron, s
tobzódott a színekben.
A kisterem főfalán Mindszentiné Kun Mandula, az Ipartestületi Székházban méltatlan körülmények közt rendezett tárlatának legjobb
képeit helyezte el. Az állatfigurák igen jók
voltak „megfogták” a nézőket és a Lélekvivő
lendülete magával ragadta a többi alkotást is.
A nagyterem főfalán Dr. Tóth Erzsébet tőle
szokatlan sorozattal lepte meg az érdeklő-

Programajánló
Koronás esték. A Móra Ferenc Művelődési
Központ udvarán július 4-én, pénteken 20 órától
“Borban az igazság” címmel - bordalok hangzanak el az opera, operett és nóta műfajokból. Július
5-én, szombaton Ingmar Bergman: Jelenetek egy
házasságból című előadás Détár Enikő és Rékasi
Károly színészházaspár közreműködésével.
Kilencedik Predator Party - Motoros találkozót tartanak július 11-13. között a Városi
Parkerdőben. Programok: mókás népi játékok,
motorblokk dobó verseny, hordó gurító verseny,
KRESZ vetélkedő. Koncertek: Metamorf, Black
Szakadt, Harmadik Generáció, Blue Weather
együttesekkel.

dőket. A „Távolódó hóbatkák” stilizált sora
térbe vitte az elébük állókat. Megszokott tájképei után üdítő volt ez a felszabadult alkotás. Karsai Ildikóról tudva levő, hogy remek
akvarell festő. Ezúttal azonban három igen jó,
szép és lírai plasztikát állított ki. Ő kezdte a
témának egy komolyabb felvállalását. Egyik
művén az emberi porhüvelyt elhagyó lelket
próbálta megjeleníteni úgy, hogy a materializált burokkal utalt erre a megrendítő eseményre. Rátkai Zsuzsa – akinek „személyes
jegye”, szimbóluma a madár, ezúttal inkább
a természet e gyönyörű alakjához közelített,
felvállalva a szépséget. A Kiskunsági Nemzeti Park jeles lakóinak ábrázolását, valamiféle
összefüggő láncba helyezte, de megtartotta a
művek önállóságát is. Biztos kézzel, sugárzó
örömmel festett. A legsúlyosabb rajzokat Török Tamás készítette. Ő a kör legjobb grafikusa, s ezt most is igazolta. „Bukott angyala”
drámája mellett ironikus világa is megvillant.
Rádi Andrást a félegyházi táj elkötelezett festőjeként tartjuk számon. Ezúttal képei másról
szóltak. Az ő szárnyalása egyfajta nonfiguratív lobogásban öltött testet. Színei, formái
hajladozva ringatóztak, játszadoztak vásznain.
Kürti Lászlóné a realista ábrázolás, illetve a
szimbolizmus határán egyensúlyozott, de igazából a legutóbb megismert jó fotósorozata
hiányzott a kiállításról.
A tárlat tartalmilag is nagyon a helyén volt. Az
induló kép Tarjányi Antalné alaposan és nagyon finoman kidolgozott felreppenő kék madara volt. A boldogság e szimbóluma épp felemelkedett és puha repülésével a tárlat öröm
hangulatát is megadta. Majd a madár leszállt
Molnár István nagyméretű Kiskunfélegyházát
megörökítő festményén. Szép gondolat.
Az újszerű, igen jó bemutató Molnár István
körvezető érdeme. A fiatal művész nem elsősorban a tekintélyes vezető képét mutatja nekünk
(még), sokkal inkább azét a csendben szívós következetességgel dolgozó művészeti irányítóét,
aki megújította a Holló László Kört. Másfajta
alkotói szellemiséget hozott, nemcsak e nagy
hagyományú körbe, de a városunkba is. R.F.

Mesedramatizáló verseny
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és
Közösségi Ház X. LIBAFESZTIVÁLJA alkalmából az alábbi találkozókat hirdeti meg a RENESZÁNSZ ÉV jegyében: Dél-alföldi
regionális reneszánsz kórustalálkozó Ideje: 2008. szeptember 13.
szombat Helye: Kiskunfélegyháza, szabadtéri színpad (eső esetén a
művelődési központ díszterme). Dél-alföldi regionális „Mátyás király” mesedramatizáló verseny Ideje: 2008. szeptember 14. vasárnap
Helye: Kiskunfélegyháza, szabadtéri színpad (eső esetén a művelődési központ díszterme). I. kategória: óvodások és általános iskolák
alsó tagozatosai. II. kategória: általános iskolások felső tagozatosai
és középiskolások. Részletes tájékoztatás és jelentkezési lap kérhető: Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház
76/466-843 Bodor Marianntól és Nagy Orsolyától, illetve letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu és a www.moramuvhaz.hu weboldalakról.
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Tanév végi gyereknap a Bankfaluban
A Bankfalui Általános Iskolában már hosszú időre
visszanyúló hagyomány,
hogy a tanév utolsó napjaiban a pedagógusok
gyermeknapi programokat
szerveznek diákjaiknak. Az
utolsó témazárók, javító felelések után tanár és diák
egyaránt izgalommal várja
a felhőtlen játékot, szórakozást.
Az elmúlt években közös
strandoláson, kerékpártúrán, játszóházban vehettek
részt kicsik és nagyok. Az
idei program azonban még
színesebbre sikeredett
a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulásának, és
a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság
részvételének köszönhetően.
Június 14-én, szombaton egy igazi gyermekközpontú – családi
napra várta az iskolaudvar
a tanulókat és családjaikat,
valamint a város más ré-

szeiből érkezett vendégeket
is. A rendezvényt Balogh
Bálint, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságának
tagja nyitotta meg. A
délelőtt folyamán a
pedagógusok arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, sport- és
sorversenyekkel

várták a
gyerekeket.
A barkácsolásban kisebb és
nagyobb diákok
mellett szívesen
vettek részt a szülők, idősebbek is. A
gyerekeket már eközben is
számos meglepetés várta.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ajándékokat,

édességet vásárolt számukra, bográcsokban főtt az
ebéd a családok részére. A
délután folyamán az iskolai focipálya átalakult. A
gyerekek legnagyobb
örömére
percek
alatt
ugrálóvár,
trambulin, felfújható csúszda
emelkedett fel
a gyepről, és
egész délutánra
birtokba vehették
a legkisebbek. Óriási sikert arattak a város
tűzoltói, akik két tűzoltóautóval vonultak ki az iskolába, és a délután folyamán
készségesen mutatták be a
gyerekeknek a járműveket,
és emeltek tűzoltólétrával
magasba minden bátor jelentkezőt. A rendezvény
szervezése, lebonyolítása az
iskola tantestületének munkáját dicséri. A jó hangulatú
programok, a közös játékok
és beszélgetések a felhőtlen
kikapcsolódáson túl közelebb hozták egymáshoz a
családokat, gyermekeket,
pedagógusokat is.
P. J.

Negyven éves érettségi találkozó

A kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola 1968-ban végzett IV/B osztálya június 7-én ünnepelte negyven éves
érettségi évfordulóját.. A jó hangulatú találkozó sikerét bizonyítja, hogy sok egykori diák jött el erre a jeles eseményre.
A 37 fő végzősből 22 fő volt jelen, 4 fő
„igazoltan” volt távol, 3 fő már csak az

égiekből szemlélhette a találkozásunkat.
A hiányzó nyolc főről sajnos nem kaptunk hírt. Sajnáljuk, hogy nem voltak jelen ezen az igazi örömünnepen. A sok év
utáni nagy találkozás örömére és az igazoltan távol lévők kérésére augusztus első
felében póttalálkozót rendezünk.
Belláné és Tímár szervezők
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Kisállat temető
Amennyiben a testület elé kerülő előterjesztésre a városatyák rábólintanak, kisállat temető létesül Kiskunfélegyházán. A
májusban tartott bizottsági ülésen Vaszkó
József szóbeli előterjesztésben hívta fel a
figyelmet a temető fontosságára.
Magyarországon harmadikként létesülhet kisállat temető Kiskunfélegyházán. A
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városrendészeti Bizottság napirendjei között
kiemelt helyen szerepelt a temető létesítésének lehetősége. Az országban elsőként Budapest határában alakítottak ki kisállat temetőt egy fa és dísznövény iskola helyén. A
temető nagy sikernek örvend az állattartók
körében, hiszen végső búcsút tudnak venni
kedvenceiktől, illetve bármikor meglátogathatják őket a kegyeleti helyen. A 100-140
férőhelyes temetőben közel 3000 kisállatot
helyeztek végső nyugalomba. A kutyákon,
macskákon, kisebb rágcsálókon kívül a nagyobb állatok, ló, sőt még két bengáli tigris
is sírhelyet kapott. A Félegyházán létesülő
kisállat temető kialakításához nagy reményeket fűznek, éppen ezért a lehető legáttekintőbben foglalkoznak a témával. A bizottság, érdeklődéssel fogadta az előterjesztést,
hiszen mindenképp praktikus megoldásnak
tartanák, ha az elpusztult házi kedvencek
nem a legközelebbi kukában végeznék, hanem egy igényesen kialakított temetőben.

Chipet kaphatnak a kutyák
Az állatorvosok szerint fájdalommentes,
viszont hasznos az a chip, amelyet kutyákba ültethetnek be gazdáik. Több európai
uniós országban már kötelező a használata, Magyarországon egyelőre ez csak egy
lehetőség. A kiskunfélegyházi kutyatartók,
az állatorvosok és a gyepmesteri telep munkatársai egyaránt örülnének a kutyachip
beültetésének.
Talán a menhelyen élő ebek a legrászorultabbak a kutyachipre. Ugyanis egy speciális
szerkezet segítségével fény derülhetne arra,
hogy kitől kóboroltak el és rövid időn belül
visszakerülhetnének otthonukba. Jelenleg is
folynak ilyen mikrosebészeti beavatkozások
az állatorvosi rendelőkben, viszont egyelőre
még nem kötelező. 2009 januárjától, az uniós
szabványnak megfelelően viszont lehet, hogy
valamennyi ebet megjelölnek majd. A lelkiismeretes kutyatartók örülnének a kutyachip
beültetésnek, hiszen így méginkább odafigyelhetnek kedvencükre. Magyarországon
elsőként a Pécshez közeli Kozármislenyen
tették kötelezővé a kutyachip beültetését. A
későbbiekben azonban lehetőség lesz arra,
hogy az ország többi részén is beazonosíthatóak legyenek a kutyusok.
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Tájékoztató a panelprogramról II.

Árverési hirdetmény

A panelépületek tűzvédelmi problémái, és azok lehetséges megoldásai

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Asztalos J. u. 18/4. sz. 42 m2-es helyiség, Holló László u. 11/3. sz.
42 m2-es garázs, Holló László u. 7/7. sz. 42 m2-es garázs, Asztalos J. u.
22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs, Kazinczy u. 1. sz. alatti 66 m2-es helyiség,
Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Mártírok u. 1. sz. alatti 180 m2-es
helyiségrész. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet
az alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2,
6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614 hrsz-ú (volt MÉH)
LK2-es terület, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324
m2-es Damjanich utca 4., 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt
Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépület). Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038

A panel épületek használati problémái: A lakók a különböző átalakítások során, pl. lakásajtók biztonságosabbra történő cseréje során figyelmen kívül hagyják a tűzvédelmi követelményeket. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy egy esetleges tűzesetsorán a
lakásból könnyen kijuthat a tűz – ezzel akadályozva az épületben tartózkodók menekülését – illetve a tűz bejut a lakásba.
A lakók biztonságérzetét hivatott növelni a folyosói rácsok beépítése, azonban ezek elhelyezésével a lakók a saját menekülésüket, a tűzoltóság beavatkozását akadályozzák.
Egy tűz esetén a lezárt folyosóból a lakók csak a rács kinyitása után képesek kijutni, azonban ha azon a folyosószakaszon
keletkezett a tűz, akkor a közlekedő gyorsan füsttel telítődhet
ezáltal már a rács kinyitása is problémát jelent, mely helyzetet tovább tetézi a lakók felfokozott idegállapota, esetleges
pánikja.
Ehhez köthető, hogy a lakók a lezárt folyosórészre mindenféle
éghető anyagot helyeznek el. Ez a körülmény egyrészt szűkíti a
menekülési útvonalat, akadályozza a menekülést, másrészt egy
lakástűz esetén elősegítheti a lakások közötti tűz terjedését.
Hasonló módon szoktak a lakók eljárni a lépcsőházak közötti
átjárást biztosító folyosók, illetve tetőátjárók lezárásánál. Az itt
történő lezárás azért jelent problémát, mert a kétirányú menekülési lehetőséget a lakók megszüntetik. A lezárások miatt a
lakók beszorulhatnak az épületbe, lakásukba.
Általánosságban megállapítható, hogy a társasházak a
villamosberendezések, és a villámvédelem felülvizsgálatának
elhagyásán, a szárazfelszálló tüzivízvezetékek karbantartásának
elmulasztásán próbálnak meg takarékoskodni. Nem gondolnak
ilyenkor arra a lakók, hogy a villamosvezetékek potenciális
gyújtóforrások lehetnek, és a felülvizsgálat a hiányosságokat
kiszűrheti ezáltal csökkentve az ilyen tüzek keletkezését.
A lépcsőházi füstelvezetőket szintén le szokták zárni rácsokkal,
vagy a füstelvezető nyitószerkezetét nem tartják karban, így az
használhatatlanná válik. Figyelemmel arra, hogy a lépcsőházak
füstelvezetésére csak ez a szerkezet szolgál – mivel a lépcsőházi ablakok kinyitását a lakók tűzesetén nem teszik meg érthető
okokból – annak működésképtelensége szintén a menekülés
meghiúsulását vonhatja magával.
A szellőzőrendszerek a tisztítás hiánya miatt elzsírosodottak,
mely anyaglerakódás a tűzterjedését jelentős mértékben elősegíti, mivel saját maga is könnyen ég.

Gyászjelentés

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kállai István asztalos mester életének 79. évében elhunyt. Temetése július 8-án 9 órakor a Felsőtemetőben lesz. Lelki üdvéért szentmisét július 8-án reggel fél
8 órakor mutatnak be az Újtemplomban.
- gyászoló család -

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 30-tól július 6-ig Kör
Patika Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Július 7-től – július 13-ig Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3.
(Tel: 466-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET 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. Július 12-én és július 13-án 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.

Közhasznúsági jelentés
Az Értelmes Napokért Közhasznú Alapítvány jelentése a 2007. évről. Az Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a PK. 60.221/2005/5. sz. végzésével közhasznú alapítványként nyilvántartásba vette. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének segítésére, szakmai
képzésére, foglalkoztatására, támogatására irányul. Az Alapítvány politikai és vallási semlegesség szellemében végzi tevékenységét. Vállalkozási tevékenységet az
Alapítvány nem végzett. A tisztségviselők és az Alapítvány segítői tevékenységüket
társadalmi munkában végezték, semmilyen díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Összes közhasznú bevétele 244 eFt volt. Közhasznú tevékenység ráfordításai
157 eFt, az Alapítvány készpénz vagyona 2007. 12. 31-én 718 eFt. Az Alapítvány
az adományozók részére a nyújtott támogatásokról adóigazolást állított ki, jelentési
kötelezettségének eleget tett.
Fricska Imre kuratórium elnöke
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Rózsák kertje

7. oldal

A nyár veszélyei
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság felhívja a gyermekek
és szüleik, valamint a közúton közlekedők figyelmét az alábbiakra.

A kert a Közelszőlői pihenőparkban épülne meg, ahova minden
újszülött érkezésekor egy rózsát ültetnének el a szülők.
Az ötletgazda, Nemes Nagy Tibor a körzet önkormányzatai képviselője lapunk érdeklődésére elmondta, városunkban, ahogy
egész Magyarországon egyre kevesebb gyermek születik, éppen
ezért jó lenne emléket állítani a város apró polgárainak. A rózsák
minden kertet látogató idősnek és fiatalnak képet adnának arról,
hogy Kiskunfélegyházán hány gyermek látott napvilágot 2008.
január elseje óta és nyomon követhetnék a lurkók fejlődését, miként a rózsák növekedését. A későbbiekben az ötletgazda célja,
hogy a város többi részén is készüljön ilyen rózsakert.

Az esélyegyenlőségért
Az Arany János Programban pályázik Kiskunfélegyháza. A
program célja, hogy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a
jelenleginél nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen a
szakképzésben, szakiskolában.
A program keretein belül a diákok különféle fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Ezt a tevékenységet a kollégiumok
nevelőin kívül külsős szakemberek végzik. Az alapvetően fejlesztendő területek a szövegértés, szövegalkotás, kommunikációs készségek, helyesírás, matematika és a logika. Ezeken kívül
német, angol és francia nyelv elsajátítását is elősegítik. A városatyák úgy döntöttek, hogy megpályázzák a 35 millió forintot,
amelyhez önrész hozzátétele nem szükséges.
Olvasói levél

Vannak még jó emberek
Június elején a Perczel Mór és Desseffy utca sarkán lévő Aro élelmiszerboltba tértem be néhány apróságot venni, és a pénztárnál, miközben aprópénz után kutattam, a pénztárcámból kiesett egy tízezres. A
veszteséget egy jó óra múlva vettem észre, amikor máshol kellett volna fizetnem, de nem volt miből. Nem sok reménnyel mentem vissza a
Kossuth városi élelmiszerboltba, hiszen semmi bizonyítékom nem volt
arra, hogy ott veszett el. Ám az üzlet kedves, szemüveges férfieladója
szó nélkül visszaadta a pénzemet. Mennyit panaszkodunk a kereskedelemre, az eladókra, hogy becsapják, „átverik” a vásárlókat! Az eset
óta hiszem, hogy sokan közülük nem ilyenek! Örültem, hogy a pénzem
visszaadásakor többen voltak az üzletben, így közösen állapíthattuk
meg, hogy ebbe a boltba érdemes vásárolni jönni.
Piroska Katalin

Itt a nyári szünidő, vége a tanításnak, amit már olyan türelmetlenül vártak a gyerekek. Ezért fokozottan kell arra számítani, hogy a gyerekek már napközben is
váratlan időben és helyeken bukkanhatnak fel, veszélyeztetve ezzel a saját és közúton közlekedők biztonságát. Kérjük a közúton közlekedők figyelmét, hogy sokkal
körültekintőbben, és figyelmesebben közlekedjenek, óvatosabban közelítsék meg
a gyalogátkelőhelyeket, a buszmegállók és a játszóterek környékét, mert bármikor
felbukkanhat egy figyelmetlen gyermek.
Tanácsok, melyeket érdemes megfogadni iskolásoknak:
-Mindig őszintén mondd meg a szüleidnek, kivel és hol fogod tölteni a szabadidőd.
Legyen meg a barátod és szüleinek elérhetősége. A szüleidnek, hozzátartozóidnak
tudniuk kell, hogy baj esetén hol kereshetnek.
- Sem az utcán sem otthonodban ne állj szóba idegenekkel, ne engedj be a lakásba
senkit sem, csak akit a szüleid megneveznek. Ha csak ismerősöd egy felnőtt és különösebben nem tudsz róla semmit sem, akkor se szállj be a kocsijába, ne kísérd el
az otthonába semmilyen indokkal sem.
- Ha baráti társaságodban a többiek olyan dologra akarnak rávenni, ami bűncselekmény vagy szabálysértés, vagy magadnak okozol vele kárt, az egészségedet veszélyezteted, akkor ezekre a dolgokra mondj bátran NEM-et, még akkor is, ha kizárnak
a csapatból. Ne fogadj el kábítószert, cigarettának álcázott indiai kenderből készült
„füves cigit”!
- A diszkó a felhőtlen szórakozás helye legyen! Ittas vagy bódult állapotban járművet ne vezess, még kerékpárt se! Csak olyan sofőr mellé ülj be, aki sem kábítószert sem alkoholt nem fogyasztott. Ne engedd át a vezetést olyan személynek,
aki tudomásod szerint alkoholt vagy drogot fogyasztott, ezzel a járművezetés tiltott
átengedése elnevezésű bűncselekményt követed el.
- Ha az utcán néhányan megállítanak és értékeid követelik, megfenyegetnek, akkor
add át azokat és közben jól figyeld meg a támadókat, hogy minél jobb személyleírást tudj adni. Sikíts, kiabálj, minél nagyobb hangzavart okozz! Ha követnek menj
oda egy felnőtthöz, menj be egy boltba és kérj segítséget. A támadások miatt ne
szégyelld magad, nem te vagy a hibás, bátran kérj segítséget felnőttől, bármelyik
rendőrtől.
- Ha az utcán, közterületen, közösségi térben más által elveszített, elhagyott tárgyat
találsz (pl. mobiltelefont, pénztárcát), 8 nap áll a rendelkezésedre, hogy leadd a
legközelebbi rendőrnél, jegyzőnél. Egyébként bűncselekményt követsz el, ha megtartod.
- Ha a strandon vagy a barátaiddal, csak az úszás tudásodnak megfelelő vízmélységet válaszd, soha ne virtuskodj. Nem jó buli, ha a napon pihenő társadat felhevült
testtel a hidegvízbe dobjátok, mert akár meg is fulladhat, és te nem tudsz segíteni.
- Csak úszásra kijelölt vízparton pihenj, de felügyelet nélkül soha ne legyél ott sem,
egy felnőtt vagy úszni jól tudó személy mindig legyen a közeledben. Az illegális bányatavakat, ismeretlen vizeket kerüld, mert a vízmélység ismeretlen és olyan
szennyezőanyagok kerülhettek a vízbe, amelyek súlyos bőrgyulladást, fertőzéseket
okozhatnak és így előfordulhat, hogy a vidáman indult szünidőt a bőrgyógyászaton
vagy a kórházban töltöd.
- Az utca nem játszótér! Mindig legyél figyelmes és körültekintő, a játék hevében
se feledkezz meg a közlekedési szabályok maradéktalan betartásáról. Az alábbi esemény sem történt volna meg, ha a 14 éves kerékpáros fiú jobban figyel.
2008. 06. 09-én reggel az egyik község belterületén kerékpárral közlekedő fiatalkorú személy, haladása során egy kereszteződéshez érve nem biztosított elsőbbséget a
tőle jobbról érkező személygépkocsinak, ezért a kereszteződésben a személygépkocsi forgalmi sávjában összeütköztek. A baleset következtében személyi sérülés nem
történt. Anyagi kár: a kerékpárban 5.000.- Ft a személygépkocsiban 80.000.- Ft
- Ha sérelmedre bűncselekményt elkövettek vagy akar valaki elkövetni, akkor bátran szólj szüleidnek, bármelyik rendőrnek, számíthatsz ránk, mi segíteni fogunk!
Tel: 76/463-211 63-11 mellék
Kovács Gizella r. szds. Bűnmegelőzési főelőadó
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Sakkozók bronzsikere
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Jeles napok
Szent Jakab hava

A Bács-Kiskun Megyei I. Osztályú Sakk
Csapatbajnokság 2007/2008 évi versenyeire 10 csapat nevezett, köztük a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre, a KHTK
is. A fordulók 10 táblán zajlottak. A versenykiírás szerint mérkőzésenként minden
csapatnak minimum 2 ifjúsági korú, vagy 1
ifjúsági korú és 1 nő versenyzőt játszatnia
kellett.
A körmérkőzéses, egy fordulós megyei
bajnokságot a KHTK szép sikerrel zárta.
A mezőnyből erős játékosállományával kiemelkedő, a bajnokságot megnyerő kecskeméti Tóth László SE I-es csapata és a
szintén magas Élő-érték pontos játékosokat
felvonultatni tudó 2. helyezett kiskunhalasi
Közszolgálat SC A csapata mögött a Honvéd a 3. helyet szerezte meg az olimpiai
számítás szerint szerzett 36,5 pontjával.
A KHTK sakkozói közül többen évek óta
rendszeresen részt vesznek a Lakiteleki
Népfőiskolán rendezett Sakkozó Magyarok
Világtalálkozója nyári sakkversenyein.. Az
itt szerzett sportbaráti ismeretségekre épülve
a Honvéd leigazolt csapatába 4 magas Élőérték ponttal rendelkező, erős játékerőt képviselő szerbiai, vajdasági magyar sakkozót,
akik eredményes játékukkal jelentősen hozzájárultak a csapat bronzsikeréhez. Június
13-án a KHTK Sakk Szakosztálya a Kulacs
Vendéglőben egy vacsorával egybekötött
rendezvényen értékelte a bajnoki évben elért eredményeket. Tanács István szakosztály
elnök megköszönte a játékosok önzetlen és
lelkes hozzáállását, amellyel szabadidejüket

feláldozva hozzájárultak a sikeres szerepléshez. Várható – mint mondta – hogy a Tóth
László SE I. csapata az osztályozó mérkőzésen feljut a magasabb NB-s bajnokságba.
Így a jövő évi bajnokságban – ha az idei,
vagy még annál is magasabb szinten teljesít
a KHTK csapata – talán lehetőségünk lesz
megvalósítani nagy álmunkat, megszerezni
az osztályozós helyek valamelyikét, amely
utat nyithat számunkra az NB-s bajnokságba való feljutáshoz. Nagy József a Honvéd
csongrádi játékosa a csapattagok nevében
megköszönte a sakk szakosztály vezetőinek,
Tanács Istvánnak és Seres Lászlónak az éves
gondos szervező munkát –ami, mint mondta: szintén nélkülözhetetlen volt a csapatsikerhez – és szerény ajándékokat adott át
számunkra csapattársai nevében. Ugyancsak
Nagy József kezdeményezésére a csapattagok soraikból titkos szavazással megválasztották a bajnoki év játékosát. A szavazáson
a alábbi sorrend született: 1. Karsai István,
2. Szekeres Sebestyén, 3. Kovács Zoltán, 4.
Tóth Tibor, 5. Kemény Csaba, 6. Seres László. Külön dicséretet érdemel az általános
iskolás Tóth Tibor, aki szerzett 6 pontjával
a Honvéd legeredményesebb pontszerzője
volt, és kiváló teljesítményével a játékosok
összesített megyei ranglistáján a 8. helyet
szerezte meg. De dicséret illeti játékáért
Némedi Varga Emőkét, a Honvéd csapatának hölgy tagját is és tulajdonképpen a
KHTK minden sakkozóját, hiszen mint Kovács Zoltán is kiemelte: az elért eredmény a
Csapat közös sikere, amihez mindenki lelkesen adta a maga játékát.
Nagy György

Bajnoki végeredmény a kosarasoknál
Kosárlabda női NB I/B csoport 2007/2008.
évi bajnoki végeredmény: 1. Tatabánya (42
pont), 2. Vasas-Csata B. Budapest (40 p., 3.
Debreceni Egyetem (37 p.), 4. OSC Budapest
(35 p.), 5. KKC (34 p.), 6. TFSE Budapest
(34 p.), 7. Bajai UDKSE (32 p.), 8. Török

Flóris Bpest (31 p.), 9. Nyíregyházi FSE (30
p.), 10. MAFC Bpest (29 p.), 11. Miskolci SI
(27 p.). 12. Fejér-Kosár SE Székesfehérvár
(25 p.). A szabályzat alapján a győztes mérkőzés után 2 pont, a vesztes mérkőzés után 1
pont illeti a csapatot.
Tokai György

Július 2. Sarlós Boldogasszony napja
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a
szükségben szenvedők és a halottak oltalmazója.
Hazánkban az aratás kezdőnapjaként tartják számon. A nap elnevezése az aratás egykori módjára
utal, amikor a nők még sarlóval arattak.
Július 20. Illés napja
Évszázados megfigyelések szerint ezen a napon,
ill. e nap táján gyakoriak a viharok. E napon
munkatilalom volt, mert úgy gondolták, hogy
aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsaphat
a villám, a termést pedig elveri a jég.
Július 22. Mária Magdolna napja
Időjárásjósló hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz: úgy hitték esnie kell az esőnek, mert Mária
Magdolna siratja bűneit.
Július 25. Jakab napja
Szent Jakab az apostolok közül elsőként szenvedett vértanúhalált. Ő a búcsújárók, utasemberek,
hajósok védőszentje. A néphagyomány szerint
Jakab napra kellett learatni a zabot, mert ami kint
marad az elvész.
Július 26. Anna napja
Szűz Mária édesanyjának ünnepe. Szent Anna
a gazdasszonyok, bányászok, szabók valamint
a járványos betegségben szenvedők, haldoklók
egyik pártfogója. Különösen tisztelt védőszentje
volt a katolikus asszonyoknak, főként a meddő
és terhes és szülő nők fohászkodtak hozzá pártfogásért. Kultusza a középkorban a keddi naphoz kötődött. Több vidéken a meddő asszonyok
a keddet megböjtölték. A Szent Annának szentelt
kedd sok helyen évszázadok óta asszonyi dologtiltó napnak számított. A hagyomány szerint
Anna nap szakad meg a virágos kender töve,
ezért ilyenkor kezdték a felszedését.

