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Kézi-arató versenyt rendeztek július 5-én 
Haleszban határon inneni és túli csapatok rész-
vételével – Ismerjük meg múltunkat, ápoljuk 
hagyományainkat, tiszteljük elődeinket! – jel-
szóval. A rendezvény szervezője, Ván Jenő 
köszöntőjében kiemelte, hogy ennek a napnak 
csak győztesei vannak, aki eljött ide és részt 
vesz ezen a nemes versenyen, mindenki nyerni 

fog! Immár 15 éve járják az országot 3-4 ha-
gyományőrző csapattal, a Haleszi Gazdakör 
második alkalommal házigazdája az aratónap-
nak. Külön örömöt jelentett számára, hogy új 
csapatok és vállalkozó fiatalok is jelentkeztek 
a versenyre. A rendezvény kezdetekor Hajagos 
Gyula plébános atya megáldotta a búzatáblá-
kat.                                Folytatás a 2. oldalon.

Semmelweis ünnepség
Semmelweis - ünnepsé-
get tartottak július 4-én 
a városi kórházban. A 
gyermekágyi láz kóroko-
zójának felfedezőjére 
emlékezve köszöntötte 
az önkormányzat, a kép-
viselőtestület tagjai és az intézmény vezetése 
az egészségügyi dolgozókat, megköszönve 
lelkiismeretes, példamutató munkájukat. 
Idén huszonkét dolgozó vehetett át jubileumi 
oklevelet és a vele járó jutalmat a hivatásban 
eltöltött huszonöt, harminc, és negyvenévnyi 
szolgálat után. A Képviselőtestület Egészség-
ügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottsága 
négy munkatársat részesített dicséretben ki-
emelkedő munkájuk elismeréséként.

Részletek a 3. oldalon

Angyalkák nélkül
Eltűntek az angyalkák a 
Fürdőszálló előtti szö-
kőkútról. Azonban nem 
végleges az eltűnésük, 
csak felújításra várnak. 
A kút peremét az idő 
vas foga sem kímélte 
meg a tönkremenéstől, emiatt az angyalkák 
veszélyessé váltak. Jelenleg a VSZKSZ te-
lephelyén alusszák álmukat, remélhetőleg 
nem örökre.

Falunap Bugacon
Tizedik alkalommal 
került megrendezésre 
június 28-án a bugaci-
ak hagyományos falu-
napja. A nagyszabású 
rendezvényen ezúttal 
nem csak a falubéliek, 
hanem az erdélyi szentábrahámiak is részt 
vettek. A programsorozat elmaradhatatlan ré-
sze volt a hagyományos főzőverseny, emel-
lett strandfoci versenyen is összemérhették 
tudásukat a vállalkozó szelleműek. Sikert 
aratott a rendőrségi és tűzoltó eszközök be-
mutatója. A falunap utcabállal zárult.

Pályázik a művelődési ház
Kulturális, közösségi célokra szeretnék 
felújítani a volt Korona Szállót. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében megjelent Dél-alföldi Operatív 
Program a közelmúltban pályázati felhí-
vást tett közzé szociális alapszolgáltatá-
sok, gyermekjóléti alapellátások és közös-
ségi terek infrastrukturális fejlesztésére. A 
Móra Ferenc Művelődési Központ, élve 
a lehetőséggel pályázatot nyújt be, hogy 
alapterületét a Korona Szálloda emeleti 
részével, valamint a földszinti volt Bo-
rozó helyiségeivel kibővítse. Mindezzel 
ugyanis lehetőség nyílik újabb közösségi 
terek kialakítására, valamint a művelődé-
si ház már működő infrastruktúrájának 
tovább fejlesztésére.  A fejújítás költsége 
elérné az 56 millió forintos határt. A város 
képviselőtestülete legutóbbi ülésén támo-
gatta a Korona Szálló felújításának tervét, 

és egyben biztosította a pályázat beadásá-
hoz szükséges 10 %-os önerőt, a mintegy 
öt és fél millió forintot. Sikeres elbírálás 
esetén Kultúrpalotává nőheti ki magát a 
patinás művelődési központ. 

Kiskunsági aratónap
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Megalakult a Jobbik Félegyházán
Kollár László vezetésével június 22-én 8 fővel megalakult városunkban a Jobbik helyi 
alapszervezete. A jelenlegi tagság értelmiségiekből, vállalkozókból áll. Az alakulásnál je-
len volt Szabó Gábor pártigazgató, Varga Zsolt kecskeméti elnök és Tóth Péter Csongrád 
megyei elnök is. A szervezetről, céljaikról lapunk érdeklődésére Kollár László elmondta, 
elsősorban az átlagember érdekképviseleti szerve lenne a helyi Jobbik, azon embereké, 
akik a hátukon viszik az országot, gyerekeket nevelnek, dolgoznak és nem politizálnak. 

A régi mondás szerint „amelyik ló leg-
jobban húz, azt ütik a legtöbbet”, ezen 
szeretnének változtatni, hogy ne csak a 
terhekből, hanem a javakból is részesül-
jenek azok, akik a legtöbbet tesznek az 
országért. Tisztességes egészségügyet, 
tisztességes oktatásügyet, tisztességes 
történelemtanítást, - nem „Új Magyaror-
szágot”, hanem a régi, értékeket elismerő 
és ápoló Magyarországot – szeretnének. 
A helyi Jobbik vezetője szerint ez a vá-
ros liberális város, nagyon kevés embert 
érdekel a múlt, az hogy közösségi szinten 
mi történik, csak a pénzelvűség uralkodik, 
a munkának nincs értéke. Fontos feladat 
lenne visszaállítani a munka becsületét. 
A II. világháborút végigharcoló hősöket 
és az 1956-osokat tekintik elődeiknek, az 
ő hazaszeretetüket akarják tovább adni, 
hogy a magyarságtudatot erősítsék az em-
berekben – ezért vállalják fel egy megala-
kítandó hagyományőrző egyesület patro-
nálását. Ennek az egyesületnek az volna 
a célja, hogy a magyarság ősi kultúráját - 
mint például a rovásírás - hagyományait, 
népi szokásait őrizze, és minél szélesebb 
rétegekkel megismertesse, a fiatalokat ha-
zaszeretetre nevelje. Főként az ifjúságot 

céloznák meg, akik a legnyitottabbak az 
értékek befogadására. Neves szakembe-
rekkel szeretnénk előadásokat szervezni, 
pályázatokat írni, szponzorokat szerezni. 
Fontosnak tartják a honfoglaló magya-
rok és a későbbi történeti korok kultú-
rájának bemutatását, ezért vállalkoztak 
néhányan arra, hogy jeles alkalmakkor 
jurtákat állítanának fel, ahol a mindenko-
ri magyarság tárgyi eszközeit, fegyvereit 
és egyéb használati tárgyait láthatnák az 
érdeklődők. A terveik között szerepel a 
virtuális könyvtárként működő Csengey 
Dénes-alapítvány létrehozása, az Attila 
király Főiskola elindítása, keresztállí-
tó-mozgalom szorgalmazása, az Utolsó 
Esély 2008 – ügydöntő népszavazás tá-
mogatása. A helyi Jobbik vezetője szerint 
szükség volna a XX. század Magyar Ál-
dozatai emlékművének felállítására, mert 
nem szabad különbséget tenni az ország-
ban élő magyar, zsidó, cigány, német és 
szlovák emberek között, minden meghalt 
magyar állampolgárra emlékezni köteles-
ségünk. Kollár László reméli, hogy a párt 
támogatottsága idővel nőni fog, s a város 
és lakóik érdekében kitűzött céljaikat el-
érhetik. 

Ótemplomi búcsú

Magasztalja lelkem az én Uramat! – a katolikusok számára közismert  Magnificat, 
Szűz Mária hálaéneke volt a fő témája annak a beszédnek, amelyet dr. Bábel Balázs, a 
Kalocsa- Kecskemét főegyházmegye érseke mondott július 2-án, a Sarlós Boldogasz-
szony templom búcsúünnepén. Csak a hálás lelkületű ember lehet boldog, és mindig 
van miért hálát adni életünkben. Mária alázata, türelme példát ad mindnyájunknak, s 
az Ő tisztelete segít minket abban, hogy a mindennapjainkban jobb keresztények lehes-
sünk! – mondta a katolikus egyházfő. 

Mindennapi kenyerünket…
Folytatás az 1. oldalról.
A versenyre benevezett 21 csapat lovas fogatokkal érke-
zett az aratás helyszínére, ahol nagyon gondosan előké-
szített parcellákon dolgozhattak. A zsűri aratás közben 
figyelte a csapatok minőségi munkáját: a tájegységnek 
megfelelő öltözetet, az aratási eszközök állapotát, az ara-
tóreggeli terítését, a kévék minőségét, a keresztrakás for-
máját és a levágott tarló magasságát. Az aratás befejezté-
vel a csapatok Haleszba vonultak, ahol ebéddel várták a 
házigazdák a vendégeket. A meghirdetett főzőversenyre 
is többen beneveztek, finom ételeket kóstolhattak az ér-
deklődők. Délután a településekről érkező előadókkal 
kultúrműsor zajlott a színpadon és különböző humoros 
vetélkedőkön mérhették össze tudásukat a vállalkozó 
szelleműek. A zsűri döntése alapján az aratóverseny 
győztese a vajdasági Adáról érkező Aranykalász csapata, 
a 2. helyezést a Petőfiszállás-Szentkúti Nyugdíjas Klub 
kapta, a 3. a legfiatalabb, csak fiúkból álló Kővágóér 
Team csapata lett. A napot aratóbál zárta.

Gyermektábor Erdélyben
A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola június 
23- 27-ig nyári tábort szervezett Korondra, 46 diák szá-
mára. A résztvevők közül az egyik tanuló a következő-
ket írta az ott szerzett élményeiről: „ Nagyon vártam a 
nyarat, hogy végre kimehessek Korondra. Az út nagyon 
hosszú volt, de a programok és a gyönyörű kilátás kár-
pótolt minket. Megnéztük Vajdahunyad várát, túráztunk 
a Korond környéki hegyekbe. Szovátán lementünk a 
sóbányába, ahol hatalmas játszótereken játszhattak az 
asztmás gyerekek. A sós vizű Mogyorósi-tóban úsz-
kálhattunk. Összebarátkoztam más iskolák tanulóival. 
Megismerhettem a székely föld humoros embereit. Saj-
nos gyorsan elrepült ez az 5 nap. Remélem, hogy jövőre 
is mehetek!”                            Gy.A. és a szervezők
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Új közösségi ház
Közösségi Ház lesz a volt Napfény Presszóból a Kossuthvárosban 
– mondta el Jankovszki Zoltán a Félegyházi Közlönynek. A meg-
üresedett presszó ügye már három éve húzódott. Várhatóan a 
Kossuthvárosi Juniálisnak helyet adó park is új nevet kap.

Köszönet jár mindenkinek, aki 
segített mind a Juniális, mind 
a presszó ügyében – kezdte 
mondandóját Jankovszki Zol-
tán (Fidesz-MPSZ). A Juniális 
megrendezésébe annak idején 
azért fogtunk bele, hogy meg-
mentsük az óvoda melletti 
parkot a beépítéstől. Célt ér-
tünk. Azóta felújítottuk a ját-
szóteret, és további szépítjük 
a ligetet – ismertette terveit 
a képviselő. Elmondta azt is, várhatóan az ősszel meghirdetnek egy 
pályázatot minden félegyházi polgárnak, hogy ötleteikkel segítsék a 
park névválasztását. – Szeretném, ha pályázat végén Kossuthváros 
polgárai dönthetnék majd el, hogy mi legyen a park neve. Ennek meg-
oldására keressük a lehetőséget.
A Napfény Presszóból közösségi házat építenek.  Sikerült meg-
egyezni végre a volt bérlővel, aki rendezte tartozásait az önkor-
mányzat felé. Így remélhetőleg még az idén indulhat a beruhá-
zás, amivel hasznossá tehetjük az ingatlant. Terveink szerint egy 
olyan közösségi házat alakítanánk ki, ami Kossuthváros lakói ak-
tív részvételével folyamatos programokat nyújtana az itt lakók-
nak – fejezte be Jankovszki Zoltán.                                    S.B.

Nyitottabb politikát
Lampert Mónika, az MSZP elnöki kabinetvezetője június 30-án a he-
lyi MSZP székházában Vári Gyula megyei elnök és dr. Garai István 
országgyűlési képviselő társaságában sajtótájékoztatót tartott. A kabi-
netvezető asszony értékelve a kormányzási ciklus első félidejét, ered-
ményként a pénzügyi stabilitás megteremtését emelte ki, a második 
ciklusban szociálpolitikai feladatok megoldását tűzték ki. Dinamikus 
kormány, dinamikus MSZP a következő időszakban - mondta Lampert 
Mónika. Változtatni kell a kormányzási tempón, sokkal nyitottabb 
politikát, erőteljesebb kommunikációt kell folytatnia a kormánynak. 
Rengeteg a munka, ezért a kormány nem megy szabadságra, a kor-
mány nyáron is dolgozik – hangsúlyozta Lampert Mónika.  

A gyógyítókat köszöntötték
Folytatás az 1. oldalról
A Semmelweis Napon ünnepi 
beszédet mondott és a szolgálati 
évek után járó jutalmakat átad-
ta dr. Garai István országgyűlési 
képviselő, majd dr. Kovács József 
kórház főigazgató részesített di-
cséretben kórházi munkatársakat. 
Az ünnepség kulturális műsorral 
zárult, közreműködött a zeneiskola 
ütős együttese. Negyvenévnyi pél-
damutató szolgálat után jutalom-
ban részesült Nagy Sándorné rönt-
gen asszisztens, Patai Mátyásné 
ápolónő, Szánthó Gyöngyi rönt-
gen asszisztens, Szunyi Józsefné 
részlegvezető főnővér, Újházi 
Ilona ápolónő. Harminc év lelki-
ismeretes szolgálatért jutalomban 
részesült dr. Dragonné Mátyás 
Melinda röntgen asszisztens, Gás-
pár Imréné ápolónő, Gonda Imre 
mérnök, Gouth Ilona ápolónő, 
Harmatos Sándorné labor-asszisz-
tens, Szabó Lászlóné élelmezé-

si osztály dolgozója, Tarnóczki 
Sándorné védőnő, Zsilavi Józsefné 
fizioterápiás asszisztens. Huszon-
öt éves szolgálatuk elismeréseként 
jutalomban részesült dr. Bátóczki 
Ágnes főorvos, dr. Bense Katalin 
főorvos, Csányi János Jakabné 
takarítónő, Gál Piroska ápolónő, 
Kószó Istvánné asszisztens, dr. 
Reznyák Béla főorvos, Retkes 
Klára röntgen asszisztens, Sinkó 
Sándorné szakács, Turcsányiné 
Fekete Éva könyvelő. Példaér-
tékű munkájuk elismeréseképp 
Kiskunfélegyháza Város Képvise-
lőtestületének Egészségügyi, Szo-
ciális és Családvédelmi Bizottsága 
négy dolgozót, illetve közösséget 
részesített dicséretben: dr. Francia 
Lászlót, a Városi Kórház - Rende-
lő Intézet gyógyfürdő és rehabili-
tációs központjának szakdolgozói 
kollektíváját, valamint V. Tóth 
Antalné és Seres Lászlóné mun-
katársakat.  

Kevés a lehetőség a diákmunkára
Kiskunfélegyházán lényegesen ki-
sebb az esély a diákmunka válla-
lásra. Már bőven benne vagyunk a 
nyárban, diákok százai próbálnak 
elhelyezkedni a különböző cégeknél 
diákmunkára. Városunkban diák-
szövetkezet sincs, így az érdeklődő di-
ákoknak Kecskemétre kell menniük, 
ha munkát szeretnének vállalni. 

A fiatalok egyre nagyobb hányada 
próbál nyárra munkát vállalni, hogy 

gyarapítsa zsebpénzét. Azonban közel 
sincs annyi lehetőség, mint amennyien 
jelentkeznek a diákszövetkezeteknél. 
Kiskunfélegyházán pedig kevés cég 
ad lehetőséget a diákmunka vállalás-
ra. Városunkban azok a cégek vannak 
túlsúlyban, amelyek szezonális mun-
kára keresnek diákokat, leginkább a 
mezőgazdaság terén. A többi mun-
káltató nem csupán a nyári munkára, 
hanem egész évre szólóan keres mun-
kaerőt, amire a diákmunka nem felel 
meg. A fiatalok azonban nem adják 
fel. A tavalyi évhez hasonlóan, idén 
is több százan, az egész évhez képest 
kétszer annyian próbálnak munkát 
vállalni a szünetben. A diákok remé-
nyei szerint idén nyáron nagyobb si-
kerrel járnak Kiskunfélegyházán a 
munkavállalással.
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Petőfi Sándor

FÖLTÁMADOTT A TENGER...

Föltámadott a tenger, 
A népek tengere; 
Ijesztve eget-földet, 
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje. 

Látjátok ezt a táncot? 
Halljátok e zenét? 
Akik még nem tudtátok, 
Most megtanulhatjátok, 
Hogyan mulat a nép. 

Reng és üvölt a tenger, 
Hánykódnak a hajók, 
Sűlyednek a pokolra, 
Az árboc és vitorla 
Megtörve, tépve lóg. 

Tombold ki, te özönvíz, 
Tombold ki magadat, 
Mutasd mélységes medred, 
S dobáld a fellegekre 
Bőszült tajtékodat; 

Jegyezd vele az égre 
Örök tanúságúl: 
Habár fölűl a gálya, 
S alúl a víznek árja, 
Azért a víz az úr! 

(Pest, 1848. március 27-30.)

Megyeri - Horváth Gábor festőművész 
alkotásaiból nyílt kiállítás július 3-án, a 
Móra Ferenc Művelődési Központ Ga-
lériájában.  A tárlatot Molnár István, a 
Holló László Képzőművész Kör vezetője 
nyitotta meg, aki szoros barátságot tart 
fenn a kiállított képek alkotójával. 

Megyeri - Horváth Gábor munkásságát akt-
képek jellemzik, az emberi testnek a sok 
technikai tudást, alapos anatómiai ismerete-
ket igénylő ábrázolása a kedvenc témái közé 
tartozik. A fiatal festőművész a SENSARIA 
(a kifejezés Tiziano iskoláját jelenti) kortárs 
művészeti csoport alapító tagja. Művésztársai 
elsősorban a 2000. év után végzett képzőmű-
vészeti főiskolás alkotókból áll. Célkitűzése-
ik közé tartozik a művészet, mint mesterség 
megtartása. Megyeri évtizedes 
művészi útját már eddig is számos 
elismerés fémjelzi, így 1997-ben 
középiskolásként a Zoltánffy István 
rajzverseny I. díját nyerte el, majd 
2001-ben a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem Székely Bertalan ösztön-
díját érdemelte ki. Még ugyanebben 
az évben a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Festészeti Tanszékének 
díját is átvehette, ezután 2002-ben 
Óvári László emlékgyűrűvel dí-
jazták. 2002-ben a Barcsay-díjas, 
röviddel ezután a Pannoncolor I. 
díját hozta el. 2003-ban Ráckeve 
Város Művészeti Díj kitüntetettje, 
2004-ben pedig a Hódmezővásár-
helyi Őszi tárlat munkajutalmát 
ítélték oda színvonalas alkotásai-
ért. A szakmai elismerések mellett 
említsünk meg néhány fontosabb 

kiállításának helyszínét is: Kalocsa, Szeged, 
Budapest, Békéscsaba, Vác, Szombathely. 
Tavaly a Magyar Nemzeti Galériában megren-
dezett „A festészet vállalt hagyománya” című 
Sensaria kiállításon vett részt szép sikerrel. 
Megyeri - Horváth Gábor két éve Békéscsabán 
él, fest, alkot. A város műteremlakást biztosí-
tott számára a város szívében. Napi munkája 
mellett szívesen adja át tudását tanítványainak 
a békéscsabai Evangélikus Művészeti Szakkö-
zépiskolában. 
A bezárás előtt lévő Galériában most megren-
dezett kiállításon a látogató számára azonnal 
szembetűnő, hogy profi festővel találkozhat. 
Az alkotások egy tehetséges kortárs alkotómű-
vész gondolatait, érzelmeit, látásmódját, magas 
technikai tudását, színvonalas ábrázolásmódját 
mutatják be júliusban az érdeklődőknek.

Nyári tárlat a galériában

M E G H Í V Ó
Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzata 
és a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önt

Móra Ferenc születésének 129. 
évfordulója alkalmából

Kiskunfélegyházán július 18-án, 
10 órakor megrendezésre kerülő 

koszorúzási ünnepségre.

Helyszíne: Móra Ferenc tér,
Móra Ferenc szobor

Köszöntőt mond Kapus Béláné
ny. iskolaigazgató

Koronás esték
A Móra Ferenc Művelődési Központ udva-
rán július 4-én, pénteken este “Borban az 
igazság” címmel - bordalok hangzottak el 
az opera, operett és nóta műfajokból, majd 
másnap este Ingmar  Bergman: Jelenetek egy 
házasságból című előadás volt látható Détár 
Enikő és Rékasi Károly színészházaspár ki-
tűnő előadásában. A szervezés sikerét jelzi a 
szép számban megjelent közönség, akik vas-
tapssal jutalmazták a fellépőket az előadáso-
kon nyújtott teljesítményükért. A Móra Fe-
renc Művelődési Központ emeleti helyiségei 
alá pénzintézet költözik a jövőben. Az ezzel 
járó felújítási munkák alatt csökken a műve-
lődési ház udvarán a kulturális előadásokra 
felhasználható tér, így a szerevezők egyelőre 
nem tudják még, érdemes-e jövőre a Koro-
nás Esték előadásait megtartaniuk.
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A június minden iskola számára 
a tanév lezárásának, és értéke-
lésének időszaka. Ekkor lehet 
számba venni a tanév eseménye-
it, a nevelő-oktató munka ered-
ményességét, a problémákat, 
megoldásokat és a sikereket.

A Bankfalui Általános Iskola 
igen eseménydús évet tudhat 
maga mögött a 2007-2008-as 
tanévben. Rekedt Zoltán vezeté-
se mellett jól szervezett, eredmé-
nyes pedagógiai munka folyt az 
intézmény falai között, és sor ke-
rült az iskolaépület, a tantermek 
fejlesztésére is. Az iskola pályá-
zaton nyert összegből elsősorban 
alsó tagozatos tantermeit újította 
fel. Az alsós tanítók tapasztalatai 
alapján került sor „gyermekba-
rát” alsós tantermek kialakításá-
ra, melyben a vidám bútorok, és 
textilek igyekeznek az óvodából 
iskolába lépő kisdiákok számára 
kedvessé tenni a termeket, barát-
ságos légkört kialakítani a kiseb-
beknek az egész napos tanulás 
mellé. Pályázati pénzből fej-
lesztették a könyvtárállományt, 
az iskola sportmezeket vásárolt 
grundbirkózó csapatai számára, 
pólót, shortot készíttetett diák-

jai számára, és elkészíttették az 
iskola honlapját www.bankfalu.
civil.co.hu), mely folyamatosan 
frissülve számol be az esemé-
nyekről. Szintén sikerrel pályáz-
tak a pedagógusok erdei iskolai 
táboroztatásra, aminek köszön-
hetően négy osztálynyi tanuló 
utazhatott a gyulai Városerdőbe. 
A diákok számos helyi- vagy 
országos versenyen indultak 
(mesemondó-, szavaló-, helytör-
téneti-, környezetvédelmi-, rajz-, 
horgászverseny;), de legered-
ményesebben a sportban mérték 
össze tudásukat más iskolák ta-
nulóival. 1974 óta évente meg-
rendezi az intézmény a Mészáros 
István Emlékversenyt, melyen a 
környező települések kisiskoláit 
látja vendégül. Idén is 8 általá-
nos iskola közel kétszáz diákja 
indulhatott az atlétikai verseny-
számokban. A Bankfalui Általá-
nos Iskola második helyezést ért 
el az összesített versenyben. Az 
iskola büszkeségei a grundbirkó-
zó csapatok, melyek évről-évre a 
Diákolimpia országos legjobbjai 
közé kerülnek. Az idei tanév a 
lányoknak hozott érmet, akik 
Egerben a harmadik helyezést 
harcolták ki maguknak. Nagyon 

büszke az intézmény a „bunyó-
sokra” is. Idén első alkalommal 
boksz-gálát is rendeztek az isko-
la sportudvarán a KHTK Ököl-
vívó szakosztályával közösen, 
ahol szintén bemutatkoztak az 
iskola sportolói is. A rendezvény 
díszvendége Kótai Mihály profi 
ökölvívó bajnok volt. Mindezek 
mellett a tanulók a városi atléti-
kai versenyeken is képviselték az 
iskolát. Számos iskolai ünnep-
ség, rendezvény mellett a tanév 
végén egy nagyszabású gyerek-
nappal zárta a tanévet az iskola, 
melyet a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzattal együttműködve 
szervetek meg a pedagógusok. A 
rendezvény jó alkalmat teremtett 
arra is, hogy a szülők közelebbről 
megismerhessék az iskolát, ahol 
gyermekeik a tanév nagy részét 
töltik, s jó kapcsolat alakuljon 
ki a pedagógusok és a csalá-
dok között. Az iskola összes-
ségében sikeres tanévet tudhat 
maga mögött. A nyár folyamán 
kipihenheti fáradalmait tanár és 
diák egyaránt, hogy a következő 
tanévben majd ugyanilyen ered-
ményekkel, méltóképpen ünne-
pelhesse az iskola alapításának 
80. évfordulóját.                   P.J.

2008. július 11.

Keveredik
eső, könnycsepp
A 79. Ünnepi Könyvhét záró rendezvényeként 
Nagy Endre elsőkötetes költő dedikálással egybe-
kötött könyvbemutatójára került sor a Szakmaközi 
Művelődési Házban.  Köszöntőt mondott, majd az 
alkotót Kapus Krisztián a MOV Bizottság elnö-

ke mutatta be a megjelent érdeklődőknek. Nagy 
Endre, aki esztergályos-fémmunkásként végezte 
el tanulmányait, 15 évvel ezelőtt ragadott először 
tollat, hogy gondolatait, világlátását, érzelmeit 
rímekbe foglalja. Rövid ideig tartó németországi 
tartózkodás után, 2002-ben két, versekkel teleírt 
határidőnaplóval érkezett városunkba. Először a 
2003-ban bemutatott “Kopogó fa, kocogó kövek 
I.” című tehetségkutató zenés irodalmi esten mutat-
kozott be alkotásaival a félegyházi közönség előtt. 
Nagy Endre a versírás mellett képzőművészettel 
is foglalkozik, a Holló László Képzőművészeti 
Körben, legutóbb a Fehér Paletta Alkotókörben 
tevékenykedik, ahol elsősorban tanulmányrajzo-
kat, grafikákat készít. A most megjelent Múlt-kor 
című könyve igényes, szép kivitelezésű, 68 vers-
ből álló válogatás, amely önerőből, több éves utá-
najárással született meg. A verses kötetet Gulyás 
Ildikó, a Szakmaközi Művelődési Ház igazgató-
nője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, majd ezt 
követően a szerzővel folytatott beszélgetés során 
Nagy Endre saját magáról szólva kiemelte: „Az 
élet páros lábbal mindig rám tiport, s mivel én 
elég érzékeny alkat vagyok, ezért sikerültek olyan 
szomorkásakra ezek a versek, amelyekben „ke-
veredik eső, könnycsepp”. A hitvallásom, tudat-
ni akarom, hogy vagyok! Már készül a második 
kötetem, amely sokkal vidámabb hangvételű ver-
sekből fog állni! – ígérte Nagy Endre. A könyv-
bemutató során a kötetből kedvenc verseit Koncz 
Eszter mondta el, illetve Vas László megzenésített 
verseket adott elő.

Zenebarátok Németországban
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa 
Németországban járt, hogy eleget tegyen a 
testvérkórus, MGV Eintracht Tudorf férfikar 
megalakulásának 50. évfordulójára szóló meg-
hívásnak. A kórus két hónapos intenzív, sűrí-
tett próbával készült a nagy eseményre. A sok 
áldozatos munka, gyakorlás meghozta méltó 
gyümölcsét: a Paderbornban és Tudorfban 
megrendezett koncerteken hatalmas sikert ara-
tott a félegyházi énekkar. A német kórus karna-
gya, Thomas Keikutt - aki már harmadszor lát-
ta vendégül csapatával a félegyháziakat - nagy 

elismerésének adott hangot, amikor kiemelte, 
hogy a Zenebarátokkal létrejött baráti kap-
csolat óta az ő kórusa is jelentős fejlődésnek 
indult, ami létszámban és hangzásigényben is 
megnyilvánult. A Zenebarátok Kórusának mű-
sor összeállítása főleg a magyar zenekultúra 
terjesztésére törekedve, Liszt, Bartók, Kodály, 
Szokolay, Balázs Árpád stb. műveiből lett vá-
logatva. Szólót énekeltek: Nagyné Mészáros 
Erika, Albrecht Linda és M. Szabó Imre, zon-
gorán kisért: Varga Diána. A kórust vezényel-
te: Szatmári Imre.

Sikeres évet zárt a Bankfalui Általános Iskola



Félegyházi Közlöny6. oldal 2008. július 11.

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 folya-
matos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET július 7-től – július 13-ig Szenna 
Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel: 466-398). Július 
14-től július 20-ig Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 
76/462-797.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET július 12-én és július 13-án Dr. Ónodi 
Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. Július 19-én és július 20-án 
Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munka-
napokon, 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.

Munkaalkalom A Dél-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata 
(Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: be-
tanított hentes, eladó, felszolgáló, sütőipari munkás, szakács, csomagoló, AWI 
hegesztő, lakatos, ékszerbecsüs, éjjeliőr, töltőállomás kezelő. Kecskemét: be-
tanított szerelő (forrasztó), CO hegesztő (vidék), tehergépkocsi vezető (TIR).

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

Parlagfű bejelentések
Az allergiás megbetegedés korunk népbetegsége, az emberek mintegy 
egyharmadánál kimutatható. A pollenallergia három féle formában je-
lentkezhet asztma, szénanátha, szezonális kötőhártya gyulladás. A par-
lagfű kétszáz allergén növényfaj közül a legveszélyesebbek egyike. Első-
sorban az alacsony tápanyag tartalmú talajokon, beépítetlen, elhanyagolt 
építési telkeken, utak mentén, feltört, nem művelt mezőgazdasági te-
rületeken fordul elő. Virágzása júliustól - októberig tart. Külön gondot 
kell fordítani a nem művelt területek gyommentesítésére, melyet több 
helyi és országos szintű jogszabály szabályoz. A 2005. évi XXXVIII. 
törvény lehetővé teszi kül- és belterületen egyaránt a felszólítás nélküli  
azonnali közérdekű védekezés végrehajtását, amennyiben az adott évben 
június 30. napja után az ingatlanon vagy földterületen parlagfű találha-
tó. A törvény értelmében a  közérdekű védekezést elrendelő hatóság  a 
felmerült költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kötelezi a tulajdo-
nost. A költségek meg nem fizetése esetén a felmerült összes költséget 
az elrendelő hatóság  adók módjára behajtja. A Polgármesteri Hivatal 
felhívással fordul mindannyiunk egészsége érdekében a lakosság, a gaz-
dálkodó szervek, intézmények, társadalmi egyesületek felé, hogy a tulaj-
donukban, kezelésükben lévő ingatlanokon, valamint ingatlanaik előtt 
található zöldfelületek gyomtalanításáról, tisztán tartásáról gondoskod-
janak kapálással, kaszálással, gyomlálással, vegyszeres gyomirtással. A 
gyepfelületek jó kondícióban tartása is nehezíti a parlagfű elterjedését. 
Továbbá kérjük a lakosságot, hogy parlagfűvel kapcsolatos bejelenté-
seiket a következő telefonszámokon tegyék meg: belterületen Kiskun-
félegyháza Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály, 
06-76/562-079. Külterületen:Körzeti Földhivatal:06-76/ 462-633, illetve 
a Mezőőri Szolgálat illetékes mezőőreinél. Keserű Pál 06-20/317-81-55 
(VII -VIII. kerület), Tóth László Róbert 06-20/342-55-07 (I – III. ke-
rület), Csáki Zsolt 06-20/342-55-10 (II – III -.IV. kerület), Csáki Zsolt 
06-20/342-55-10 (II – III -.IV. kerület), Pallagi István 06-20/310-38-79 
(X – XI – XII. kerület), Pallagi István 06-20/310-38-79 (X – XI – XII. 
kerület), Berecz József 06-20/317-98-21 (IX – X – XII. kerület), Mezei 
Sándor 06-20/342-62-77 (V.- VI – VII kerület).

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztály

Felhívás A Biblia éve alkalmából a Kiskun Mú-
zeumban kiállítás nyílik 2008. augusztus 19-én. A magány-
gyűjtemények ritkaságai mellett családi Bibliák is kiállításra 
kerülnek. Ezúton kérünk minden kiskunfélegyházi és kör-
nyékbeli családot, hogy aki teheti régi családi Bibliáját a 
kiállítás idejére, 2008. október 31-ig, kölcsönözze a Kiskun 
Múzeum részére. Érdeklődni és a felajánlást megtenni Mé-
száros Mártánál a Kiskun Múzeumban lehet. Dr. Holló Lajos 
u. 9. Telefon: 461-468.

Anykönyvi hírek
Születtek: Bakos Lilla (anyja neve: Zsigó Julianna), Hortobá-
gyi Villő (Legát Mariann), Hortobágyi Panna (Legát Mariann), 
Kullai Petra (Jugovics Bernadett), Rozmis Bálint (Fürdős Beá-
ta), Kohajda Melinda (Sántha Melinda Magdolna), Orosz Bence 
(Németh Brigitta), Sallai Olivér (Retkes Melinda Henrietta).
Házasságot kötöttek: Fekete Erzsébet - Szász Attila.
Meghaltak: Almási Sándor Józsefné Bense Erzsébet, Sikár 
István Miklós, Balázs József , Czakó Miklós, Hideg Jenő, Hor-
váth József János – Kiskunfélegyháza, Pap Illés, Csiki Tiborné 
Komáromi Andrea Zsuzsanna – Bugac. Hunyadi László – 
Jászszentlászló. Vura Istvánné Sávai Margit - Szank. Kiss Zénó, 
Vereb Ferencné Varga Terézia – Petőfiszállás.

Egyházi sorok…
A római katolikus egyház rovata

• A bugaci XVII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor augusztus 3-10-én lesz a Hittanyán. Téma: 
„Isten sms-ei” - Bibliai sztorik Alfától Omegáig  Minden fiatalt és érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők. Előadóink lesznek: Tarjányi Béla, Kocsis Imre, Farkas István piarista, 
dr. Finta József érseki pasztorális helynök és dr. Bábel Balázs érsek atya. Érdeklődni lehet 
Kapus Krisztián táborszervezőnél a 20/9771497-es telefonszámon. www.hittanya.extra.hu
• Július 6-án tartotta Fritz Péter kunszállási plébános atya aranymiséjét Kunszálláson. 33 
éve szolgálja Kunszállás híveit az atya.
• Az ausztráliai Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan, július 17-20. között Egerben 
megrendezésre kerülő Magyar Sydney elnevezésű ifjúsági találkozó. „Áldásomat küldöm 
az egri GMG-re!” – üzente a Szentatya is. http://eger2008.hu
• A nagybecskereki Nepomuki Szent János székesegyházban Erdő Péter bíboros püspökké 
szentelte Német László verbita szerzetest, az MKPK korábbi titkárát július 5-én. A társ-
szentelők Juliusz Janusz budapesti apostoli nuncius és Huzsvár László, a Nagybecskereki 
Egyházmegye nyugalmazott püspöke voltak.
• Ritka papi jubileum. A Veszprémi Egyházmegye legidősebb és egyben az ország második 
legidősebb katolikus papja, a 99 esztendős Jung József prépost pappászentelésének 75. év-
fordulója alkalmából július 7-én mutatta be platinamiséjét a zsámbéki templomban.
• Egyházközségi zarándoklatot szervez az Újplébánia július 14-19 között Lengyelországba. 
Részletes program és tájékoztató a Plébánián kapható. 

Szentmisék: Újtemplom: Újtemplom: h-pé ½8 és 19, szombat ½8 és 19, gyász-
mise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, ½11 és 19. Ótemplom: h-szo 7 és 
18.30, vasárnap ½7, 8, 9, ½11, 18.30. Kalmár-kápolna: vas. 17 óra. Utolsó 
vasárnap görög kat. liturgia: 18-kor. Kórház: csüt. 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet
minden vasárnap 9.00 órától.
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Közhasznúsági jelentések
Egészségért Közalapítvány a Kórházért. A Közalapítványt 1996-ban 
alapította Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete. A bíróság határo-
zatával 1998. május 27-én közhasznú szervezetnek minősítette. A Közala-
pítvány célja: Kiskunfélegyháza Városi Kórház Rendelőintézet felújításá-
nak és gép-műszer beszerzésének támogatása. Kiskunfélegyháza város és 
a környező települések lakosainak magasabb szintű egészségügyi ellátása. 
A Közalapítvány 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb ada-
tai a fordulónapon .1. Eszközök: Befektetett pénzügyi eszközök 0 e Ft, 
követelések 0 e Ft, pénzeszközök 2.541 e Ft. 2. Források: Induló tőke 172 
e Ft, tőkeváltozás 322 e Ft, tárgyévi közhasznú eredmény alaptevékeny-
ségből 1.819 e Ft. 3. Mérlegfőösszeg: 2.541 e Ft. 4. Összes közhasznú 
tevékenység bevétele 1.838 e Ft, közhasznú tevékenység ráfordításai 19 e 
Ft. 2007. évben a Közalapítvány Szja 1% felajánlásokból 235 e Ft összeg-
ben részesült.  A Kuratórium 2007-ben cél szerinti juttatásról nem döntött, 
a bevételeket a Közalapítvány tartalékolja, és a későbbiekben használja fel 
alapítványi céljaira. A vezető tisztségviselők személyi jellegű juttatásban 
nem részesültek. 

***
Vállalkozókat Támogató Közalapítvány. A Közalapítványt 1997-ben 
alapította Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete. A bíróság Pk. 
65/1997/19. sz. határozatával 2000.07.26-án kiemelkedően közhasznú 
szervezetnek minősítette. A Közalapítvány célja: Kiskunfélegyháza város 
közigazgatási területén belül a foglalkoztatást elősegítő beruházásokat, 
eszközbeszerzéseket megvalósító vállalkozók, vállalkozások támogatá-
sa visszatérítendő (kamatmentes) juttatás formájában, pályázati rendszer 
keretében. Egyéb vállalkozásfejlesztési célú szervezetek támogatása. A 
munkanélküliek esélyegyenlőségének társadalmi integrációjának elősegí-
tése. A Közalapítvány 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb 
adatai a fordulónapon .1. Eszközök: Befektetett pénzügyi eszközök 2.406 
e Ft, követelések 11.687 e Ft, pénzeszközök 851 e Ft. 2. Források: Induló 
tőke 2.500 e Ft, tőkeváltozás 12.516 e Ft, tárgyévi közhasznú eredmény 
alaptevékenységből – 72 e Ft. 3. Mérlegfőösszeg: 14.944 e Ft.4. Összes 
közhasznú tevékenység bevétele 13 e Ft, közhasznú tevékenység ráfordí-
tásai 85 e Ft. 2007. évben a Közalapítvány költségvetési támogatást nem 
kapott.  A Kuratórium 2007-ben 13.180 e Ft-al támogatta a munkahely-
fenntartó , illetve munkahelybővítő beruházások fejlesztési szándékait. 
Az előző években folyósított támogatásokból 2007-ben 11.693 e Ft került 
visszatörlesztésre. A vezető tisztségviselők személyi jellegű juttatásban 
nem részesültek.

***
Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány. A Közalapítványt 
1996-ban alapította Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete. A bíró-
ság Pk. 31/1997/7. sz. határozatával 1998. január 1-től közhasznú szer-
vezetnek minősítette. A Közalapítvány célja: Kiskunfélegyháza város 
közművelődését szolgáló helyi kezdeményezések elősegítése és meg-
valósítása érdekében a művelődést pártoló és művészeti tevékenységet 
folytató egyesületek, különféle közösségek támogatása. A Közalapítvány 
2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb adatai a fordulónapon 
.1. Eszközök: Befektetett pénzügyi eszközök 4.623 e Ft, követelések 0 Ft, 
pénzeszközök 112 e Ft.  2. Források: Induló tőke 500 e Ft, tőkeváltozás 
-334 e Ft, tárgyévi közhasznú eredmény alaptevékenységből – 34 e Ft. 3. 
Mérlegfőösszeg: 4.755 e Ft. 4. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
461 e Ft, közhasznú tevékenység ráfordításai 495 e Ft. 2007. évben a Köz-
alapítvány költségvetési támogatást nem kapott.  A Kuratórium 2007-ben 
pénzbeli és nem pénzbeli juttatásként összesen 259 e Ft támogatásról dön-
tött, úgymint kórustalálkozó, emléktábla, emlékszoba kialakítása, költé-
szet napi előadás, kiadvány megjelentetés. A vezető tisztségviselők sze-
mélyi jellegű juttatásban nem részesültek.

Közlekedés kerékpárral
Ha van kijelölt kerékpárút, a kerék-
párosok csak azon közlekedhetnek. 
A segédmotoros rokkantkocsi, gépi 
meghajtású kerekes szék, illetőleg a 
kétkerekű segédmotoros kerékpár 
lakott területen kívül a kerékpár-
utat igénybe veheti, ha ezt jelző-
tábla nem tiltja. A kétkerekű segéd-
motoros kerékpár, segédmotoros 
rokkantkocsi a kerékpárúton legfeljebb 20 km/óra sebességgel közle-
kedhet. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos! (Pl. motorkerék-
pár,  személygépkocsi, mezőgazdasági gépek, stb.) Kerékpárút mellett 
tilos úgy haladni, hogy a jármű vagy rakománya ezek fölé nyúljék. A 
kerékpárúton a megengedett legnagyobb sebesség kerékpárral 40 km/
óra, segédmotoros kerékpárral 20 km/óra. Jobbra bekanyarodó járművel 
az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton érkező jármű ré-
szére, balra bekanyarodó járművel az úttest mellett levő, attól balra eső 
kerékpárúton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. A kerékpár-
úton közlekedő járművet (így a kerékpárt is) éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között ki kell világítani. A kerékpárt hajtó személynek lakott 
területen kívül a kerékpárúton is fényvisszaverő mellényt kell viselnie.

Csordás József r. alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető

Sportcsarnokért Közalapítvány. A Közalapítványt 1996-ban alapította Kiskun-
félegyháza Város Képviselőtestülete. A bíróság Pk. 124/1996/8. sz. határozatá-
val 1998.01.01-én közhasznú szervezetnek minősítette. A Közalapítvány célja: 
Kiskunfélegyháza Városban sportcsarnok és tartozó kiszolgáló létesítmények 
felépítése, berendezése. A városi sportcsarnokkal lehetőséget biztosítani Kiskun-
félegyháza és vonzáskörzetében sportoló személyek, egyesületek kulturált spor-
tolásához, és különböző szintű sportrendezvények színvonalas megtartásához . A 
Közalapítvány 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb adatai a fordu-
lónapon . 1. Eszközök: Befektetett pénzügyi eszközök 0 e Ft, követelések 0 e Ft, 
pénzeszközök 225 e Ft. 2. Források: Induló tőke 100 e Ft, tőkeváltozás 135 e Ft, 
tárgyévi közhasznú eredmény alaptevékenységből – 4 e Ft. 3. Mérlegfőösszeg: 
221 e Ft. 4. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6 e Ft, közhasznú tevékeny-
ség ráfordításai 10 e Ft. 2007. évben a Közalapítvány Szja 1% felajánlásokból 
5 e Ft összegben részesült.  A Kuratórium 2007-ben cél szerinti juttatásról nem 
döntött, a bevételeket a Közalapítvány tartalékolja, és a későbbiekben használja 
fel alapítványi céljaira. A vezető tisztségviselők személyi jellegű juttatásban nem 
részesültek.

***
Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány - Kiskunfélegyháza, Darvas tér 
10. - 2007. évi közhasznúsági jelentése a 2007. évről. A CLIV. Törv. 19. § /3/ 
bekezdése alapján a 2007. évi közhasznú jelentésem az alábbiakban adom meg: 
2007. évi nyitó pénzkészlet 1.147 eFt. Bevételek: kamat 2 eFt. SZJA 1 % 282 eFt. 
Szülő- pedagógus vacsora bevétele 413 eFt. Bevétel összesen: 697 eFt. Kiadások:  
tanulói támogatások költségei (ösztöndíj, tábor) 201 eFt, tanulói jutalmazások 
29  eFt, udvari játszóeszköz beszerzése 760 eFt, fénymásoló papír tanulóknak 
támogatás 99 eFt,  működési kiadások (nyomtatvány, egyéb anyag) 22 eFt, szám-
lakezelési költség 16 eFt. Kiadások összesen: 1.111 eFt. Záró pénzkészlet 2007. 
12. 31.-én 733 eFt. Az alapítványt 1993. július 9.-én 100 EFt törzstőkével alapí-
tották. Az alapítvány célja elsősorban a Darvas József Általános Iskola diákjainak 
és programjainak támogatása. Közhasznú tevékenységünket a nevelés-oktatás, 
képességfejlesztés területén végeztük. Az alapítvány kiadásai a kuratórium ha-
tározatai, döntései alapján kerültek kifizetésre. A teljesült kiadások az alapítvány 
alapító okiratában rögzített célokat – a Darvas József Általános Iskola tanulóinak 
érdekeit szolgálták.  Az alapítvány tisztségviselői és a kuratórium tagjai a 2007. 
évben semmiféle alapítványi díjazásban, juttatásban nem részesültek. Az SZJA 
1%-át (282 eFt) az iskola tanulóinak és programjainak támogatására fordítottuk.

Mészáros Gyuláné kuratórium elnöke
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A 2007/2008-as évben az NB. I. A. Keleti cso-
portjában játszó Kiskunfélegyházi Asztalite-
nisz Sportiskola I. csapata veretlenül nyerte 
a bajnokságot, így az Extraligába való felju-
tásért osztályozót kellett játszania. 

Az osztályozón a nyugati, keleti és a középső 
csoport első helyezettjei a Jégcsarnokban, a 
KSI és a magyar asztalitenisz válogatott edző-
termében mérkőztek meg egymással. Elsőként 
a FASI I. csapata a középső csoport győzte-
sével szemben, a Wink SE-vel szoros mérkő-
zésen 10 : 8 arányú vereséget szenvedett. A 
válogatottakkal felálló csapat ellen majdnem 
meglepetés született, ugyanis párosban az 
Oláh - Korponai párosunk legyőzte a magyar 
bajnok Kosiba - Sebestyén párost. Egyéniben 
Oláh 3, Vajda 2, Korponai 2 mérkőzést nyert. 
A Szombathelyi AK ellen viszont meggyőző 
10 : 6 arányban nyertek, ahol a Korponai - 
Oláh és a Skumát - Vajda páros győzelme után 
egyéniben Oláh 4, Vajda 4 mérkőzést nyert. 
Ezúttal Korponai és Skumát nem tudott győz-
ni. A mérkőzések után első a Wink SE, máso-
dik a FASI I., harmadik a Szombathelyi AK.
Az Extraligába a magyar bajnokság legma-
gasabb osztályába az első két helyezett jutott. 
Ez eddig a félegyházi asztalitenisz sport leg-

nagyobb sikerének számít. A sikerben fontos 
szerep jutott Karsai Ferencnek és Szűcs Attila 
vezetőedzőnek, akik sokat segítettek tanácsa-
ikkal a mérkőzések során. 
Karsai Ferenc a szakosztály elnöke, egyben 
az osztrák asztalitenisz válogatott szövetségi 
kapitánya, edzője. Két éven belül háromszor 
választották meg a Világválogatott edzőjének. 
Érdemes volt tanácsaira odafigyelni. 
Az Extraligában már csak 3 fős csapatok ját-
szanak, így Oláh visszamegy Finnországba és 
a finn válogatottal készül az EB-re. 
Skumát a középmezőnyben végzett, a FASI II. 
csapatában játszik tovább és a FASI I. edzője-
ként tevékenykedik. Szűcs Attila vezetőedző-
ként a két NB-s csapat és a szakosztály szak-
mai irányítását látja el. A csoportban marad 
Korponai Zoltán és Vajda Viktor, mindketten 
félegyháziak és a MALÉV csapatából leiga-
zolt Schafer Dániel. A 17 éves ifi válogatott 
jelenleg az ifi ranglista 2. helyezettje.
A bajnokság szeptemberben kezdődik, a csa-
pat a hazai mérkőzéseit az új KÉSZ Aréna 
Sportcsarnokban játssza majd, hogy minél 
több szurkoló láthassa a mérkőzéseket. A 
szakosztály vezetőinek és a csapat tagjainak 
legfontosabb feladata, hogy bennmaradjanak 
a legmagasabb osztályban.      Némedi László

Aratási szokások 
és hiedelmek

Július az aratás hónapja. A kenyérga-
bona betakarításának sikerét számos 
hiedelemmel és szokással igyekeztek 
biztosítani. A munkát fohászkodással, 
imádsággal, kalapemeléssel kezdték. El-
szórt adatok vannak arra vonatkozóan, 
hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak 
az első kévének. Ebből a baromfinak ad-
tak egészség- és termékenységvarázsló 
céllal. Betegségelhárító szerepe is volt. 
Az aratókat elsőként meglátogató gaz-
dát megkötözték, és csak akkor enged-
ték szabadon, ha borral vagy pénzzel 
kiváltotta magát. A legtöbb hagyomány 
azonban az aratás végéhez kapcsolódik. 
Egy kis darabon talpon hagyták a gabo-
nát, hogy jövőre is biztosítva legyen a 
jó termés. Az utolsó kévéből készült az 
aratókoszorú. Általában a földesúrnak 
készítették, de az utolsó kalászokból egy 
kis csomót mindenki hazavitt. Az arató-
koszorú különféle formájú és nagyságú 
lehetett: korona, csigaszerű, koszorú ala-
kú. Az aratókoszorút a mestergerendára 
akasztották, és vetéskor a koszorúból 
kimorzsolt szemeket a vetőmag közé 
keverték. A magának arató család nem 
rendezett ünnepséget. Az aratóbálokat 
elsősorban az uradalmakban rendezték.

A legmagasabb osztályban

Hirdessen a Félegyházi Közlönyben! 
Hirdetésfelvétel személyesen, telefonon 
vagy e-mailben. Szerkesztőség: 
Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1. Tel./
Fax.: 76/467-541 E-mail: fkozlony@
gmail.com. Lapzárta kedd, 12 óra.


