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Megkezdődött a Templomhalom feltárása. A régészeknek ötmillió forint és 25 nap áll ren-
delkezésére, hogy napvilágra hozzák a középkori templom maradványait - jelentette be a
július 21-én megtartott sajtótájékoztatón Kapus Krisztián, a Művelődési Oktatási és
Vallásügyi bizottság elnöke.

Felújítják
a Petőfi szobrot

Világbajnoki harmadik Emese

Régészek a Templomhalmon

Újabb bronzérem a magyaroknál. Szabó
Emese az Egyetemi Világbajnokságon
harmadik helyezett lett.

A július 11-ei versenynapon két magyar
birkózó lépett szőnyegre, Szabó Emese
55kg-ban, míg Godó Kitti 59 kg-ban.
Emese első meccse nem okozott semmi-
féle problémát, hiszen egy hazai verseny-
zőt tussal simán legyőzött. A második for-

dulóban a kanadai ellenféllel (1-0,1-1, 2-0)
szemben 3 menetben alul maradt. Ez a
mérkőzés a döntőbejutásért ment. Emese
tehát a bronzéremért birkózhatott. A har-
madik helyért egy japánnal kellett meg-
küzdenie, ami szintén nem okozott nagy
gondot Emesének, két menetben simán le-
győzte japán (+1-1;2-1) ellenfelét és a
bronzérmet szerezte meg.
Edzők: Ván Jenő és Szabó József

A Petőfi Emlékbizottság kezdeményezésére jú-
lius 31-ig felújítják Petőfi Sándor szobrát. A
munkálatokat megelőzően július 14-én felmér-
ték a szobor jelenlegi állapotát. A bronz emlék-
mű megújítása kevesebb, mint százezer forintjá-
ba kerül a városnak.

Petőfi szobor büszkén emeli karját és mutat a vá-
ros felé, bár őt sem kímélte az idő vas foga. Mára
már a szobor teljes felülete feketére platinálódott,
már nem sokáig, hiszen két hét leforgása alatt újra
bronzszínben pompázik majd városunk szülött-
jének ércalakja.
Máté István csongrádi szobrászmester és Tarjányi
József homokfúvó július 14-én vizsgálta meg a
Segesvárról 1922-ben Kiskunfélegyházára került
alkotást. Kiderült, a szobor szerkezetével nincs
probléma, csupán egy természetes oxidációs
folyamat áldozatává vált. Elegendő néhány
mázsa homokfúvó por
és pár liter méhviasz
arra, hogy Köllő Mik-
lós alkotása ismét
bronzszínben pom-
pázzon, és városunk
dísze legyen.
A munkálatok a múlt
héten megkezdődtek,
és a homokfúvó gép
kapacitásától függően
néhány nap alatt egy
megújult Petőfi szo-
bor áll majd Félegy-
háza főterén. G. Zs.

Petőfi-emlékévek Kiskunfélegyháza
2008-2009

Meghívó
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS A PETŐFI
EMLÉKBIZOTTSÁG TISZTELET-
TEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT PETŐFI SÁNDOR
HALÁLÁNAK 159. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
RENDEZETT KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGRE

Július 31. csütörtök: 18.00 óra: Petőfi tér
Fanfár, Himnusz, Koszorúzás, Megzenésített
versek Petőfi Sándor és kortárs költők művei-
ből. Közreműködik a halasi Lyra együttes.
Megemlékezés Petőfi Sándor halálának 159.
évfordulója tiszteletére. Ünnepi beszédet mond
Juhász István díszpolgár, gimnáziumi tanár.
Ünnepi műsor a Lyra együttes előadásában.
Szózat.

Egy gótikus bronz veret, néhány csont és ez még csak az
ásatás kezdete. Már az első napon kiderült, hogy nem
véletlen szerepel Kiskunfélegyháza és a jelenleg a
Templomhalom alatt lapuló egyházi építmény Lázár Deák
1520-as térképén, hiszen valószínű, hogy már a középkor-
ban jelentős templomos település hírében állt városunk.Az
öt hétig folyó munkálatokat követően a régészek remélik,
hogy ha a templom teljes egésze nem is, de előkerülnek
olyan alapfalak, amiből kiszerkeszthetik az épület rekon-
struált mását. Az ásatás végére a talált csontok alapján
pedig fény derülhet arra is, hogy az 1300-as kun
betelepülés milyen arányú lehetett Kiskunfélegyházán. A
régészeti munkák nyíltan zajlanak, így az érdeklődő félgy-
háziak is figyelemmel kísérhetik a feltárás eredményeit. A
régészek reményei szerint augusztus végén már egy átfogó
képet mutathatnak az elfelejtett, jelen pillanatban még
rejtélyes templomról és környezetéről.
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A panel-programról
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselőtestülete a lakásgazdálkodási fel-
adatok minél hatékonyabb ellátása érdeké-
ben fogadta el a 2007. december 19-i ülésén
az Önkormányzat Lakásgazdálkodási Kon-
cepcióját, amely kiemelt feladatként határoz-
ta meg az akkor még ún. „Panel Program-
ként” ismert felújítási program folytatását.
Az új pályázati felhívás ismeretében, vala-
mint az önkormányzat Lakásgazdálkodási
Koncepciójában megfogalmazott vállalások
alapján a Képviselőtestület a 2008. március

27-i ülésén megalkotta a társasházak támogatását szabályozó 15/2008.
(III.28.) számú önkormányzati rendeletét, valamint közzétette a
„Kiskunfélegyháza Város Lakóépület-felújítási Programja” címet vi-
selő pályázati felhívását.Apályázatok benyújtási határideje 2008. júni-
us 13-ka volt. Határidőben 4 db pályázat érkezett. Testületi döntés:
2006. június 26-án volt.
A Dr. Holló L. u. 59-69. szám alatti 90 lakásos társasház az épület tel-
jeskörű felújítására nyújtott be pályázatot. A felújítás során a lapostető
szigetelése, az első fűtött lakószint alatti födém és valamennyi homlok-
zat szigetelése, a lakások külső nyílászáróinak cseréje valamint felújí-
tása történik meg, továbbá a szellőző rendszerek felújítását, a lakások
hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (ter-
mosztatikus szelepek) beszerelését, az épület hőfogyasztásának laká-
sonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiség-
mérők és költségmegosztók) beszerelését, strangszabályozó szelepek
beépítését és cseréje valamint az egycsöves fűtési rendszer helyett új,
kétcsöves fűtési rendszer kialakítását tervezik. A pályázat szerinti tel-
jes költség: 140.580.000.-Ft.
A Dr. Holló L. u. 73-83. szám alatti 90 lakásos társasház szintén az
épület teljeskörű felújítására nyújtott be pályázatot. A felújítás során az
első fűtött lakószint alatti födém és valamennyi homlokzat szigetelésé-
re, a lakások és a lépcsőházak, közlekedők külső nyílászáróinak cseré-
jére kerül sor, továbbá a szellőző rendszerek felújítása, a lakások egye-
di hőfogyasztásának mérésére illetve az épület hőfogyasztásának la-
kásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyi-
ségmérők és költségmegosztók) beszerelése, strangszabályozó szele-
pek beépítése és cseréje valósul meg. A pályázat szerinti teljes költség:
135.000.000.-Ft
Az Attila u. 5-7. szám alatti 30 lakásos társasház az épület valamennyi
homlokzatának hőszigetelésére valamint a lakások külső nyílászárói-
nak cseréje iránt nyújtott be pályázatot. A pályázat szerinti teljes költ-
ség: 44.566.454.-Ft.
A negyedik pályázó a Dr. Holló L. u. 71. szám alatti 60 lakásos társas-
ház a lakások külső nyílászáróinak cseréje, lift felújítása valamint a
lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére illetve az épület hőfogyasz-
tásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök
(hőmennyiségmérők és költségmegosztók) beszerelésének támogatása
iránt nyújtott be pályázatot. A pályázat szerinti teljes költség:
23.700.000.-Ft.
A 4 társasház mindösszesen 270 lakásának felújítására igényelt önkor-
mányzati támogatás összesen 112.755.484.-Ft, amelynek a forrását a
2009. évi költségvetésben fogja biztosítani az Önkormányzat.
A benyújtott pályázatok tükrében megállapítható, hogy az 5 éve folyó
„Panel-program” fordulópontjához érkezett. Az eddigi kis energia-
megtakarítást eredményező felújításokat követően idén először érke-
zett 3 olyan pályázat, amelyek az épületek teljes felújítását célozzák
meg. A Dr. Holló L. u. 59-69., a Dr. Holló L. u. 73-83. és az Attila u.
5-7. szám alatti társasházak felújítási munkálatainak megvalósulása
után 70%-os energia-megtakarítás fog realizálódni.
Köszönettel tartozom a Hatósági Osztály munkatársainak, az érintett
körzetek képviselőinek, a Képviselőtestületnek,a Lakás Bizottság tag-
jainak. Köszönöm a társasházak közös képviselőinek, hogy meggyőz-
ték a lakóközösség tagjait a felújítás szükségességéről, hogy hittek a
pályázatuk önkormányzati támogatásában és színvonalas, remélhe-
tőleg a minisztérium által is támogatandó pályázatokat nyújtottak be.

Bense Zoltán, a Lakás Bizottság Elnöke

Székelyudvarhelyen május 25-
én avatták fel a Millenniumi
Emlékművet, amely új for-
májában az eredeti mása. Őse-
ink 1896-ban méltó emléket
állítottak a honfoglalásnak, de
ezt a román hatalom 1919-
1923 között leromboltatta.

Most újra áll az emlékmű a fő
téren, a város szívében, méltó-
ságteljesen, 10 méter magasan,
a turul madár messze látó sze-
mével a tetején: ősi madarunk-
kal, mely velünk jött a sztyep-
pékről, segített hont találni, s itt
maradt velünk, íme, most is.
Sok ezer székely ember szívé-
hez szól majd most és a jövő-
ben az a szimbólum, amit az
emlékmű jelent.
Az emlékmű a Magyar Művé-
szetért Díj közössége – elnöke,
művészei, támogatói Rene-
szánsz Kőfaragó Zrt., mint az
emlékmű fő alkotója, s egyben
mint a Magyar Művészetért
mecénása jóvoltából valósulha-
tott meg.

A 2008. június 4-én megjelent
Félegyházi Közlönynek neve-
zett szórólapban “Távhővita?
Nincs vita!” - címmel Solymosi
Bertold cikke valótlanságot állít
és a tények elferdítésével, félin-
formációk közlésével igyekszik
a képviselőtestületi ülésen
történteket meghamisítani.
Az említett cikk csupán azzal a
Fideszes javaslattal foglalko-
zik, amely a Testület felelős-
ségét igyekszik a Magyar Köz-
társaság kormányára hárítani, de
elhallgatja azokat a javaslatokat,
amelyeket Tancsa János (MSZP)
tett az ülésen és amelyek
közvetlenül érintik, érinthetik a
távhőszolgáltatást igénybe vevő-
ket.
Tancsa János első javaslata
szerint a város alatt húzódó ter-
málvízkészletről pontos tér-
képet kell készíteni, amely
alapján eldönthető, hogy a meg-
felelő talajrétegből nyerhető-e
gazdaságosan olyan melegvíz,
amellyel a fűtőrendszer bemenő
vízének hőmérséklete emelhető.
A képviselő úgy tájékozódott,
hogy néhány fokos emelkedés

akár 20-30%-os díjcsökkenést is
eredményezhetne a távfűtéses
lakásokban.
Tancsa János második javaslata
az volt, hogy a távhőszolgáltató
közvetlenül szerződjön a fo-
gyasztókkal, kiiktatva az önkor-
mányzatot.
Ez a javasolt változtatás a szol-
gáltatót arra késztetné, hogy
komolyabb egyeztetést folytas-
son az érintett lakossággal,
ugyanis a képviselő által évek
óta vitatott szerződés egy pontja
biztosítja, hogy a szolgáltató
által meghatározott összeget
vagy a város, vagy a lakók min-
denképpen kötelesek kifizetni a
szolgáltatónak, amely így koc-
kázat nélkül vállalkozik.
Tancsa János szerint ez ugyan
törvényes, de nem tisztességes.
A szavazáskor a két hozzászóló
közül Tancsa János nemleges
döntésével elvetette a díjemelést,
a kifogásolt cikkben többször
említett Kapus Krisztián viszont
igen szavazatával a távhődíj eme-
lését támogatta.
Távhővita tehát – a cikk meg-
tévesztésre alkalmas címe és tar-
talma ellenére – volt és van!

Az MSZP önkormányzati
képviselő csoportja

Emlékműavató

Közlemény

Tisztelt Uraim! Távhődíj emelése miatt nem a helyi politikusokra
kell mutogatni, hanem az Önök Gyurcsány-kormányára.
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Nyolcvanhárom szeméttelepet szá-
molnak fel régiónkban. A munkála-
tokkal a BILFINGER-REPÉT-
KÉSZ konzorciumot bízta meg a
Homokhátsági Regionális Települési
Hulladékgazdálkodási Projekt.

A régióban található régi szeméttele-
pek felszámolására és a területük
helyreállítására öt cég pályázott,
közülük a BILFINGER-REPÉT-
KÉSZ Konzorcium tette a legjobb
ajánlatot. A lerakók bezárása meg-
kezdődött, ezt követően kerül sor
majd a területek megtisztítására,
melyre a szerződés szerint két éve
van a kivitelezőnek. Bács-Kiskun

megyében hetvenhét hulladéklerakót
szüntetnek meg.
Kiskunfélegyházán a Körösi úton
található szeméttelepet számolják fel
a nyár végig. A lakossági hulladékot
a Felgyői Hulladékkezelő Központ-
ba szállítják. A változás Félegyháza
lakóit is érzékenyen érintheti. A ház-
tartási és kommunális szemetet to-
vábbra is a költségvetési szervezet
gyűjti, ám még tisztázatlan, hogy mi
lesz a kertes házakban keletkező
zöld hulladékkal, illetve a felgyői
telepre utánfutóval, vagy kisteherau-
tóval a magánszemélyek kiszállíthat-
ják-e a nagyobb mennyiségben
keletkező háztartási szemetet.

Felszámolják a kőrösi úti
hulladéklerakót

Döntött a Daimler. Kecskeméten
építi fel új Mercedes-gyárát. Az új
kompakt modellek gyártását végző,
több száz hektáron felépíteni ter-
vezett üzemre 800 millió eurót,
nagyjából 200 milliárd forintot köl-
tenek, a gyár 2500 embernek ad
majd munkát. Ez lesz Magyarország
legnagyobb beruházása, ami a
nyújtható legtöbb állami támogatás-
sal valósul meg. Hogy ez mennyi
lesz, azt Gyurcsány Ferenc nem
árulta el, ám a becslések szerint
meghaladhatja a 25 milliárd forintot.

A Daimler Benz Magyarországot
választotta Mercedes az új modelljei
gyártásának helyszínéül. A konszern
Kecskeméten létesít 800 millió eurós
beruházásal egy 2500 főt foglalkozta-
tó üzemet. Garamhegyi Ábel, a gaz-
dasági tárca szakállamtitkára, külgaz-
daságért felelős kormánybiztos tájé-
koztatása szerint a várost délről elke-
rülő 44-54-es főúttól délre, az 5-ös fő-
út közelében vásárol a cég több száz

hektárnyi, magánszemélyek tulaj-
donában lévő földet az új gyártóüzem
számára.
Florian Martens, a Mercedes szóvivő-
je elmondta, hogy Magyarországon a
legjobbak a feltételek a tervezett új
üzem létrehozásához, a cég elnöksé-
gének egyhangú döntése alapján
létesül az üzem. A kecskeméti gyár-
telep a Daimler-Benz első kelet-euró-
pai üzeme lesz. Az autógyár 2500
embernek ad munkát közvetlenül, va-
lamint akár további tízezernek is a
beszállítók révén. A Daimler döntése
Magyarország legnagyobb beruházá-
sának megvalósítását jelenti. Hogy a
német cég ehhez mennyi állami támo-
gatást kap, azt egyelőre nem tudni.
A cégnek az EU-n belül adható maxi-
mális támogatást kínálta a magyar
állam, akárcsak versenytársai. A gyár
felépítés városunk polgárai számára
munkalehetőséget kínál, valamint vél-
hetőleg emelkedni fognak az ingatlan
árak is.

Forrás: Index

Félegyháza „legifjabb”
Petőfi domborművének születése
Urbán Miklósné Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák,
emlékművek Kiskunfélegyházán című könyvéből tájékozód-
hatunk arról, hogy városunkban mikor, hol, milyen alkalom-
ból állítottak emléket Petőfinek. Méltón kifejezi a szülőváros
tiszteletét a költő iránt az a tény, hogy ma hat szobor és három
dombormű őrzi Petőfi alakját. Ez a „gazdagság” természetes,
hiszen a költő vallomása – „ez a város születésem helye” –
kötelez bennünket.

Ha áttekintjük ezen alkotások keletkezés-történetét, érdekes
következtetésre jutunk. A szobrok felállításának indoka azon
túl, hogy Petőfi emlékét ápolja, változatos. A Petőfi Sándor
Gépészeti Szakközépiskola előkertjében álló mellszobor fel-
állítása például azt a célt szolgálta, hogy emlékeztessen az
iskola hajdan volt tanáraira és egykori diákjaira. De Petőfi
szavai az Alma Mater jelenlegi és jövendő diákjaihoz is szól-
nak:

„Mit én nem egészen dicstelenül kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel!”

Ezzel ellentétben a városban található mindhárom dombormű
létrehozása a költő születéséhez kapcsolható.
1923-ban készült el az első, mely a Petőfi Sándor Gépészeti
Szakközépiskola I. emeleti folyosójának falát díszíti. Az elő-
dök, a félegyházi tanítóképző tanárai és diákjai ezzel fejezték
ki a 100 éve született Petőfi iránti tiszteletüket.
A második dombormű, mely a városháza dísztermének falát
díszíti, szintén a költő születésének centenáriumára készült
volna. Azonban több okból is csak 1928-ban avatták fel.
A „legifjabb” dombormű Petőfi születésének 150. évforduló-
ja tiszteletére valósult meg. 1972 és 1973 fordulóján a város
nívós ünnepségsorozattal emlékezett meg nagy fiáról. Ez adta
az ötletet a Petőfi Sándor Általános Iskola két tanárának,
Makra Jenőnek és Terescsényi Endrének, hogy erre az évfor-
dulóra egy Petőfi-domborművel gazdagítsák az intézetet és a
várost. De pénznek akkor sem voltak bővében! Bíztak azon-
ban az emberi összefogás erejében, s nem csalatkoztak.
Az iskola rajztanárának, Terescsényi Endrének nem kellett
sokáig győzködnie egykori kedves tanítványát, Markolt
Györgyöt, aki akkor főiskolai hallgató volt, hogy vállalja el a
dombormű megalkotását. A bronzba öntés megvalósításához
is volt tanítvány segítségét kérték. Polyák István öntőmestert
munkahelyén, a Vegyipari Gépgyárban keresték fel, s előad-
ták kérésüket. Polyák István és munkatársa Kornecker Károly
természetesen vállalta a bronzba öntést. Az iskola SzMK
elnöke Bujdosó Imréné volt. Ő és férje is a Vegyipari
Gépgyárban dolgozott. Az ő közbenjárásuk tette lehetővé,
hogy a gyári hulladékból kikerült a bronz előállításához szük-
séges anyag.Asikeres együttműködés lezárásaként a dombor-
mű cizellálását Markolt György és Polyák István együtt
végezték.
Az elkészült domborművet Bozóki István kőfaragó mester
helyezte keretbe foglalva a falba az iskola első emeletére
vezető lépcső fordulóján. Ő szülőként ajánlotta fel munkáját
az intézetnek.
A dombormű fölé egy lemezből megmunkált kihajtott könyv,
a 19. században használatos toll, valamint egy örökmécses
került. Ezek jelképezték a Petőfi költészete iránti tiszteletet.
Természetesen ezt is egy régi tanítvány, Dobák István készí-
tette.
Az ünnepélyes leleplezésre 1972. december 31-én került sor.
Az ünnepi beszédet szintén az iskola régi diákja, Fekete Pál
magyar-történelem szakos tanár, szakfelügyelő tartotta. Ő lett
később a rendszerváltás első országgyűlési képviselője váro-
sunkban.
A Petőfi Sándor Általános Iskola tanítványainak, tanárainak
és a szülőknek e nemes összefogása mutasson követendő pél-
dát a jelen és a jövő nemzedékeinek!

Mayer Lászlóné

Mercedes-gyár épül Kecskeméten

2008. július 25. 3. oldalFélegyházi Közlöny
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Petőfi Sándor

JÖVENDÖLÉS
„Mondád, anyám, hogy álmainkat
Éjente festi égi kéz;
Az álom ablak, melyen által
Lelkünk szeme jövőbe néz.

Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpűltem
A levegőt, a végtelent.”

’Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye! örvendezz;
Hosszúra nyujtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez.' -

És nőtt a gyermek, lángra lobbant
Meleg keblén az ifjukor,
S a dal malasztos enyh a szívnek,
Midőn hullámzó vére forr.

Lantot ragadt az ifju karja,
Lantjának adta érzetét,
S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.

Égig röpűlt a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.

De méreg a dal édes méze;
S mit a költő a lantnak ad,
Szivének mindenik virága,
Éltéből egy-egy drága nap.

Pokollá lett az érzelemláng,
És ő a lángban martalék;
A földön őt az életfának
Csak egy kis ága tartja még.

Ott fekszik ő halálos ágyon,
Sok szenvedésnek gyermeke,
S hallá, mit a szülő bús ajka
Kínjának hangján rebege:

'Halál, ne vidd el őt karomból,
Ne vidd korán el a fiut;
Soká igérte őt éltetni
Az ég... vagy álmunk is hazud?...'

„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.”

Kecskemét, 1843. március 5-e előtt

Hajagos Gyula atyát, a Szent István templom
plébánosát a minap bemutatott ezüstmiséje
kapcsán kereste meg lapunk.

-Visszatekintve az elmúlt 25 évre, melyek
voltak életének főbb állomásai?
Első kinevezésemet Kiskunfélegyházára, a

Szent István templomba 1985. szeptember 1-
én kaptam. Nem volt ismeretlen a város szá-
momra, a közelben, Nyárlőrincen nőttem fel, s
gyerekkoromban többször megfordultam itt.
Papi életem egyik legfontosabb szakaszát
éltem meg az itt eltöltött 6 év alatt, káplán
voltam, hittanórákat tartottam általános és
középiskolákban. Akik akkor a tanítványaim
voltak már felnőttek, a gyerekeikkel járnak
már ide a templomba. Nagy élmény számom-
ra, hogy a 6 év magvetése nem veszett kárba,
s az akkori fiatalok alkotják a mai egy-
házközség derékhadát, ma is számíthatok
rájuk, mellettem vannak.
-Retkes Zsolt is – akit június végén szenteltek
pappá, és újmiséjét együtt tartotta az Ön
ezüstmiséjével - az akkori hittanosai között
volt.
Igen, az én tanítványaim közé tartozott

Retkes Zsolt atya is, ma napig élő, mély kap-
csolat van köztünk. A papi hivatás az Isten
ajándéka, nem az én érdemem, hogy Ő ezt
választotta, én csak segítettem az útját kereső
embernek. Hálás vagyok az Istennek, hogy
segíthettem Zsolt útját, és Neki azért tartozom
köszönettel, mert elfogadta az útmutatá-
saimat, amivel én próbáltam segíteni.
-Félegyháza után melyek voltak a következő
állomáshelyei?
1991-ben Kerekegyházára kerültem, s az ott
eltöltött 3 év életem legjelentősebb szakasza
volt, mivel Fülöpházán templomot építhettem.
A léleképítés mellett egy pap legnagyobb
élménye, ha Istennek is építhet templomot.
Ezt úgy őrzöm a szívemben, mint életem
kimagaslóan szép eseményét. Itt több egy-
házközséget kellett ellátnom, 1994 őszén sok
elkezdett tevékenységet kellett abbahagynom,
amikor áthelyeztek Kiskunmajsára. Itt óriási
feladat várt, 4 egyházközség tartozott hozzám,
valamint katolikus iskola, óvoda – rengeteg
tennivalóm akadt. 8 évet töltöttem Majsán,
szinte az elmúlt 25 év egyharmadát. Ezután
kerültem vissza 2002-ben Kiskunfélegy-
házára, ahol mind a mai napig szolgálom
Istent.
-Sokan úgy vélik a városban, Gyula atya nem
a szavak, a tettek embere…
Sorban tettem a dolgom, Istennek hála szép a
Szent István templom kívül-belül, a plébánia,
a templomkert gondozott, rendben van.
Azonban úgy gondolom, hogy a látványos
feladatok másodrendűek, sokkal nagyobb
kihívás egy pap számára, minél több embert
nyerjen meg, hogy a hite szerint éljen. A jó
szerződéskötéseknél sokkal nehezebb, hogy
az embereket idehozzuk a templomba, még
nehezebb, hogy a gyerekeket, fiatalokat, a
családokat meg tudjuk szólítani. Mert senki-
nek nem lehet teljes az élete Isten nélkül! A
szépen felújított templom nem sokat ér, ha
kong az ürességtől. Nekünk az a feladatunk,

hogy emberekkel töltsük meg a templomot.
-Példaértékű Félegyházán a két katolikus

egyházközség közötti jó kapcsolat…
Jézus Krisztus azt mondta: arról ismerjék meg
az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt! Ez minden
megkeresztelt ember kötelessége, a papokról
nem is beszélve! Öten vagyunk papok a város-
ban, ha az értékeink azonosak, ha a céljaink
közösek, és egymás mellé állunk, akkor tudunk
csak eredményeket elérni. Számos városi szin-
tű eseményt tudnék felsorolni, amit a két egy-
házközség együtt szervezett: úrnapi körmenet,
a nagypénteki, Kálvárián tartott keresztút, a
közös templombúcsúk.
- Hogyan értékeli a Szent István templom és a
Polgármesteri Hivatal közti együttműködést?
Fontos számomra a jó kapcsolat az önkor-
mányzattal, eddig minden kérdésben meg
tudtuk találni a közös megoldást. Az elmúlt 6
év távlatából elmondhatom, hogy felhőtlen a
kapcsolatunk. Bármikor fordultam a hivatal-
hoz segítségért, anyagi támogatást is nyújtva,
mindig segítettek. Támogatták mind két temp-
lomban az orgonafelújítást, ígéretet kaptunk a
keresztfelújítások segítésében. Remélem,
hogy a gyümölcsöző együttműködésünk to-
vábbra is jelen lesz az egyházközségünk
életében.
- A 25 éves szolgálat után milyen feladatok

várnak Önre?
Egyházközségünkben legfontosabb feladat,

hogy embereket tudjunk megszólítani, embe-
reket tudjunk elérni és Jézushoz vezetni,
legfőképpen embereket tudjunk elvezetni az
Isten parancsai szerinti életre. Keressük a
módszereket, hiszen rajtunk, papokon nagyon
sok múlik. Mi szeretnénk elmondani az
embereknek, mi az igazság oly módon, hogy
ők is azt igazságnak tekintsék. Isten segít-
ségével ekkor lesz igazán eredményes a mi
papi szolgálatunk, és az én papi életem is.
- A további munkájához adjon az Isten sok
erőt és jó egészséget!

Annak örülök, ami van…
2008. július 25.4. oldal Félegyházi Közlöny
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Újra csobbantak a strandolók a minap a fél-
egyházi strandon. Amásodik strandnap alkal-
mából ugyanis számos programmal várták a
fürdeni vágyókat a szervezők.

A rendezvényt egy honvéd-orosz vízilabda
meccs indította. A nap további részében az élő-
zene és kívánságműsor mellett játékos ügyes-
ségi verseny és ugráló vár várta a kisebbeket.
Este karaoke partival zárult a nap. A másnap

sem telt eseménytelenül. A délelőtti főzőverse-
nyen szép számmal ragadtak fakanalat, hogy
kiderüljön, kié a strand legfinomabb pörköltje.
A bátor jelentkezők a sorsra bízva főztjüket
egy kalapból húzták ki, hogy marha, birka, ser-
tés, vagy épp kecskehúsból készítik el ételüket.
Délután megválasztották a második strand szé-
pét és a hétvége zárásaként, kisorsolták a tom-
bolákat értékes nyereményekért. A szervezők
egy sikeres hétvégét tudhatnak magukénak,
hiszen a várakozáson felüli létszám fergeteges
hangulatról gondoskodott.

G.ZS.

Strandnap

Ismét birtokukba vehették a motorokat és az
élőzenét kedvelők a kiskunfélegyházi
Városi Parkerdőt július 11-13. között.
Második alkalommal zajlott ezen a helyszí-
nen az Elek Ferenc „Predátor” és Könyves
Zoltán „Pedellus” szervezésében lassan egy
évtizedes múltú „Predátor Motoros Parti”.

A rendezvény ebben az évben 760 látogatót
fogadott. A programok motorosok és érdek-
lődők számára egyaránt szórakoztatóak vol-
tak. A délutáni humoros vetélkedőkön a
külső szemlélő számára gyakran ismeretlen,
vidám arcát mutathatta meg a motoros
közösség, a belvárosban rendezett felvonulás
több száz motorkerékpár részvételével pezs-
dítette a nyári hangulatot. Esténként össze-
sen nyolc rockzenekar zenélt a vendégeknek.
Külön hangsúlyt fektettek a szervezők a kis-
kunfélegyházi tagokkal is rendelkező együt-
tesek szerepeltetésére, közelebb hozva ezzel
a helyi zeneszerető közönséget a motorosak
által szervezett, de nem csak motorosoknak
szánt összejövetelhez. A rendezvény nyitott-
ságát is bizonyítja, hogy többen családjukkal
táboroztak le erre a hétvégére a parkerdőben
együtt élvezve gyermekeikkel a motorozás
és az élőzene nyújtotta rendkívül jó hangula-
tot. A kiskunfélegyházi rendőrség jó kapcso-
latot ápol a helyi motorosokkal, ennek jegy-
ében balesetmegelőzési előadással és kresz-
vetélkedővel készültek a helyi rendőrök a
rendezvény látogatói számára.
Az idei kilencedik „Predátor Motoros Parti”
balesetmentesen zajlott, még az időjárás is
kedvezett a kikapcsolódni vágyó motorosok-

nak, a kiskunfélegyházi lakosok pedig türe-
lemmel és érdeklődéssel fogadták a váro-
sunkba kétkeréken látogató vendégeket. A
szervezők jövőre is sok szeretettel várnak
mindenkit a 10. jubileumi rendezvényre.

Ónodi Árpád

Motorostalálkozó

2008. július 25. 5. oldalFélegyházi Közlöny

Móra Ferenc születésének 129. évfor-
dulója alkalmából tartottak megemlé-
kezést július 18-án a Móra téri szobor-
nál. Ünnepi köszöntőt mondott Kapus
Béláné ny. iskolaigazgató. A progra-
mot a város önkormányzata és a Móra
Ferenc Közművelőési Egyesület szer-
vezte.
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Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, eladó, sza-
kács, csomagoló, WI hegesztő, lakatos, ékszerbecsüs. Alsónémedi:
vagyonőr.

Születtek: Görög Nóra (anyja neve: Megyesi Ildikó), Rádi Réka
(Tóth Beáta Zita), Rádi Luca (Tóth Beáta Zita), Cseh Petra (Gulyás
Henrietta), Rácz Milán Márton (Bezsenyi Brigitta).
Házasságot kötöttek: Sólyom Eszter – Hatvani Zsolt, Kiss Melinda
– Ivanov Péter.
Meghaltak: Fricska Sándor, Pintér István, Kispeti László Zsigmond,
Borbély János Béla, Fekete Alajosné Vidéki Rozália, Huszka
Boldizsárné Magony Erzsébet, Varga Istvánné Horváth Ilona Ágnes,
Szabó Rozália, Sebők László, Mészáros Gergő, Ónodi László –
Kiskunfélegyháza. Kis Ferenc – Gátér. Rádi Lajos Mihályné Papp
Margit – Jászszentlászló. Káldi-Hajagos László – Bugac.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az

alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogá-
nak 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).
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In memoriam

Szőcs Lajos (1938-2008)
„A madárnak szárnya van és szabadsága,
az embernek egyetlen szülőföldje és sok-sok
kötelessége”

(Tamási Áron)

Székelyföldön, Küsmödön született 1938.
április 4-én. A Székelykeresztúri Tanító-
képzőben végezte tanulmányait. 1963-tól
már a korondi líceum aligazgatója. Korond
életében – feleségével – a leghosszabb ideig „szolgáló” tanító család
ők, 39 évi tevékenységgel, végleges nyugdíjba vonulásukig.
A Korondért szolgált közel négy évtizedes oktató-nevelő munka
mellett a szülőföld megismertetéséért szervezte az egész országban
a tanulmányi kirándulásokat, táborozásokat, expedíciókat, bérletes
színházlátogatásokat.

Több évtizede néprajzi és helytörténeti gyűjtéssel is foglalkozott.
Kezdeményezője volt a „Korondi sokadalom” c. helytörténeti kötet-
nek, melyben több mint fele az ő írása.
R. Janitsek Jenő kolozsvári ny. egyetemi tanárral összegyűjtötték,
feltérképezték az egész Sóvidék, a Küsmöd-mente és Firtos
környéke tizenhét településének hely- és családneveit.
Az ELTE Magyar Névtudományi Intézet Névtani Füzetek soroza-
tában 14 falu névanyagát is megjelentette dr. Hajdú Mihály profesz-
szor szerkesztésében. Részt vett a Néprajzi Múzeum és társaságok
pályázatain.

Tiszteletbeli tagja volt a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közműve-
lődési Egyesületnek. A húsvéti versek és öntözési szokások szépsé-
gét Énlakán ismerte meg. Ekkor kezdte meg azok gyűjtését, amely-
nek első kiadása Kiskunfélegyházán jelent meg 1996-ban, majd
2004-ben ismét kiadásra került.

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület hívására Kiskunfélegy-
házán emlékezetes előadásokat tartott, többek között a Kossuth
emlékek Erdélyben, a sóvidéki ereklyés országzászlók, a rovásírás
története. Legutóbb nagy érdeklődés mellett bemutattuk az István
Lajossal közösen írt Taplómegmunkálás Korondon című értékes
kötetét. Egyesületünk tagjait és minden félegyházit örömmel kalau-
zolt Erdély gyönyörű tájain. A Constantinum Intézmény tiszteletbe-
li tanárává fogadta, amelyre nagyon büszke volt. Minden félegyházi
látogatása alkalmából szívesen tanította a gyermekeket a város
iskoláiban.
Sokat tett Korond és Kiskunfélegyháza testvér-települési kapcso-
latainak ápolásáért.

Néprajzi gyűjtéseivel az Erdély Kultúrájáért Alapítvány, a
kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság és a budapesti Néprajzi
Múzeum díjait szerezte meg.
Csíkszeredában Német Géza-díjat kapott, 2006-ban a Magyar
Kultúra Napján Udvarhelyszék Kultúrájáért életműdíjjal tüntették
ki.
2007. január 22-én - egyesületünk javaslatára – több évtizedes
munkássága elismeréséül Budapesten megkapta a Magyar Kultúra
Lovagja kitüntetést.

Szőcs Lajos tanító úr munkabírása és lelkesedése a maga nemében
egyedülállóvá teszi azokat az eredményeket, amelyeket szülőhelye
megismerésében és megismertetésében elért. Önzetlensége, amely-
lyel tapasztalatait bocsátotta közössége rendelkezésére, bölcsessége
és embersége, amellyel övéit szolgálta, példaként állhat követői
előtt.
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagsága nevében:

Laczkóné dr. Szabó Klára elnök
Kállainé Vereb Mária ügyvezető elnök



Félegyházi Közlöny 7. oldal2008. július 25.

Gépíró és szövegszerkesztő OKJ-s szakmai vizsga a Kiskunfélegy-
házi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szak-
középiskolájában Először végeztek esti tagozaton Gépíró és
szövegszerkesztő képzésre járó diákok a Közgazdasági Szak-
középiskolában. Különlegesnek, rendkívülinek mondható ez az
esemény, hisz a kétéves oktatáson részt vevők előképzettsége,
érdeklődése, életkora szélsőséges: jártak oda huszonéves ifjaktól
az 50 év felettiekig, kis-gyermeket várók, nevelők, munkanél-
küliek, egészségügyi problémával küszködők, főiskolai vég-
zettségűek, nehéz fizikai munkából élők.

Mindegyikük azonos céllal jött: jártasságot szerezni a számí-
tógép-kezelésben, szövegszerkesztésben, az ügyviteli munka-
folyamatban, elmélyülni a gazdasági, jogi, kommunikációs is-
meretek rejtelmeiben, elsajátítani a 10 ujjas vakírást, hogy az
adatbevitel gyors és pontos legyen. Két évig heti 2 délutánt fordí-
tottunk a képzésre. Öröm volt megtapasztalni tudatos erőfe-
szítésüket, egymást segítő magatartásukat, amelynek köszönhető,
hogy remek eredmé-nyű szakmai vizsgabizonyítványhoz juthat-
tak.
Véleményüket Varga Klárika, a kiváló eredménnyel végzett diák
fogalmazta meg, és mondta el a bizonyítványok átvételekor:
Tisztelt Elnökeink, Kedves Tanáraink! Nekem jutott az a
megtisztelő feladat, hogy csoporttársaim és a magam nevében
köszönetet mondjak Önöknek áldozatos munkájukért, irántunk
tanúsított megértésükért, türelmükért.Két évvel ezelőtt, amikor
jelentkeztünk erre a tanfolyamra különbözőek voltak ugyan cél-
jaink és képzettségünk, de mindezek ellenére szorongva álltunk a
feladat előtt mindannyian. Lesz-e elég idő majd a rendszeres
iskolába járásra, tanulásra a munkahely, a család, egy másik
iskola és egyéb feladatok elvégzése miatt? Akadt közöttünk olyan,
akinek a munkájához volt szükség a további tanulásra volt,
akinek egy új munkahely lehetőségét teremti meg a most meg -
szerzett tudás. A számítógép használata, a vakírás mindenkinek
idegen volt. Örültünk minden hibátlanul leírt dolgozatnak, vagy
ha sikerült egy kicsivel nagyobb sebességgel írni mint korábban.
Kihívás volt a nehéz munkához szokott, nem fiatal kezeknek az
érzékeny billentyűk kezelése. Kezdetben megrémültünk egy-egy
szövegszerkesztési feladat láttán amit meg kellett oldani, de a
tanárnő biztatott bennünket, „majd meglátjuk megfordul a
helyzet, két év múlva mi fogjuk irányítani a számítógépet”. Akkor
lehetetlennek tűntek ezek a dolgok, de mára már elsajátítottuk
azokat az biztos alapokat, amelyekre a későbbiekben építhetünk
igényeinknek megfelelően. Mindannyiunk számára hasznos volt
ez az itt eltöltött két év, sok olyan ismeret szereztünk, amelyet
hasznosíthatunk további életünkben, munkánkban. Jól éreztük
magunkat ebben a közösségben, jó volt iskolába járni sokunknak
10, 20, vagy akár 30 év után. Korunk ugyan egymástól nagyon
eltérő, de úgy érzem sikerült egy barátságos, egymást kölcsö-
nösen tisztelő csapattá kovácsolódnunk. Köszönjük, hogy segítet-
tek bennünket, átadták tudásukat, tapasztalataikat.

Sikeresen vizsgáztak
Miskolczi István 1899. március
27-én Szabadkán született, 1993.
augusztus 21-én, 95 évesen halt
meg Kiskunfélegyházán. A Fel-
sőtemetőben a G szektor 8.sor 11.
sírhelyén nyugszik. Akik a labda-
rúgást szerették, tudták, hogy Ő
önzetlenül csak ennek a sportág-
nak a bűvkörében élt.

Több mint 50 évig volt a Kiskun-
félegyházi Vasutas Sport Klub szak-
osztályának megalapítója és veze-
tője, aki járta a város utcáit, grund-
jait, iskoláit, hogy felkutassa a fia-
tal tehetségeket. Munkáját társa-
dalmi munkában végezte. Nevelt-
jei közül több válogatott szintű NB
I-es játékos került ki. Családja nem
lévén, erre áldozta szabadidejét és
megtakarított pénzét. Több esetben
a kitüntetéseivel, jutalmazásával
kapott pénzét a sportkörnek adta.
Halálakor pedig a Vasutas Labda-
rúgó Szakosztályra hagyott 650
ezer forintot. Ebből szép sírhelyet
állítottak neki.
Három generáció több száz idő-
sebb és fiatalabb sportoló őrzi
emlékét. Hosszú életét a futball
ismeretére és a fiatal fiúk képzésé-
re fordította. Fiatal korában, az
1920-as években az Újvidéki Novi-
sad csapatában futballozott, erről
fényképek is tanúskodnak. Az
1936-os berlini Olimpián atléta
futóként vett részt, 365-ös sor-
számmal futott, melyet fényképe-
ken rögzítettek. 1946-48-ban
Kelebián a vasútnál teljesített szol-
gálatot és Mester Gyulát, Mester
Ernőt, Magosi Nándort, Magosi
Ottót, majd az 1960-70-es években
gyerekeinket, a ma 50-60 éveseket

is ő oktatta Félegyházán a futball
alapszabályaira. 90. születésnapi
megemlékezését néhai Héjjas Ist-
ván sporttársa szervezte meg,
melyen sok tanítványa vett részt a
vasútállomás kulturhelyiségében.
Az embert ha meghal és nincs csa-
ládja vagy hozzátartozója, hamar
elfelejtik. De aki alkotott valamit,
szerette és törődött embertársaival,
annak emlékét tanítványai hosszú
ideig megőrzik. Miskolczi Pista
bácsi, Te ilyen ember voltál. A jövő
évben 2009. március 27-én lesz
születésének 110. évfordulója. Fél-
egyházi öreg sportolók, ha a
Felsőtemetőben jártok, legalább a
Halottak napján keressétek meg a
sírját és gyújtsatok egy szál gyer-
tyát emlékére. Megérdemli.

Javaslat a Kiskunfélegyházi Vasu-
tas Sportpálya névadására. Vasutas
sportolók az Ő emlékére Róla nevez-
zétek el a Sportpályátokat!
78 éve, 1930. nyarán alakította
meg Miskolczi István, Kálmán
Ernő, Rizányi István a Kiskunfél-
egyházi Vasutas SK-t. A labdarúgó
szakosztályt Miskolczi István szer-
vezte és vezette hosszú évtizedeken
keresztül, társadalmi munkában. A
városban az iskolákat és a grundo-
kat járva kereste a fiatal labdarúgó
tehetségeket. Szabadidejét és meg-
takarított pénzét ennek a sportág-
nak szentelte.
Több volt tanítványával egyetért-
ve javasoljuk a Molnár telepi
Vasutas sportpályát „Miskolczi
István Vasutas Sport Klub” vagy
Sporttelep elnevezésére módosí-
tani.

Id. Magosi Ottó

Emlékezés egy sportemberre

AZÉNKERTEM2008 fotópályá-
zat. Önnek is van kerti témájú fény-
képe, és szívesen részt venne egy
fotópályázaton? Olvassa el AZ ÉN
KERTEM 2008 fotópályázat kiírá-
sát és jelentkezzen a versenyre
2008. június 20. és szeptember 15.
között. Értékes nyeremények várják
a legjobb képek beküldőit. Általános
információk: 1. "Az én kertem
2008" digitális fotópályázatot a
REANDRA Tanácsadó Kft. hirdeti
meg (Székhely: 2100 Gödöllő,

Búzavirág u. 32. Cégjegyzék száma:
13-09-106905). 2. A fotópályázaton
bárki részt vehet maximum 4 digitá-
lis - vagy utólag digitalizált - fény-
képpel. 3. Bármilyen digitális bea-
vatkozás, mint pl. Photoshop hasz-
nálata megengedett. 4. Csak olyan
felvételek küldhetők be, amelyeket
más fotópályázatokon korábban
nem díjaztak. 5. További részletek:
REGISZTRÁCIÓ menüpontban.
http://www.azenkertem.hu webol-
dalon. 6. A fotópályázatra 2008.
június 20. és szeptember 15. között
lehet folyamatosan képeket bekül-
deni.

Pályázat figyelő
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Hirdessen a Félegyházi Közlönyben!
Megjelenés hetente, péntekenként, 15.300 példányban

Kiskunfélegyháza bel- és külterületén. Hirdetésfelvétel hétfőtől csü-
törtökig 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.
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Kemény pofonok csillogó érmek

Pécset került megrendezésre június 20-án
a Magyar Oriental Thai-kick és Body Con-
tact Szövetség 2008-as évi nyílt Országos
Bajnokság Oriental és Amatőr MMA sza-
bályrendszerben.

A kiírt versenyszabályzat szinte teljes mér-
tékben megegyezik a napjainkban népsze-
rűvé vált K1 szabályaival. Így a kéz és láb
használata mellett, térddel is lehetett támad-
ni a test bármely részét.
A két éve működő Kiskunfélegyházi Harc-
művészeti Sportegyesület Thai-Box szak-
osztálya 4 versenyzővel képviselte váro-
sunkat. Az egész éves kemény felkészülés
meghozta eredményét, ugyanis az összes
versenyző éremmel tért haza.
Dobos Zoltán(12 éves) Kadett II. korosztály-
ban -45 kg-os súlycsoportban kiemelkedő

teljesítmény nyújtott, mindkét ellenfelét az
első menetben kiütéssel győzte le, és ezzel a
dobbgó legfelső fokára állhatott fel.
Egyhangú pontozással szintén az aranyér-
met hozta el a felnőttek mezőnyében első íz-
ben küzdő Nagy Krisztián - 87,5 kg-os súly-
csoprtban, megvédve a korábbi diákolimpiai
bajnoki hírnevét.
Vaszkó Gergő a felnőttek között két súlycso-
portban is -60 és -64 kg-ban is az előkelő 2.
helyen végzett.
HéjjaAndrás pedig a juniorok mezőnyében -
70 kg-ban egy bronzéremmel gazdagította a
félegyháziak csapatát.
Aharcosokat Holló József, a Thai-Box szak-
osztály vezetője készítette fel. A klubbal
kapcsolatos további információk a www.
khse.hu oldalon állnak mindenki ren-
delkezésére.

AKHTK ökölvívó szakosztályaMizsei György
(kétszeres országos bajnok, EB és VB
bronzérmes) Varga István és Hideg László
edzők irányításával készül a továbbiakban a
versenyekre. Első sikeres ténykedésük volt a
június 28-án megrendezett Bács-Box Pofon
Party, ahol a szakosztály igen sikeresen szere-
pelt.

A félegyháziakon kívül 11 kecskeméti, 3 hód-
mezővásárhelyi, 2 szegedi versenyző lépett a
szorítóba. Hatvanan mérlegeltek a versenyt
megelőzően. Az utánpótlás korúak igen jól
szerepeltek és kitűnő mérkőzéseket vívtak 27
kg-tól 57 kg-ig. A női mérkőzésen Mizsei

Vivien győzött Párizs Bea ellen. A fiúk közül
Mizsei György, Gálos Tamás, Tóth István,
Konkoly Tamás, Kókai Richárd, Kozák
József, Rácz Antal, Szabó Gyula, Pap Ádám
győzött. Július 14-n kezdték meg a felkészü-
lést az augusztusi nemzetközi tornára, ill. az
őszi Országos Bajnokságokra. Eredményei
alapján Mizsei Vivien a válogatottal Olasz-
országban edzőtáborozik július 13-21-ig,
Mihály János az EB-re Tatán készül az olim-
piára utazó válogatottakkal. Ladányi Endre, a
szakosztály elnöke bízik abban, hogy a sok
fiatal közül az új edzőkkel többen is sikeresen
szerepelnek majd a következő időszakban.

Némedi László

Új edzőkkel készülnek az ökölvívók

Bene Györgyre
emlékeztünk...
A kiskunfélegyházi sportélet kiemelkedő
alakja, Bene György emlékére 11. alkalom-
mal rendeztek tenisztornát az Aranypáva
Sport Egyesület teniszpályáin.

A sportrendezvény jó hangulatban zajlott le,
méltóan az emlékverseny szelleméhez. Idén
kimagaslóan nagy létszám, egyéniben 35,
párosban 32 induló emelte a tenisztorna szín-
vonalát, közülük egyre több ifjú korosztályból
való teniszező is. A férfi egyéni versenyt dr.
Horváth Tibor nyerte, Juhász Árpád előtt. A
szenior kategóriában dr. Francia László
győzedelmeskedetett, Rekedt Zoltánnal
szemben. Páros versenyszámban Rekedt
Zoltán és Farkas Tibor bizonyult a torna
legjobbjának, ők állhattak a dobogó legma-
gasabb fokára. Nagy küzdelemben arattak
győzelmet Juhász Árpád és Bársony Zoltán
alkotta páros ellen.
Az emlékverseny hangulatát a tizenhatszoros
magyar bajnok, Noszály Sándor játéka tette
még érdekesebbé, aki Horváth Istvánnal ját-
szott egy lenyűgöző mérkőzést. (Koni)
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