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Felújítják a Majsai úti lakótelep házait Bezár a Galéria
Augusztustól nem látogatható a kiskunfélegyházi
Galéria. Utolsó kiállítása – Megyeri Horváth Gábor,
békéscsabai festőművész tárlata – július 27-ig még
megtekinthető. A kiállítás szervezői és a félegyházi
alkotók a megnyitón tiltakoztak a kiállítóhely megszüntetése ellen.

A Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében az Önkormányzat több
mint 500 millió forint összértékű pályázatot nyújtott be a Majsai úti lakótelep
felújítására. Mindezt július 11-én sajtótájékoztató keretében jelentette be Gyenes
Attila, körzet önkormányzati képviselője
és Faragó Zsolt a polgármesteri hivatal
hatósági osztályának vezetője.
Gyenes Attila elmondta, fél éves előkészítés után június 16-án nyújtották be a több
mint 900 oldalas pályázatot a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez,

amely a Majsai úti lakótelep szociális rehabilitációjára irányul, és mintegy 1200
lakos életkörülményeit javíthatja. A projekt 3 részből áll, ezek között a legfontosabb az akcióterületen található 17 társasház energiatakarékos felújítása, emellett
100 millió forintos közterület-felújításra
is sor kerül, valamint közhasznú egyesületek bevonásával közösségformáló és
egészséges életmódra nevelő programokat is szerveznek. A pályázat tartalmáról
Gyenes Attila, a körzet önkormányzati
képviselője nyilatkozott lapunknak.
Riportunk a 3. oldalon.

Visszaköltözött régi helyére a posta
Az európai uniós szabványnak megfelelően újították fel, alakították át a félegyházi
1. számú Postahivatalt. A munkálatok ideje
alatt megújult az épület homlokzata, a régi
ablakokat nagyméretű, jó hőszigetelésűekre cserélték.
A bejáratot mozgásérzékelő ajtóval látták el,
emellett kibővült az ügyféltér is. A régihez
mérten szokatlanul tágas helyiségbe modern
irodabútorzatot helyeztek, egy új ügyfélhívó rendszer - hasonlóan a bankokban használatoséhoz - pedig az ügyintézést hivatott

felgyorsítani. A „nagyposta” tavaly költözött
ideiglenes helyére, a volt Korona szálló földszinti szárnyába, egy év elteltével, júliustól
ismét a régi helyén várja az ügyfeleket.

Hosszú távon csak annak a városnak lehet pozitív
jövőképe, amelynek kultúrája is van – nyilatkozta
lapunknak Molnár István festő, a Kiskunfélegyházi
Képző- és Iparművészeti Egyesület elnöke. Molnár
elmondta, váratlanul érte a helyi alkotókat a Galéria
bezárásának és megszüntetésének híre. – Kihúztak
alólunk egy széket, és csak kapkodunk, hol lehet a
másik – jellemezte a kiállítást megnyitó beszédében
az alkotók helyzetét.
– Az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátására
csak mintegy 60 %-ot biztosít az országos költségvetés, ezért más településekhez hasonlóan, kénytelenek
vagyunk racionalizálni
működésünket – szögezte
le Kapus Krisztián. A Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke elmondta, hogy
az Állami Számvevőszék
most közzétett jelentésében is felhívja a figyelmet
arra a veszélyre, hogy
a kormányzat politikája
végveszélybe sodorhatja
az önkormányzatok működését. – A város nem bírta
tovább fenntartani a három
helyen működő Művelődési Központot. Eddig ezeken a helyeken külön-külön portásokat és felügyelő
személyzetet kellett biztosítani. A jövőben a felújított
Korona Szállóval kibővülő Művelődési Központban
mindezek nem jelentenek majd plusz kiadásokat. A civil szerveződések programjai ugyanúgy helyet kapnak
benne, mint eddig. Az alkotók sem maradnak kiállítóhely nélkül, hiszen a városban eddig is több helyen
voltak láthatók tárlataik. A művelődési ház aulájában
most is látható egy tárlat, hamarosan elkészül a városi
könyvtár erre a célra is alkalmas épületegyüttese, továbbá
a Szakmaközi Művelődési Ház is fogadni tudja a kiállítókat. A Kiskun Múzeumról nem is beszélve. Mindezektől
függetlenül, türelmet kérünk az alkotóközösségtől, hogy
találjunk egy olyan megoldást, amely minden érdekelt
félnek megfelelő – mondta el a képviselő.
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„Hol a lé?”

avagy milliárdok vállalkozások
támogatására és munkahelyteremtésre V.
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, most adtuk át a selymesi kerékpárutat, mintegy 135 millió Ft állami támogatást nyerünk megépítéséhez, 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
(többek között ebből megépülhet: 26 autóbusz-öböl, 18 peronsziget, 31 buszváró pavilon, 3 buszforduló, 4 kerékpártároló, mind
biztonságosabbá és kulturáltabbá téve az utazási körülményeket).
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:
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):
1.Fókusz Takarékszövetkezet, Jászszentlászló. „Andoc” munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése.
A kifizetett összeg: 19.419.998 Ft. 2. Fókusz Takarékszövetkezet,
Jászszentlászló. ISO 9001:2000 bevezetése. Kifizetett összeg:
1.450.000Ft. 3. Gémes Károly vállalkozó, Jászszentlászló. Ingatlan
vásárlás (Fiatal gazdálkodók induló támogatása). Kifizetett összeg:
7.650.000 Ft. 4. Ádám Béla vállalkozó, Kiskunmajsa. Baromfitelep korszerűsítés. Kifizetett összeg: 23.484.169 Ft. 5. Agrikon Kft.,
Kiskunmajsa. Kapacitás- és munkahely teremtő beruházás, kombájn
vezetőfülkék és egyéb részegységek gyártásához. Kifizetett összeg:
78.557.000 Ft. 6. SKYLINE-COMPUTER Kft., Petőfiszállás.
ISO 9001 rendszer bevezetése. Kifizetett összeg: 510.000 Ft. 7.
Tóth és Társa Bt., Petőfiszállás. Gépbeszerzés. Kifizetett összeg:
1.701.099 Ft. 8. Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei
Szövetsége, Jászszentlászló. „Újra dolgozom és Tranzit-Komplex
Foglakoztatási Projekt. A megítélt támogatás: 67.855.120 Ft. 9.
Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete, Kiskunmajsa. Tanyagondnokokkal a külterületeken és a tanyavilágban élők munkavállalásának elősegítése. Megítélt támogatás: 50.000.000 Ft. 10.
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Csólyospálos. Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével Csólyospáloson. A kifizetett összeg: 14.110.968
Ft. 11. Csányi Zoltán vállalkozó, Csólyospálos. Fóliaház építés. A
kifizetett összeg: 7.284.864 Ft. 12. Nyári Attila magánszemély,
Csólyospálos. Gépbeszerzés. A kifizetett összeg: 2.884.500 Ft. 13.
Nyáriné Dobák Erika magánszemély, Csólyospálos. Gépbeszerzés.
A kifizetett összeg: 4.124.176 Ft.
Garai István Levente dr., országgyűlési képviselő (MSZP)
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Új tetőt kapott a haleszi iskola
Felújították a volt Haleszi
Általános Iskola tetőzetét és
villamos hálózatát. A műszaki átadásra július 10-én került sor, melyen megjelentek
a képviselőtestület tagjai, a
haleszi és a nagyszőlő úti gazdakörök vezetői és a kivitelező
cég képviselője is.
Ficsór József polgármester a
műszaki átadáson beszédében
kiemelte, az utolsó, nemrég
még működő Klébersberg iskolát az önkormányzatnak
sikerült megmenteni az enyészettől. Ma közösségi színtérként működik, falai közt a ke-

rület képviselőjének, Lőrincz
Tibornak, a kezdeményezésére orvosi rendelőt alakítanak
ki. Ennek első lépése volt ez
a rekonstrukció, melynek tervezési és kivitelezési költsége
eléri a 3 millió forintot. Az
épület teljes felújítását a tervek szerint LEADER program
keretében pályázati forrásból
folytatják. Lőrincz Tibor elmondta, a Nagyszőlő Úti Óvoda felújítását követi a rendelő
kialakítása, a közösségi ház
rendbe tétele. A fejlődés nem
áll meg, a további célok közt
szerepel a Bugaci-úti gazdakör
épületének rekonstrukciója is.

Megoldódik a járóbeteg ellátás?
Még mindig állandó tömeg és
zsúfoltság jellemzi a járóbeteg
ellátást Kiskunfélegyházán.
Mióta csupán egy helyen van
szakrendelés, a betegek már
korán reggel kígyózó sorokban
várnak a rendelésre. Azonban
van megoldás, melyet a kórház igazgatója egy diszpécser
szolgálat bevezetésében lát.
Igaz, erre még várni kell.
Reggel 11 órakor már ismét
rengetegen vannak a szakrendelésen. A probléma oka,
hogy decembertől csupán a
kórházban van ellátás, éppen
ezért számos panasz érkezett
a lakosság részéről. Akár több
órát is sorban kell állniuk a
betegeknek, hogy megkapják
a megfelelő ellátást. A rendelési idők nem felelnek meg a

várakozók számára, a sorszám
húzása pedig hiábavalónak
bizonyul. A kórház igazgatója
július, augusztus környékére
ígéri a megoldástervezet elkészítését. Az új módszer egy
diszpécser szolgáltatás lenne,
ami azt jelenti, hogy a háziorvos felhívja a szakrendelést
és időpontot kér a kezeltjének.
Így minden beteg időpontra
érkezik, elkerülve a tömeget.
A szolgáltatás beindítása még
várat magára. A tökéletes működésig pedig hosszú az út. A
rendszer beindításával várhatóan megszűnik a zsúfoltság
a szakrendelőkben, viszont
ebben az esetben az előjegyzési idő hosszabbodhat. A
változásra szükség van, de valószínűleg tökéletes megoldás
nincsen.
G.ZS.
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Diákrendőrök a városban
Júliustól már Kiskunfélegyházán
is működik Tourist Police. A diákrendőrök feladata - ahogy a nevében is benne van - elsősorban az,
hogy a turistákat útba igazítsák,
viszont a rendőrség egyéb feladatokkal is ellátja a kis szolgálatos
tiszteket.
A fiatalok a közbiztonságra és a
strandi lopások megelőzésére egy-

aránt ügyelnek. Városunkban nem
volt még ilyen jellegű lehetőségük
a középiskolásoknak. Kapus Krisztián önkormányzati képviselő kezdeményezésre azonban a rendőrség
elvállata a szolgálat létrehozását.
Az igazolvánnyal ellátott tíz diákrendőr délutánonként beosztásuk
szerint biciklivel és gyalogosan
járja Félegyháza belvárosát, persze
teljesen ingyen.
ZS.

Felújítják a Majsai úti házakat?
Folytatás az 1. oldalról.
A Dél-Alföldi Regionális Operatív Program
keretében az Önkormányzat több mint 500
millió forint összértékű pályázatot nyújtott
be a Majsai úti lakótelep felújítására. A pályázat tartalmáról Gyenes Attilát a körzet
önkormányzati képviselőjét kérdeztük.
- Hogyan fogadta a lakosság a kezdeményezést?
A pályázat feltétele volt, hogy a lakosságot
eddig soha nem látott módon be kell vonni
az előkészületekbe és a későbbi megvalósításba is, hiszen a pályázat fő eleme a háztömbök, a lakóközösségek saját tulajdonának felújításáról szól. Mivel a lakótömbök
felújítása során a lakóházaknak a beruházási összköltség 15%-át kell fedezniük,
valamennyi társasház közgyűlésen döntött a
pályázat támogatásáról és az önerő biztosításáról. A társasházak önerejéhez az önkormányzat is hozzátesz 15%-ot, a fennmaradó
70%-ot pedig az Európai Unió biztosítja. Az
igazsághoz tartozik, hogy 4 társasház sajnos
még e rendkívül kedvező feltételekkel sem
kívánt élni a lehetősséggel, de a közterület
rehabilitáció az ő környezetüket is érinti.
- A pályázat sikere esetén milyen beruházások fognak megvalósulni?
Mint már említettem, a legjelentősebb rész
az energiatakarékos felújítás, amelyre 371

millió forintot fordítunk. Ennek keretében
egy kivétellel valamennyi társasháznak a lakásokhoz tartozó elavult, külső nyílászáróit
(ablakok, erkélyajtók) szeretnénk korszerűre cserélni, és elvégezni a házak külső hőszigetelését is. Ennek eredményekét lakásonként mintegy 30 %-os fűtésmegtakarítással
számolunk, így amellett, hogy jelentősen nő
a lakások értéke, a fűtésszámla is jelentősen
csökkenni fog. A közterület rehabilitáció
során terveink szerint új, viacolor járdaburkolatot kap a teljes akcióterület, emellett
- ameddig a költségvetésünk engedi – kicseréljük az utcabútorokat, világítótesteket,
a növényzetet, és új játszóteret is elhelyezünk, így korszerű, a XXI. századhoz méltó
lakókörnyezetet hozunk létre.
- Mekkora az esélye a sikeres pályázatnak?
Mint a körzet képviselője, a Polgármesteri
Hivatal szakembereivel szinte valamennyi
társasházi közgyűlésen részt vettem. Mindenhol hangsúlyoztuk, hogy ez egy bonyolult, 2 fordulós pályázat, amelyen 3 megye
városai vehetnek részt, és előreláthatólag 3
pályázatot fognak támogatni. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az esélyeink nagyon
jók, a pályázatunk szakmailag és tartalmilag is magas színvonalú. Amennyiben túljutunk az első és a második fordulón, a kivitelezések és a programok 2010-ben fognak
megvalósulni.

3. oldal

Requiem egy galériáért (is)...
Amint Bacsó Péter a halhatatlan filmjében a „A tanu”-ban
láttuk, volt nekünk magyar narancsunk. Kicsit savanyú, kicsit kicsi, de legalább a mienk volt. Nekünk félegyháziaknak
is lehetne valami hasonló történetünk. Volt egy galériánk.
Kicsit kicsi, kicsit szűk, kicsit zajos, olykor pergett a festék,
de legalább a mienk volt.
Olyan hely, ahol kevés ember is soknak látszott, s egy-egy
kiállító elmondhatta tárlatmegnyitóján szép számú érdeklődő volt jelen. Olyan közösségi „terecske” volt, ahol a hely
szelleme pezsgő művészeti vitát indított el vagy egyszerűen
a jelenlévők csak egy pillantást vetettek a falon levő művekre, mert a rég nem látott ismerőssel lehetett szót váltani.
Igaz, volt mindenféle vásár is, kissé méltatlanul a helyiség
funkciójához, de hát a gazdasági helyzet...(!) Mégis a következő kiállítás már újult erővel söpörte tisztára a művészet e szentélyét, s lehetett folytatni örök optimizmussal a
világmegváltó beszélgetéseket. Az is igaz, hogy nem tolongott ott a fél város, de hát jól tudjuk, a művészet már régen
nem vonzza az emberek tömegeit. Pedig falai közt voltak
olyan alkotások, melyek láttán el lehetett némulni a csodálkozástól, „Uram bocsá’” leborulni, de legalább megállni
egy pillanatra az élet habzsolásában. Sajnos a tapasztalat
azt mutatta, hozhattak volna ide bármilyen jelentős művészt, alkotásokat, az mind kevés lett volna a ma meglévő képzőművészeti sekélyesség, silány közízlés magasabb
szintre emeléséhez. A közmédiákból ömlő színvonaltalanság, igénytelenség némiképpeni ellensúlyozására nem megszüntetni, de sokszorosára növelni kellene azon helyeket,
ahol legalább szembesíteni lehetne a mindennapok emberének esztétikai világát valami nemesebbel, valami értékessel. Mert ezzel az alámerült színvonallal találkozhatunk a
félegyházi mindennapokban is. Üzletekben, kirakatokban,
étkezőhelyeken olyan „alkotások” néznek le ránk, hogy elámulunk, (de már a döbbenettől). És már e lap hasábjain
sem láthatunk egy ideje kiállításokról képeket(!?)
Mindemellett van még valami, ami e sorok papírra vetését indokolja. Az igazsághoz tartozik, hogy a hírek szerint
néhány hónap múlva a Hattyúház megnyíló épületében
egy galéria is helyet kap(?), így a számszerűség fényében
az egyik megszűnő helyett lesz egy másik! Biztosan szép
lesz, biztosan modern lesz, talán jobb is. De! Volt egyszer
ennek a városnak egy Holló Lászlója, akit különös tehetséggel áldott – vagy vert – meg a Sors, s aki egy nemes áldott
lelkű asszony jóvoltából bekerülhetett a 20. század elejének
pezsgő, európai művészeti életébe. A modern művészet szülőhelyén, Párizsban élhetett, de amikor hazajött kiderült, túl
magasra szállt. Szűkebb szülőföldjének nem kellett. És évtizedek múlva újfent bebizonyosodott, bár a forma változott,
a tartalom a régi maradt. A város új urainak sem kellett. De
azért a szelleme végig itt volt. Képeiben, barátaiban, no és
szülőházában, ahol kaput nyitott egy galéria, ahol a művészet – amelyért Ő mindent föláldozott – tovább élhetett. Így
lehetett Laci bácsi minden kiállításon, bemutatón és tárlaton
jelen szülőházában, habár lakást ott nem kaphatott. Talán
büszke is volt – még meg is bocsájtott nyakas kiskunjainak(?) - hogy a képzőművészet otthonra lelt a falak közt.
(Hogy a róla elnevezett szakkörről már ne is beszéljünk.) S
bár lesz szép galériánk, az már nem lesz az, ami eddig volt.
Valami hiányozni fog. A HELY SZELLEME.
R.F.
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Csiperósok Félegyházán

Petőfi Sándor

ANYÁM TYÚKJA
Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodácsol,
S nem verik ki a szobából.
Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.
Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhúsra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.
Vác, 1848. február

A kedves madárfigura, Csiperó a szimbóluma az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozónak,
amelyet 10. alkalommal Kecskeméten
rendeztek meg az elmúlt héten.
Az idén városunk is vendégül látott 40
külföldi csiperós gyereket, a félegyházi
mazsorett együttes a Primavera bukaresti
csoportot, a Gyermekvédelmi Szakszolgálat a bolgár Severnyatzi tánccsoportot

Év végi számvetés
Elcsendesedtek az iskolák, a diáksereg önfeledten élvezi a vakációt, s végre már a fáradt
tanárok is elkezdhették jól megérdemelt pihenőjüket. Különösen a középiskolás tanerő
munkaideje sikeredett hosszúra, lévén, hogy a
szóbeli érettségi vizsgák egészen június 27-ig
tartottak.
A Móra Ferenc Gimnáziumban az érettségizők
nagy száma miatt – a levelezős hallgatókkal
együtt 8 csoport – az utolsó pillanatig kihasználták a rendelkezésre álló időt.
A 130 végzős nappalis diák mellett, nagyon
sokan éltek az előrehozott érettségik lehetőségével. Elsősorban nyelvekből, pl.: latin,
német, angol, illetve földrajzból és művészettörténetből, míg a felnőttek közt inkább testnevelésből és művészettörténetből tettek sikeres
vizsgákat.
A nappalis hallgatók közül 16-an kitűnő,
22-en jeles érettségi bizonyítványt vihettek
haza, de emellett figyelemreméltó, hogy 113
nyelvvizsgabizonyítvánnyal hagyhatták el az
öreg alma mater falait. Ebből 103 a középfokú
(55 angol, 30 német, 11 olasz és 7 francia), 10
felsőfokú dokumentum.

fogadta és biztosította elszállásolásukat.
A két tánccsoport a vendéglátókkal, valamint egy belga ütős- és fúvószenekarral
együtt július 8-án a Városháza előtt felállított színpadon, szép számú közönség
előtt mutatott be hangulatos, vidám műsort. A rendezvényt Jankovszki Zoltánné,
a Kiskun Művészeti Alapiskola Mazsorett
Együttes vezetője szervezte, köszöntőt
mondott Kapus Krisztián, a MOV Bizottság elnöke.
Természetesen egy összegzésnél, nemcsak a
végzősök eredményét veszik figyelembe, hanem
a többi diákét is. Így lehetnek tanárok és diákok büszkék a 188 nyelvvizsgabizonyítványra,
illetve az 52 tanév végi értesítőre és a mindös�sze 6 bukásra.
Az iskola rendkívül színes, változatos sikereinek legszebb eredményét kétségtelenül Gulyás
Réka 10/E osztályos tanuló érte el, amikor
megnyerte az „Anyám Fekete Rózsa” Kárpátmedencei Nemzetközi Vers- és Prózamondó
Verseny ifjúsági kategóriáját. Őt a tanévzárón
dr. Garai István országgyűlési képviselő, öregdiák jutalmazta. Ezen az ünnepségen az iskola
közössége előtt adták át „A Móra Ferenc Gimnázium Örökös Tanára” címet. Az intézmény
tantestülete ezt az elismerést azok számára
hozta létre, akik az iskola tanulóival 35-40 évig
foglalkoztak. Juhász István tanár úr 44 évig,
Kósa János tanár úr 38 évig, Szabó Erzsébet
tanárnő 36 évig, Dr. Borbélyné Szabó Katalin
tanárnő pedig 35 évig nevelte, oktatta az öreg
iskola diákjait. Az ünnepelt tanárokat az egykori tanítvány Endre Sándor alpolgármester
köszöntötte. A Móra Ferenc Gimnázium elmúlt tanévéről, eredményeiről és sikereiről a
nyár végén megjelenő Értesítőben olvashatnak
az érdeklődők.
R.F.
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Madárkenyér
Az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatának részeként ismerhette meg a félegyházi
olvasóközönség a városi könyvtárban Miklya
Luzsányi Mónika Madárkenyér című új kötetét. A Ráday Könyvesház kiadásában megjelent novelláskötet írója többször mutatkozott be regényeivel; rendszeresen publikál
olyan szépirodalmi-kritikai lapokban, mint
a Holmi, a Jelenkor, a Bárka, a Kortárs, az
Alföld vagy az ÉS, 2004 óta minden évben
ott van Az év novellái című antológiában,
s szerepel a Noran Kiadó kötetében, a Novellisták könyvében. Az új kötet közvetlen
előzményeinek azonban mégsem az előzőek
tekinthetők.
A rendszerváltás utáni Magyarország történetének eleddig legjelentősebb anyanyelvi
pályázatát a kulturális tárca írta ki 2003-ban.
A pályázat megmozgatta a teljes kortárs
magyar irodalmat: a vers, novella, dráma,
gyerekirodalom, nyelvtudomány és az örökhagyók kategóriában 3651 jeligés pályázat
érkezett be. A pályázatok értékelése a nagy
mennyiségű pályaműre való tekintettel 2
lépcsőben történt. Az első 4 kategóriában
8-8 tagú előzsűri értékelte több fordulóban
a beküldött műveket (az előzsűrikbe 8 írószervezet delegált tagot). A végső döntést az
ő értékelésük alapján a miniszter által felkért
főzsűri hozta meg, amelynek tagjai olyan
elismert személyiségek voltak, mint Göncz
Árpád, Jókai Anna, Lator László, Grétsy
László és Ördögh Szilveszter. A Madárkenyér című kötet a 2003-as Édes anyanyelvünk pályázaton novella kategóriában 1300
pályamű között megosztott második díjat
kapott. Miklya Luzsányi Mónika írásaira
aligha használhatóak a jól ismert műfaj-kategóriák. Valami különleges műforma születik
itt, amelyet a legszerencsésebb talán a prózaballada szóval illetni. És korántsem csupán
a borító által is kifejezett hangulati jegyről,
illetve a jellemző társadalmi-lélektani tematikáról van szó. A legtipikusabb balladai
témák, a társadalmi különbségek, a kényszerű házasság, a hűség-hűtlenség, a bűn és
bűnhődés kérdései itt egyetlen alapkonfliktus mentén fogalmazódnak meg, ez pedig a
folytonosság megszakadása, a hagyomány
és az emlékezés erőszakos módon történő
megszakítása. A novellákban megformált
tragédiák azoknak a folyamatoknak az egyéni sorsokban megjelenő lenyomatai, amelyek XX. századi történelmünkben az élet és
az ember ellen működtek a legkülönbözőbb
módon. Ezek a sorsok hordozzák azt a történelmi tapasztalatot is, hogy az egyénnek a
tradícióba történő bekapcsolódása lehetetlen
a hallgatás, az elhallgatás, a személyes és
a kollektív felejtés miatt. A novellák végső
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soron az identitás elveszítésének, megtalálásának vagy újraépíthetőségének kérdéseire
keresik a válaszokat.
A kötet a folytonossághiány metaforikus
megfogalmazása: hősei nem tudnak vagy
nem akarnak emlékezni sem a vészkorszakra, sem a keresztény értelmiségnek a zsidósághoz fűződő viszonyára a holokauszt előtt,
alatt és után, sem a kitelepítésekre – de nem
képesek beszélni a 301-es parcelláról, az
egyházi vezetők árulásairól, a saját kudarcaikról sem. A sok egyezményes hazugság, a
kibeszél(het)etlen múlt felemészti a jelent, a
meg nem oldott problémák átöröklődnek az
utódokra, ahogyan a gyűlölet is, hetedíziglen
– így mondja az egyik novella címe. Egy vallástörténész szerint a zsidóság létét egyedül
a kollektív felejtés veszélyezteti. A könyv
felét teszik ki azok a novellák, amelyek különböző nézőpontokból értelmezik ugyanazt
a jelenséget, a történeti- és családtörténeti
hagyomány megszakadását, amelyhez egyfelől a magyarországi zsidóság asszimilációs
törekvései, másfelől a holokauszt vezettek.
Írójuk azt a tapasztalatot tartja a legjellemzőbbnek, hogy az „Őrizz meg és emlékezz!”
parancsa a túlélők és leszármazottaik számára tiltásként jelenik meg.
S hogy miért indokolt az említetteken kívül
prózaballadáknak mondani Miklya Luzsányi
Mónika novelláit? Mindenekelőtt indokolttá
teszi ezt a rendkívüli sűrítettség, amely nem
csupán a balladai világot létrehozó kihagyásos-elhallgatásos technika eredménye. A szövegek intenzitását fenntartja az idősíkok folyamatos váltogatása és eltolása, mint ahogy
a különböző szövegrétegek, képek, motívumok is egymásba csúsznak, megsokszorozva ezzel saját jelentésüket. A más szövegekkel való dialógus a Bibliával a legerősebb,
az Énekek énekével, a Zsoltárok könyvével,
Ézsaiás és Mózes könyveivel – de a ballada
törvényeinek megfelelően drámai módon ütköznek össze a szólamok, a nyelvi pozíciók
és -magatartások: ott bujkálnak a sorokban
az irredenta vers- és dalszövegek, a zsidótörvények passzusai is. Különleges ritmusa
van ennek a prózának, amelynek szerkezetépítő jelentősége van, de a hangzásra is hat.
Az ismétlődés, a gondolatritmus valamennyi
novella sajátja; a cselekmény előrehaladását
kifejező szövegismétlődések lényegi jegyei
a drámai építkezésnek.
Miklya Luzsányi Mónika könyvének világáról beszélve nem lehet szó nélkül elmenni a borító, Rencsényi Tibor munkája
mellett, amely ritka szép példa szövegvilág
és könyvtest egymásnak teljesen megfelelő
találkozására. S ahogy már az anyagszerű
megjelenés kommunikációs viszonyba hozza az olvasót, a novellákat is ő fejezi be: ő
gondolja tovább, lehetséges-e a feloldozás.
Dr. Luchmann Zsuzsanna
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Meseházi győztes
A békéscsabai Meseház alkotóközösség a reneszánsz év alkalmából pályázatot hirdetett „Mátyás király vendége voltam” címmel. Az irodalmi
pályázatra közel 100 pályamunkát küldtek be, a
zsűri értékelése alapján a 3-4. osztályosok kategóriájában az I. helyezést
Gál Fanni, a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskolák József Attila
tagintézményének
IV/a
osztályos tanulója nyerte.
Békéscsabán július 4-én
a díjátadón vehette át Gál
Fanni a könyvjutalmát.

Dallam az éjben
Ezzel a címmel került sor Gubcsi Lajos legújabb
kötetének bemutatójára a minap a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban. A szerző lírai és prózai írásaiból Kubik Anna Jászai Mari és Magyar Művészetért –díjas érdemes művész adott elő. Köszöntőt mondott Kapus Krisztián a MOV Bizottság
elnöke.

Virágok képekben
Székesfehérváron, a Pátzay Pál Galériában nyílt
meg június végén Bodor Miklós grafikus festménykiállítása, amely a jeli arborétum gyönyörű
virágait mutatja be. A Nagy Bandó András által
tartott rendhagyó megnyitón városunkat Kertész
Jánosné ny. igazgató, Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató és Lajos Ferenc képviselték. Bodor
Miklós Petőfi grafikáit városunkban, a Hattyúház
megnyitásakor láthatja a félegyházi közönség.
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Anykönyvi hírek

Árverési hirdetmény

Születtek: Hamza Virág (anyja neve: Szabó Léna Margit), Kulcsár Netti (Csenki Adrienn), Kis Olivér (Piroska Andrea), Fodor
Zsolt (Vata Bernadett), Harkai Péter (Tóth Tímea).
Házasságot kötöttek: Jakab Gabriella – Gulyás Péter.
Meghaltak: Tholt Józsefné Szabó Erzsébet, Pálnok József
Antal, Nyikos Ferencné Csáki Ilona, Hódos Tibor, Mészáros
Illésné Fazekas Ilona, Juhász Imre Pál, Horváth Dezsőné Szabó
Margit – Kiskunfélegyháza.

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

Tájékoztató a panelprogramról III.
Megoldások az érintett épületek tűzvédelmi helyzetének javítására:
A megoldások egyik részéhez először gondolkodásmódunkon kellene változtatni, és belegondolni, hogy a szomszéd utcában, városban,
vagy a tőlünk távol keletkezett lakástüzek akár nálunk is előfordulhattak volna, illetve emberi gondatlanságból bármikor előfordulhatnak.
A lakók sokat segíthetnek magunkon azzal, hogy a használatból eredő
kockázatokat csökkentik.
Az utólagos homlokzati hőszigetelési munkálatok megkezdése előtt
célszerű a területileg illetékes tűzoltóságot megkeresni, és náluk érdeklődni az alkalmazható anyagok vonatkozásában, vagy segítséget,
tájékoztatást.
Az utólagosan elvégzendő munkák tűzvédelmi problémáinak, kiküszöbölése szintén jelentős anyagiakat igényel, melyet jelenleg a lakóközösségnek kell kigazdálkodnia, amennyiben úgy dönt, hogy áldoz az
épület tűzvédelmi helyzetének javítására.
A gépészeti rendszerekből adódó tűzvédelmi hiányosságok részben
és egészben egyaránt orvosolhatóak. Részmegoldást a szellőzőrendszerek rendszeres tisztítása jelenti, mivel így meg lehet akadályozni
a zsír lerakodását a csővezeték falán. Természetesen ez önmagában
nem elegendő, csak ideiglenes megoldás. A nem megfelelő éghetőségű
és tűzállóságú anyagokat el kell bontani és megfelelőre kell cserélni.
A szükséges építési, és átalakítási munkák jelentős anyagi ráfordítást
igényelnek, azonban a lakáscélú állami támogatások lehetővé teszik a
szellőzőrendszerek korszerűsítése és felújítása, mely lehetőség kiaknázásával állami pénzeszközökhöz lehet jutni.
A jogszabályoknak megfelelő használati és létesítési előírások érvényesítésén túl a lakosság – nem csak a panelépületek esetében – tovább
növelheti saját tűzbiztonságát, ha lakásában tűzjelző berendezéseket
és/vagy tűzoltó eszközöket helyez el. Ezek aránylag kis költségen beszerezhető eszközök, melyek jelentősen képesek emelni a lakás tűzbiztonságát azzal, hogy a tüzet a keletkezésük korai fázisában jelzi, így
biztosítva a gyors menekülés, illetve oltás feltételeit, valamint a tüzet a
kezdeti fázisukban képesek eloltani, így a tűzkárt csökkenthetik.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által kiadott „Pályázati útmutatót” az Iparosított Technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatására Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága minden érdeklődő
részére bocsájtja.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

Felhívás

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

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 Július 14-től július 20-ig
Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797.
Július 21-től július 27-ig Móra F. Gyógyszertár Kkfháza,
Móra tér 2. Tel.: 76/461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET Július 19-én és július 20-án
Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.:
20/9511-955, Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u.
22. Tel.:30/3389-244. Július 26-án és július 27-én Dr. Vígh
István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Pozsár
Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
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.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi
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Félegyházi Közlöny

„Menj és szeresd a világot!”
„Menj és szeresd a világot!” – ez a jelmondata a napokban Kalocsán pappá
szentelt félegyházi Retkes Zsolt atyának, aki újmiséjét a Szent István templomban együtt tartotta Hajagos Gyula
plébános ezüstmiséjével. Lapunk érdeklődésére magáról így nyilatkozott az
újmisés ünnepelt.
Kiskunfélegyházán 1982. december 4-én születtem, nagyon egyszerű családban, egyedüli gyerekként. Szüleim, akik bár soha nem alkottak maradandót a
világban, emberségre, becsületre tanítottak engem és arra, hogyan kell szeretni
másokat. A József Attila általános iskolában az első években nagyon sokat küzdöttek velem a pedagógusok, szinte az iskola réme voltam. A felső tagozaton
viszont már a diákönkormányzat vezetőjeként tevékenykedtem, s ballagásomkor az „iskola atyja” kitüntető címet kaptam meg, amire a mai napig nagyon
büszke vagyok. Az akkori Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában folytattam a további tanulmányaimat, ez idő alatt választottak meg a város diákpolgármesterének is. Nemcsak a város vezetőivel alakult ki jó kapcsolatom, hanem
ekkor kezdtem tanulni azt, hogyan kell bánni az emberekkel. Egyházközségileg az Újtemplomhoz tartoztunk, s Hajagos Gyula atya, aki akkor a káplán
volt, vezetett engem az elsőáldozáshoz. Kis hittanosként sokszor a nyakába
ültetett, ezt most nemigen tudná megtenni! Aztán Ő elkerült Félegyházáról, a
felső tagozatban Kapus Krisztián lett a hitoktatóm majd a bérmakeresztapám
is. Aktívan kivettem a részem az akkori templomi ifjúsági közösség életéből,
időseket, nyugdíjasokat és hátrányos helyzetű embereket karoltunk fel, sokat
kirándultunk. Én kicsi korom óta pedagógus szerettem volna lenni, de lassan
kezdett kikristályosodni előttem, hogy kevés lesz nekem csak a gyerekekkel
foglalkozni, papnak kell mennem! A szüleim nem támogatták a döntésemet,
de egyre inkább éreztem, hogy „nem én választottam Őt, hanem Ő választott engem, az Úristen hívott!” Sikeresen felvételiztem a főegyházmegyéhez,
s főpásztora egy évre Vácra küldött, ahol az Egri Hittudományi Főiskola Váci
Nappali Tagozatán teológiai tanulmányokat folytattam. Egy év után, mint másodéves kispap visszakerültem Szegedre, ekkor lett plébános Hajagos Gyula
atya a félegyházi Szent István templomban, felelevenedett a régi kapcsolatunk,
kispapkén elkezdtem mellette dolgozni. Olyan volt Ő számomra, mintha apám
lett volna, hiszen középiskolás voltam, amikor az édesapám súlyos betegségben
elhunyt. Életem egyik súlyos válsághelyzete volt ez, de életem során többször
kellett megtapasztalnom, hogy az Úristen úgy tanít, nevel, formál bennünket,
hogy odateszi a keresztet a vállunkra. S minél nagyobb a kereszt, annál jobban
szeret az Isten! Amikor harmadéves kispap voltam, meghalt az Édesanyám is,
ekkor nagyon megtörtem: Uram, én az életemet Neked akarom ajánlani, s Te
elszólítod azokat, akik szeretnek engem? Évek után értettem meg, miért volt
erre szükségem, az Úristen irántam való nagy szeretete kívánta az Ő életáldozatukat, hogy a földi életből átköltöztek az égi örökkévalóságba. Mivel igazságérzetem mindig erős volt, s barátaim mellett kiállva elöljáróimnak nem úgy
engedelmeskedtem, ahogy kellett volna, egy éves lelkipásztori gyakorlatra,
Hercegszántóra küldtek. Ez idő alatt Polyák Imre plébános mellett sok tapasztalatot és barátot szereztem. Miután letelt az egy év, a Főpásztor Pécsre küldött
a Püspöki Hittudományi Főiskolára, s a tanulmányaim befejezése után, 2007.
július 1-től Kiskunmajsára kerültem lelkipásztori gyakorlatra. 2007. december
26-án diákonussá, ez év június 28-án pedig pappá szenteltek. Hálát adok az Úristennek, hogy újmisémet Hajagos Gyula plébános atya ezüstmiséjével együtt
mutathattam be, s barátom, Geszler Péter, az Ótemplom káplánja mondhatta az
ünnepi beszédet. Életünk során többször elváltak útjaink, de igaz, őszinte barátság alakult ki közöttünk, s ahogy Péter atya idézte a beszédében: „a hűséges
barát erős menedék, értékének nincs mértéke, aki féli Istent, az találja meg!”
Kiskunmajsán, Kosik Sándor esperes- plébános mellett folytatom a papi szolgálatomat, az Úr szőlőjébe beállva szeretnék mindent a legnagyobb igyekezetemmel az Ő dicsőségére tenni!

7. oldal

Kedves Barátaink,
Kedves Fiatalok!
„Könnyű volt azoknak, akik Jézus korában éltek! Akik láthatták, hallhatták a Mestert, tanúi lehettek csodáinak, szeretete hatalmas tetteinek! Mi viszont? Tőlünk, a mi világunktól olyan távolinak tűnik az
Isten …” Valóban így van? Nem! Krisztus mindörökre beletestesült
a világba, minden korok emberéért személyes felelősséget vállalt. Ő
mondja: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” Néhány évvel ezelőtt, az Eucharisztia Évében az Ő szentségi jelenlétére
figyelhettünk fel komolyabban – és örülhettünk annak – többek között
a Bugaci Tábor során is. Idén arra buzdítjuk a keresőket, hogy fedezzék
fel az Isten valóságos, hatékony jelenlétét az Ő élő Igéje által! A katolikus, református és evangélikus egyházak közös kezdeményezéséből
a Szentírás Éve van Magyarországon 2008-ban. Nekünk keresztényeknek a Biblia nem csupán szép történetek vagy emlékek gyűjteménye,
nem pusztán értékes kulturális hagyomány – hanem valóban Isten itt és
most, éppen nekünk szóló üzenete. A Biblia nem ismerése Isten nem ismerése. Aki valóban keresi, őszintén kérdezi, hogy „Mit tenne Krisztus
az én helyemben?”, annak imádkoznia kell a Bibliát, vagyis olvasnia
kell azt és elmélkednie róla. Fogadnia kell Isten ma is folyamatosan
érkező SMS-eit!
Ebben kívánunk segíteni és közösen elmélyülni a XVII. BUGACI IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLATOS TÁBOR segítségével. Akik már
megfordultak táborainkban az elmúlt évek során, tudják, mennyi lelki
élménnyel gazdagodhat, aki felvállalja ezt az egy hetes pusztai lelkigyakorlatot. Megtapasztalhatja Isten közelségét, barátokkal találkozhat, nagyszerű közösségi programokon vehet részt.
Helyszín: a Hittanya, a bugaci puszta mellett. (Móricgát, Bezsenyi
dűlő 104.) Megközelíthető a Kecskemét-Kiskunmajsa kisvasúttal ill.
gépkocsival Bugac és Móricgát felől.
Táborozóprofil: Várunk mindenkit 6 éves kortól, diákokat, fiatalokat, ministránsokat, hittanosokat, érdeklődőket, s persze a régi táborozókat is!
Ideje: 2008. augusztus 3-tól 10-ig, vasárnaptól vasárnapig.
Téma: Isten SMS-ei, Bibliai sztorik Alfától Omegáig.
Költség: 10.000 Ft/fő/8 nap, további nagycsaládos kedvezmények (a teljes tábor idejére vonatkozóan): egy családból 2 fő: 19.000 Ft/8 nap, egy
családból 3 fő vagy afölött: 9.000 Ft. fejenként. (napi díj 1700 Ft/fő)
Hozzatok evőeszközt, jegyzetfüzetet, szentírást, hálózsákot, laticelt, s
aki csak teheti, sátrat(!!!).
Kapus Krisztián, irodavezető, hittanár, táborszervező.
Tel: 20/97-714-97 kapus@theol.u-szeged.hu

Programajánló
II. Kárpát-medencei íjásztalálkozót szerveznek július
19-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A
reggel 8 órakor kezdődő programok között szerepel íjászbemutató- és verseny, középkori játékok, ügyességi feladatok,
jurtatábor kiállításokkal, főzőverseny, lovasbemutató, vásári
komédiások fellépése, a Ghymes együttes koncertje, zárásképpen tűzgyújtás.
Motoros zarándoklatot szervez a pálos rend július 25-26-án
Petőfiszállás-Szentkúton. Szálláslehetőséget sátorozáshoz ill.
vendégszobai elhelyezéshez biztosítanak. Étkezési és bográcsozási lehetőség adott. A programok között szerepelnek
a szentmisék mellett előadások, vetélkedők, lovasbemutató,
koncertek a Mistral együttes és a Gável testvérek előadásában. Érdeklődni telefonon a 76/700-911 számon vagy e-mailen: palosszentkut@posta.net lehet.
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Táborlakó kosaras palánták

A Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók
Clubja tizedik alkalommal rendezte meg
nyári táborát, melyet július első hétvégéjén tartott a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban, valamint Tőserdőben és
Bugacpusztán.
A táborra jelentkező lányokat és fiúkat
a szervezők ezúttal is több korcsoportba
osztották, továbbá a kezdők és a haladók

részére külön-külön programot állítottak össze. A szervezésnek köszönhetően
mintegy félszázan jelentkeztek, ami a
sportrendezvény népszerűségét is bizonyította. A programban a kosárlabdázás
mellett - ami gyakorlati és elméleti részből állt - egyéb gazdag foglalkozások is be
lettek iktatva. Így kirándulás Tőserdőbe,
kerékpározás, strandolás, filmvetítés,
foci, ping-pong, vetélkedők, ügyességi

játékok. Bugacon került sor a zárónapra,
ahol pusztai programok, múzeum látogatás is szerepelt. Befejezésül szalonnasütéssel egybekötött jó hangulatú estével
zárult a tábor. A táborozás öt fő közreműködésével, irányításával bonyolódott le.
Köszönet a szervezőknek, támogatóknak,
valamint a sportszerű, fegyelmezett. fiúknak és lányoknak.
Tokai György

Támogatók
A július 5-én megtartott Kiskunsági Aratónap,
Kézi Aratóverseny. támogatói: Haleszi Gazdakör,
Nagyszőlő-Úti Gazdakör, Petőfiszállási Petőfi Mg
Szövetkezet, Kiskunfélegyháza Város Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottsága, Fókusz Takarékszövetkezet, Kiskunsági TÉSZ, R-Nagy Tüzép, Kis-

Hirdessen a
Félegyházi
Közlönyben!
Megjelenés hetente,
péntekenként, 15.300
példányban Kiskunfélegyháza bel- és
külterületén. Hirdetésfelvétel hétfőtől
csütörtökig 8-16 óra
között személyesen, telefonon vagy
e-mailben.
Szerkesztőség:
Kiskunfélegyháza,
Kazinczy u. 1.
Tel./Fax.: 76/467-541
E-mail: fkozlony@
gmail.com
Lapzárta:
kedd, 12 óra.

kunfélegyházi Takarékszövetkezet, Családi Rendezvényszolgálat, Dongó Jakab, Kis Ferenc vállalkozó
Halesz, Kiskunfélegyházi Róna Vadásztársaság,
Dobronyi József önkormányzati képviselő, Seres
Ferenc önkormányzati képviselő, Kormányos Imre
önkormányzati képviselő, „Kovács J. - Pékség” Kft,
GOODS, Market, Hegyi Sándor, Patyi László Gazdálkodó (Kiskunmajsa), Kis Czakó László Pálinkafőző mester, Petőfi Mg Szövetkezet Kiskunfélegyháza.

