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Fizetős a tüdőszűrés

II. Kárpát-medencei Íjásztalálkozó címmel nagyszabású programot tartottak július 20-án Ópusztaszeren. A történelmi emlékparkban 1250 íjász készült a fő attrakcióra, a nyílzáporra. Városunkat
negyvenhárman képviselték.
Folytatás a 3. oldalon.

Július végétől már Kiskunfélegyházán is fizetni kell a
munkaalkalmassági tüdőszűrésért. Mivel a szűrést az
Egészségbiztosítási Alap
nem finanszírozza, az önkéntesen igénybe vett vizsgálatért a tüdőgondozó intézet pénzt kérhet. A
díj 2000 forint, melyet a vizsgálatot követően a
szűrés eredményét tartalmazó okmány kikérésénél kell fizetni. Ha a tüdőszűrésre a fertőzőbetegségek és járványok megelőzése céljából
behívóval vagy beutalóval kerül sor, térítési
díjat továbbra sem kell fizetni.

Régi helyén a Posta

Forgalmi vizsga Kiskunfélegyházán is?
Jövőre akár Kiskunfélegyházán is szervezhetnek forgalmi vizsgákat. A Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság ugyanis
egyhangúlag támogatta Süveges Sándor
kérelmét. A döntés azonban a közlekedési
főfelügyelőség kezében van, hiszen ők döntik el, hogy városunk alkalmas-e a forgalmi
vizsga lebonyolítására.
Itt még egyelőre csak két sáv áll az autósok
rendelkezésére. A forgalmi vizsga lebonyolítására azonban szükség van párhuzamos
közlekedésre is. Úgy tűnik Félegyházán már
csupán ennek kialakítása hiányzik, hogy
lehetőség nyíljon 1992 után újra forgalmi
A nyolcszázadik születési támogatásban részesülő kisbabát köszöntötték július 21-én
Kiskunfélegyházán az
Arad utcában. Az önkormányzat nevében
Kapus Krisztián, a Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottság elnöke gratulált a háromhetes ifj. Pomázi
Andrásnak és szüleinek.
Fotó: - gulyás -

vizsga szervezésére. Jelenleg a hat kötelező
forgalmi útvonal kialakítása van folyamatban. Az elmúlt években a hallgatók egy
része is nehezményezte, hogy nem lehet
Félegyházán a vezetést gyakorolni és forgalmi vizsgát sem tenni, hiszen a kecskeméti
átjárás lényeges többletköltséget jelent a tanulóvezetőknek. A Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a kérelmet, vagyis, hogy a város
alakítson ki olyan forgalmi helyzeteket,
melyek alkalmassá teszi Kiskunfélegyházát
a tanulóvezetői órák számára is. A végső
döntés a Közlekedési Főfelügyelőség hozza
meg.

Ünnepélyes kertek között adták át július 23-án a
megújult kiskunfélegyházi postát. A nemzeti
színű szalagot Ficsór József polgármester és dr.
Krutki Józsefné, a Magyar Posta Zrt. Lakossági
Ügyfelek üzletág vezetője vágta át.

Magyar iskola Tordán
Valószínűleg Kiskunfélegyháza is hozzájárul a
tordai magyar iskola elindításához. A Művelődési
Oktatási és Vallásügyi Bizottság július 22-ei
ülésén egyhangúan támogatta, hogy a város 3000
euróval támogassa egy osztályterem kialakítását
és annak teljes felszerelését. A végső döntést a
képviselőtestület hozza meg. Fél évszázados szünet után indulhat újra önálló magyar iskola
Tordán. Az Aranyos-parti városban a 19. század
elején létesített felekezeti iskolát a római katolikus egyház. Az újrakezdést szorgalmazó Ádámosi Klára városi RMDSZ-elnök adatai szerint
az unitárius és a református egyházközség is
működtetett saját iskolát. Az utolsó önálló magyar tanodát 1957-ben szüntették meg, a kommunizmus idején Tordán csak magyar tannyelvű
tagozatok működtek.
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Kerékpárútra van szükség Nyílt levél...
...a kiskunfélegyházi MSZP frakcióhoz!

A rendkívül nagy forgalom miatt a Bercsényi
–Mikszáth utca rendkívül balesetveszélyes. A megoldás egy bicikliút építése jelentené. A tervek már
elkészültek, ám a kivitelezésre egyelőre nincs pénze a
városnak. Az elmúlt egy esztendő alatt több ideiglenes megoldás született. Egyebek közöttt
sebességkorlátozó táblák és murva került az út mellé.
Nem könnyű a Bercsényi utcán közlekedő kerékpárosok dolga, hiszen a nagy
forgalom, az autósok magatartása számos veszélyhelyzetet eredményez. A
legnagyobb probléma, hogy az út keskeny, és nincs kialakítva bicikliút. A környék lakói segítséget várnak. A megoldás még várat magára, de az önkormányzat, az érintett képviselők és a rendőrség bevonásával egyeztető tárgyalást hív össze, hogy mielőbb megtalálják a módját egy biztonságos útsza-

kasz kialakításának. A tervek már készen vannak, de a város ez idáig még
nem nyert támogatást a szaktárcától.
Ernyes László önkormányzati képviselő
kezdeményezésre a kerékpárút kialakításáig szükségmegoldásként újabb sebességkorlátozó táblákat és az útpadka mentén murvát helyeznek el, hogy a biciklisek ne az út menti kátyúkba kényszerüljenek lehúzódni, mikor épp autó
előzi őket.
G. Zs.

Példaértékű összefogás Aranyhegyen
Példaértékű lakossági, civil és képviselői
összefogásnak lehettek tanúi július 19-én
azok, akik szombaton délelőtt végighaladtak az Aranyhegyi Lakótelepen lévő
Bárány utcán.
A korábbi lakossági fórumon résztvevő
lakosok Dobronyi József, Fliszár Károly és
Seres Ferenc önkormányzati képviselők
kezdeményezésére szombaton délelőtt
közel 30-an fűnyírási, parlagfűirtási akcióba kezdtek a lakótelepi játszótér és a volt

Iskola területén. Jó volt látni azt, ahogy
összefogott a lakótelep apraja és nagyja
egyaránt, hogy szebbé tegye a csaknem
10.000 m2-es játszótér és Iskola területét.
Én magam köszönöm hogy segíthettem és
köszönöm minden résztvevőnek az önzetlen munkáját, a jó hangulatot, mellyel egy
kicsivel többet tehettünk környezetünkért,
egymásért, gyermekeinkért.
Dr. Garai István Levente
országgyűlési képviselő

A Félegyházi Közlöny 2008. július 25-én megjelent lapszámában a 2. oldalon „Közlemény” cím
alatt a következőket írták: „Távhővita – nincs
vita!” – címmel Solymosi Bertold cikke valótlanságot állít és a tények elferdítésével, félinformációk közlésével igyekszik a képviselőtestületi ülésen
történteket elferdíteni. Tudomásom szerint, ezt a
közleményt Tancsa János (MSZP) fogalmazta.
Mivel az egész frakció szignálta, kénytelen
vagyok mindnyájukhoz szólni.
Kedves szocialista frakció!
Ugye tisztában vannak azzal, hogy az idézett mondatot újságban leírni csak büntetőjogi felelősségük
tudatában szabad! Ez a mondat – függetlenül attól,
hogy igazat állít-e, vagy sem – azt sugallja, hogy
hivatkozott összefoglalómban hazugságot írok, ráadásul szándékosan.
Tisztelt MSZP-frakció: ez rágalmazás.
A közlemény azt is megjegyzi, hogy cikkemben
csupán egy fideszes javaslattal foglalkozom,
amely javaslat elkeni a kiskunfélegyházi képviselőtestület felelősségét a távfűtött lakások díjemelésének ügyében. A közlemény szerint az indítvány a felelősséget a magyar kormányra hárítja.
(Mitagadás, nehéz is volna ezzel vitázni…)
Ezzel szemben a valóság az, hogy összefoglalómban a távhő-ügyről a bevezető lead-en kívül mindössze egyetlen bekezdésben írtam, mert egy sor
más testületi döntésről is beszámoltam. Továbbá,
szeretném emlékeztetni a tisztelt szocialista frakciót, hogy az említett indítványt nagy többséggel
Önök is megszavazták. Garai István Levente
(MSZP) alpolgármester történelmi összefogásnak
nevezte a testület indítványát távhőügyben.
Véleményem szerint, helyesen tette. Vajon most is
ezt állítaná, vagy mint az MSZP-frakció tagja, a
közleményben leírtakhoz „igazítja” nézeteit?
Ha már itt tartunk. Nem tisztem megvédeni a
helyi Fidesz-csoportot, de most megteszem.
Amikor a távhőszolgáltatást városunk képviselőtestülete eladta a dunaújvárosi illetőségű szolgáltatónak, éppen Önök, azaz a szocialista frakció
volt hatalmon! Azt a szerződést, amit a közleményben az MSZP-frakció nevében törvényesnek, de tisztességtelennek bélyegeznek – Önök
kötötték!
Tisztelt szocialista frakció!
A fentiek fényében elgondolkodhatnának azon,
hogy kit rágalmaznak és vádolnak hazugsággal és
a „tények elferdítésével”! Mindazonáltal, meg
vagyok győződve a frakciótagok jó szándékáról,
és arról, hogy nem akartak engem rossz színben
feltüntetni. Ezért tisztelettel kérem Önöket és személyesen a közlemény szerzőjét, hogy a Félegyházi Közlöny soron következő számában vonják
vissza rám vonatkozó állításaikat!
Különben kénytelen leszek bírósághoz fordulni.
További jó munkát és szép nyarat kívánva tisztelettel üdvözli Önöket:
Solymosi Bertold
A fennálló nézetkülönbség tisztázása, véget nem érő
cikksorozathoz vezethet, amire a lap terjedelmi korlátai miatt alkalmatlan. Az ügy tisztázása érdekében
személyes találkozót kezdeményezek a szerzővel,
ennek eredményét az érintett sajtóorgánum, a
Félegyházi Közlöny teszi közzé.
Ernyes László (MSZP), sajtószóvivő
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Ezerkétszázötven íjász
Ópusztaszeren
„A magyarok nyilaitól ments meg uram
minket!” Mindenki ismeri a mondást.
Népünk történelmének volt ugyanis egy
másfél évszázadnyi időszaka, amikor a
magyarság az ismert világ legerősebb
haderejével rendelkezett. Nyugati
fejedelmek vagy trónkövetelők gyak ran felkérték a még Etelközben élő
magyarokat, hogy csapataikkal legyenek segítségükre. Közismert volt
ugyanis, hogy a magyarok fegyvere, az
összetett reflex íj minden ütközetet képes
volt eldönteni. Ezt az időt elevenítették fel
a minap Ópusztaszeren.
A rendezvényen mind a részvevőket, mind
az érdeklődőket színes és érdekes programok várták. Az íjászok a célba lövésen
kívül, különböző ügyességi játékokban
mérhették össze tudásukat. Az érdeklődők
figyelemét középkori játékok, kiállítások,
honfoglalás korát idéző korhű sátrak, jurták, vásári bábjátékot, a gólyalábas vásári
komédiások produkciói kötötték le.

Délután öt órakor több mint ezer magyar
íjász várta türelmetlenül, hogy egyszerre
repítse ki nyilait a második ópusztaszeri
íjásztalálkozón. Városunkból negyvenhárman érkeztek a történelmi emlékparkba.
Dinnyés Gyula íjász, a Kiskunfélegyházi
Íjászegyesület tagja lapunk érdeklődésére
elmondta, a találkozó résztvevői egyebek
között Árpád halálának ezeregyedik évfordulójáról egy Guiness-rekorddal kívántak
megemlékezni.
Az íjászok kürtök és dobok hangjára vonultak fegyelmezett csatarendben a helyszínre.
Majd megfeszültek az íjak és egyszerre
röppent fel 1250 nyílvessző.
A rendezvényt a „Beste banda” népzenei
és históriás és a Ghymes együttes koncertje zárta. A találkozót a Magyar Íjászszövetség szervezte.
Faragó Csaba, a Magyar Íjászszövetség
elnökségi tagja rendkívül sikeresnek értékelte az íjászat népszerűsítését szolgáló
rendezvényt, hisz a nyílzáporban résztvevő 1250 fő hatvan százaléka nem tagja a
Magyar Íjászszövetségnek.”
-g-
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Félegyházi bográcsban
is főtt a halászlé
Baján, a halászlé fővárosában idén 13. alkalommal rendezték meg július 10-13-án a Bajai
Halfőző Fesztivált. Minden adottsága meg van
Bajának a fesztivál megszervezéséhez: a Duna
és a Sugovica halban gazdag vize, csodás vízpartja, a város mediterrán hangulata, barátságos légköre és a bajai emberek vendégszeretete.
A már országos és európai szinten is elismert
gasztronómiai eseményen a félegyházi Amatőr
Királyi Szakács Klubot Bács József és családja
képviselte. A bajaiak eme népünnepélye 1996ban vette kezdetét, amikor is várossá nyilvánításuk 300. évfordulójára a városatyák azt tervezték, hogy 300 bográcsban főznek majd halat
a főtéren. Már akkor is tervezettnél jóval többen,
463-an jelentkeztek, és azóta is évről-évre nő a
jelentkezők száma, idén közel 2000 bográcsban
rotyogott az ínycsiklandozó finom étel. Immár
hagyományosan, július 2. szombatjának estéjén
Baja főterén, a környező utcákban, a Petőfiszigeten, a Sugovica-partján ünnepélyes jelre,

egyszerre lobbant lángra minden bogrács alatt a
tűz. Ottani mondás szerint: a bajai halászlé
készítéséhez végy egy nagy kanál jókedvet, egy
csipet humort, és nagy adag lelket. Ha ezek a
hozzávalók meg vannak, nekiláthatsz a főzésnek! A félegyházi főszakács, Bács József és
családja remek főzőhelyet kapott, az ottani 40
fok körüli átlaghőmérsékletet a Sugovica-parti
árnyas fáknak köszönhetően kevésbé érzékelték.
A rendezvény főszervezője, a Baja Marketing
Kft. biztosította számukra is a főzőhelyet, a
főzéshez szükséges tűzifát és az étkezési
helyeket, Bács Józsefék vitték a főzéshez szükséges eszközöket, a halat, fűszereket,
evőeszközöket és az asztaluk otthonosabbá
tételéhez a különböző díszeket. Az elkészített
finomságot a család baráti társaságának körében
fogyasztotta el, rendkívül kellemes hangulatban.
Az idén Bajára látogató kb.25 ezer vendéget a 4
napos rendezvény keretén belül színvonalas programok, különböző színpadi produkciók is
szórakoztatták. Bács József és családja egy
remek hétvégét töltött el Baján, s mindannyian
remélik, hogy jövő ilyenkor újra részt vehetnek
ezen a Fesztiválon a barátaikkal együtt.
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Petőfi Sándor

ISTVÁN ÖCSÉMHEZ
Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
Gondoltok-e úgy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.
Örök törődés naptok, éjetek,
Csakhogy szükecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha ő úgy nem bizik
Az emberekben: jégre nem viszik.
Mert ő becsűletes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.
Szorgalmas élte verítékinek
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret ugy engem istenem?
Hogy volna mód, sorsán enyhítenem.
Agg napjait a fáradástul én
Mily édes-örömest fölmenteném.
Ez fáj nekem csak, nyúgodt éltemet
Most egyedűl ez keseríti meg.
Tégy érte, amit tenni bír erőd;
Légy jó fiú és gyámolítsad őt.
Vedd vállaidra félig terheit,
S meglásd, öcsém, az isten megsegít.
S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítná tőlünk őt az ég...
E néhány sorral érd be most, öcsém.
Én a vidámság hangját keresém,
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolatjaimnak menete;
S ha még tovább fonnám e fonalat,
Szivem repedne a nagy kín alatt.
Más levelem majd több lesz és vidám.
Isten megáldjon, édes Pistikám!
Pest, 1844. június

Félegyházi Közlöny

2008. augusztus 1.

Szépen nyílt a „kontyvirág”
Sok-sok éve már annak, hogy Dulity Tibor festőművész Jakabszálláson elindított egy tájképfestőtábort azon alkotóknak, akik szerették a
nagy magyar Alföld ezernyi szépségét megfesteni, akik szabadidejüket valami nemesebb
„jelhagyó” tevékenységgel akarták eltölteni, s
nem utolsósorban, akik nem tudták kivonni
magukat a táboralapító szuggesztív egyénisége
alól. Jöttek az ország minden tájáról, magukkal hozván képzettségüket, stílusukat, egyéniségüket.
Gyorsan peregtek az évek, s a tábor ma is él és
működik, csak éppen a Sors jóvoltából már az
alapító nevét viseli harmadik éve: Dulity Tibor
Alkotótábor. Az idén július közepén rendezték
meg 19 fő részvételével a Tőserdőben ezt a szép
hagyományú tájképfestő tábort, melyet ezúttal
is dr.Benkő Éva szervezett meg, és művészeti
vezetője Sáska Tibor volt. Jakabszállás,
Fülöpjakab, Péteri-tó, Pálmonostora után a
Kiskunsági Nemzeti Park Tőserdei Kontyvirág
Erdei Iskolájában minden igényt kielégítően
rendezkedhettek be az alkotók. A fő téma a táj –
az eddigiekhez képest kisebbre tágult horizonttal – a sűrű erdő, a hatalmas fák titkot hordozó
világát csak olykor-olykor törte meg a HoltTisza ága. A feladat egy cseppet sem volt könynyű, hiszen a hagyományos, látványelvű festészetben jól csinálni valamit, nem egyszerű
dolog. Mindezt érződött a táborzáró napi értékelésben is, melyet Bálványos Huba Munkácsyés Szent-Györgyi Albert-díjas főiskolai tanár a
táborvezetővel együtt tartott. A tágasabb, levegősebb környezethez szokott táborlakók nagy
intenzitással törekedtek a friss élmények adta
lehetőségek kihasználására. Az alpári táj, az
erdő, a megbúvó házak és a domináns fák valódi élményanyagot adtak az alkotóknak. A félegyházi közönség körében is ismert újpesti Tóth
László és T. Selman Ilona művészházaspár
akvarelljei ezúttal is látványelvűségről tanúskodtak. A színesebb, erőteljesebb képi építkezés
a férfiasabb ecsetvonások nyomán született, a
lágyan omló, szelídebb alkotások női lélekre
vallottak. A székesfehérvári Karoczkai Ottó
olajképeiről vidám hangvétel, közvetlenség
áradt. Erősen ragaszkodott a látványhoz.
Debrecenből érkezett Medveczki Nóra, akinek
egyéni stílusát a kiváló kompozíciók, az érdekes
fényviszonyok és a pöttyök százai határozták
meg. (Pöttyei nem a pointilisták optikai játékát
utánozták!) A látvány és az expresszió váltakozott az ercsi Somogyi Boglárka olaj ill. pasztell
képein. A püspökladányi Laczkó-Szilágyi Imre
halk, visszafogott színvilággal készített pasztell

Felhívás
A Gasztronómiai napok keretében szeptember
20-án rendezik meg a kiskunfélegyházi
Gazdakörök az immár hagyománnyá vált
Szüreti mulatságot. A nagyszabású felvonulásra és az esti bálra várják azon lányok és fiúk
jelentkezését, akik csősz-párként szívesen vennének részt és táncolnának a rendezvényen.
Érdeklődni és jelentkezni Ván Jenőnél lehet a
következő telefonszámon: 06/20-936-9703

művein foltszerűen építkezett. Karcagról érkezett Kenyeresné Z. Ágnes egységes képsorának
saját világot teremtett, ahol az egyes képrészek
olykor külön jelentéssel bírtak. Egy példa arra,
hogyan kell elrugaszkodni a látványtól, hogy
valóságosabb legyen a kép – jegyezte meg a
művek értékelésekor Bálványos Huba. A püspökladányi Répási Rózsa alaptónusa a kék szín
volt, míg az érsekvadkerti Gömör Katáé inkább
a rózsaszín. Mindketten a fákra összpontosítottak. Az ikrényi Kamondi Magdolna finom líraiságú pasztelljei az érzelmek visszaadásának
voltak jó anyagai. Kiss-Máté Etelka Kecskemétről érkezett. Olaj, akvarell és pasztell művein a fatörzsek ritmusa mellett megtalálta a táj
lehető legtágasabb részleteit. Kétségtelenül a
legfurcsább, mondhatjuk legdrámaibb képi
világ a nyírbátori Farkas Jenőé volt. A színes
rácsok nyugtalanító felülete ritkán nyílt meg,
egy sajátos, teljesen zárt lelki világot jelenített
meg. Vele ellentétben a szegedi Tessényi
Imréné vidám akvarell sorozatot rakott le az
értékelők elé. A legérettebb alkotások sorát a
mezőtúri Virágh Zoltán alkotta. Rendkívül egységes anyagában egyik kép szinte folytatása
volt a másiknak. Egyéni kiállításával – a tervek
szerint – ősszel találkozhat Félegyháza közönsége. Örvendetes, hogy jelen volt a fiatalabb
nemzedék is. A budapesti Sebestyén Virág viszszafogott árnyalatú pasztellképei, a nemesvámosi Farkas Petra felszabadult képi világa mellett a Móra Ferenc Gimnázium fiatal tehetségei
Rádi Annamária és Kerpits Judit illetve a már
egyetemi hallgató Brunner Attila jelentette a
tábor új színfoltját. A jelenlévők szembesülhettek a mester- Sáska Tibor – anyagával is. A
folyamatos korrigálás mellett volt ideje nagyszerű munkákat alkotni. Képein az ecsetvonások nem a tanultság rutinfoltjai voltak. Erős
érzelmi töltésű, bravúros ecsetkezelésű, impresszionisztikus ízű komplettül összeállt
művekben gyönyörködhettek az ott lévők. Az
értékelés egy záróesttel folytatódott, ahol jelen
volt Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költőnk, aki
komolyzenei esttel lepte meg a tábor lakóit és a
vendégeket, akik közt ott volt Schaffer Anna, az
Országos Képző- és Iparművészeti Társaság
Elnöke. A III. Dulity Tibor Alkotótábor az eddigi tájképfestő táborok közül az egyik legnívósabb volt, köszönhetően a színvonalas alkotóknak, az értékelő szakmai stábnak, és a minden
igényt kielégítő körülményeknek. Nem véletlenül volt az utolsó szó a köszöneté, s minden
támogatónak egy-egy alkotással fejezték ki elismerésüket az alkotók.
R. F.
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Árpád-kori település
Kiskunfélegyháza határában
A Homokhátságon rendkívül ritka leletegyüttes került elő Kiskunfélegyházától
alig néhány száz méterre a magyar gáz és
olajipari társaság Városföld és Algyő
között épülő gázvezetékszakaszának előzetes régészeti feltárásán. – Elképzelhető,
hogy megtaláltuk az Árpád-kori, azon
belül a tatárjárás előtti Félegyházát, vagy
annak ismeretlen nevű elődjét – számolt
be a Félegyházi Közlönynek Rosta
Szabolcs régész, a Kiskun Múzeum igazgatója.
Az ásatások eredményeképpen egy olyan
pillanatát sikerült feltárni a magyarság
Kárpát-medencei történetének, amely az
egyik leglényegesebb változást hozta a
magyarság életében – vallja Rosta Szabolcs, a gázvezetékszakasz Kiskunfélegyháza mellett folyó régészeti feltárásait irányító régész. – Ez nem más, mint a nomád
hagyományról a kereszténységre való
áttérés időszaka.
Kiskunfélegyházáról eddig csak azt tudtuk
biztosan, hogy a betelepülő kunok népesítették be a mai település környékét, de
Feledhaz néven csak a 14. században
említik középkori iratok. Mivel a város a
régi – Budát a Maros-torkolattal (Szegeddel) összekötő – „királyi út” mellett fekszik, később a török behatolásakor a környéken szinte mindent felperzseltek az
ezen a tájon átvonuló seregek. Félegyháza
vidéke is lakatlan pusztasággá változott –
ismertette röviden a kiskun város hivatalos történetének egy szeletét Rosta
Szabolcs.
A helyszínen járva tikkasztó hőség fogadott az Alpári út melletti lankás dűnéken.
A vezeték méteres átmérőjű egyenként
négy és fél tonnás fekete csövei nyolcvan
kilométer hosszan kígyóznak Dél felé.
Ezek a fémelemek a törökországi Izmitből
hajóval utaztak Csepelig, majd onnan vasúton és teherautóval szállítják őket a
nyomvonalhoz – nyilatkozta lapunknak
Lakatos Edina, a Földgázszállító ZRT szóvivője. A csövek mellett öt méter szélességben a régészek vörösre sült munkások
segítségével mentik a menthetőt.
Kétoldalt gabonatáblák és legelők terülnek el. A város határától néhány száz
méterre járunk, ahol ezerötszáz méter
hosszan zajlik a feltárás. – Folyamatosan
kerülnek elő az egymás után itt élt kultúrák leletei a bronzkortól a középkorig –
vezet végig a helyszínen a régész. A
nyomvonal egy homokbucka méretű kunhalom lábainál halad el. – Ez a Kántordomb. Az alapja bronzkori halomsír lehetett, amire a betelepülő Honfoglalók közvetlen utódai még nomád hagyományokat
követve temetkeztek – folytatja Rosta, aki
már korábban feltételezte, hogy
Félegyháza története régebbre nyúlik
vissza, mint az a történeti forrásokból
megtudható. Pár évvel ezelőtt Pesty

Frigyes XIX. századi helységnévtárának
egy idevonatkozó információjából kiindulva terepbejárást végzett, s a szántóföldeken, az eke nyomán a földből kifordult
kőtörmelékekből és kerámiadarabkákból
megállapította, hogy nagy kiterjedésű
Árpád-kori település maradványait rejti a
terület. Most lelkesen meséli, hogy még az
ő várakozásait is felülmúlta intenzív jelenségeivel, változatos leleteivel a lelőhely.
– Sajnos csak a nyomvonalon vizsgálódhatunk, de már így is bizonyos, hogy a
terület többé-kevésbé folyamatosan lakott
volt a X. század közepétől kezdve. A
Homokhátságon rendkívül ritka, hogy a
különböző korokban élt kultúrák nyomai
ennyire egy területen koncentrálódjanak.
Találtunk középső bronzkori települést,
urnatemetőt, halomsírt és persze az
Alföldön mindenhol jelentkező szarmatákat is. De a legfontosabb, hogy megtaláltuk egy a X. századtól a XIII. századig
fennálló település maradványait, melynek
segítségével az eddigi ismeretek között
lehet kapcsolatot találni. A Kántor-dombi
köznépi temetőben pénzzel keltezhetően a
X. század felétől a XI. század második
feléig temetkeztek, nagyjából Géza fejedelemtől I. András uralkodása idejéig.
Nomád hagyományokat követtek, amire
többek között a sírokban talált érmék és a
temetkezés soros volta is utal (a sírok egymás mellett – sorban – fekszenek).
Mindamellett ez az egyik olyan ritka késő
honfoglalás-kori temető, ahol már a
kereszténységre utaló jelképet, egy bizánci keresztet is találtak – jegyzi meg a
régész.
Később, Szent László törvényeiben, az
ország lakóit ara kötelezte, hogy a keresztény templomok körüli megszentelt területen, a cinteremben temetkezzenek. Ennek
a törvénynek a hatására, ebben az időben
emelhették a település másik oldalán azt a
kőtemplomot, amit a Homokhátságon
szinte mindenhol az itt található, úgynevezett réti mészkőből építettek. Valamikor a
40-es években voltak itt feltárások, de
csak antropológiai munka maradt fenn
róluk, régészeti nem.
– Találtunk a nyomvonalon egy hosszú
időn keresztül használt nagy épületet, amiben négy kemence nyomai kivehetők.
Könnyen elképzelhető, hogy azt az
embert, vagy családot, akik ezt a helységet
Szent László uralkodása idején használták, már keresztényként a templom mellé
temették, míg nagyszüleiket még a
Kántor-dombra, nomád hagyományokat
követve hantolták el. Ennek bizonyítására
antropológiai vizsgálatokra volna szükség, de előtte szerencsés lenne, ha az egész
falu területét feltárhatnánk, mert egyre
valószínűbb, hogy mintegy két kilométeres területen belül a Kárpát-medencei magyarság története a Honfoglalástól a kora
újkorig folyamatában vizsgálható. S. B.
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Városunk utcái

Kazinczy utca
Az első utcajegyzékben (1850) „Felső utca” a
neve. Feltehetően a város első kékfestő mesterének emlékét őrizte meg az utcanév. A mai
Kazinczy utca 3. sz. ház mellett volt Petróczi
József zálogháza 1879-től. E jeles épület után az
utca népi neve „Zálogház utca” lett. Ez ma már
nincs benne a városlakók emlékezetében. A Festő
utca 1900-ban változott Kazinczy utcára. Az
utcakeresztelők akkor nem is gondolták, hogy az
egytagú, családi neves utcanevek a jövőben
bonyodalmakat is okozhatnak. Ez elkerülhető
lenne, ha az utca elején emléktábla közölné a névadó adatait. A Kazinczy utcáról sem tudjuk, ki a
névadója. Lehet Kazinczy Ferenc (1759-1831)
író, a nyelvújítás vezéralakja, de lehet a fia,
Kazinczy Lajos mártír honvédezredes, a 15. aradi
vértanú. Tragikus történelmünkből adódott, hogy
viszolygással ugyan, de az 1941. január 7-i közgyűlés egy németbarát képviselő indítványára
kimondta, hogy a Kazinczy utca Kossuth utcától
a tűzoltólaktanyáig terjedő szakaszát Hitler utcának nevezi el. 1945. szeptember 4-én a képviselő
testület levette a dicstelen és átkos nevet mutató
utcatáblát. Kazinczy Lajos (1820-1849) honvédezredes Kazinczy Ferenc legkisebb fia volt. A
tullni utásziskola elvégzése után a 9. huszárezredben szolgált hadnagyi rangban. 1847-ben kilépett
a hadseregből. A magyar honvédségség felállításakor a március 15-i forradalom után Pozsonyban
és Győrben utászzászlóaljat szervezett. 1849.
januárjában Klapka György hadtestében hadosztályparancsnok lett. 1849. áprilisában a FelsőTisza vidéki Ung-Ugocsa-Bereg-Máramaros
megyében lévő csapatok főparancsnoka. 1849.
augusztusában 8000 főnyi hadtestével Erdélybe
indul Bem segítségére. A világosi fegyverletétel
hírére 1849. augusztus 24-én Zsibónál feltétel
nélkül letette a fegyvert a cári csapatok előtt.
1849. október 25-én Aradon golyó által kivégzik.
Kazinczy Ferenc (1759-1831) költő, író, a nyelvújítási harc vezére, a magyar irodalmi élet szervezője. Részt vett a Martinovics-mozgalomban,
emiatt 2387 napot raboskodott különböző várbörtönökben. A magyar irodalom legnagyobb levelezője. Közel 6000 levelet írt. A magyar színészet
támogatására Shakespeare, Lessing, Moliere
darabokat fordított. Megindította az első magyar
irodalmi folyóiratot „Magyar Museum” címmel.
Az irodalom eszközeivel a társadalmi haladásért
harcolt egész életében. 1831-ben kolerában halt
meg.
Kazinczy gondolatai:
Tegyünk annyit, barátom, amennyi tőlünk kitelik,
s az elég.
Hallgatni szabad (néha!): de egyebet mondani,
mint amit érzünk, soha nem szabad.
A jó mag néha a sziklák közt is talál repedést, s
gyökeret ver.
Jó nevelésre nem oktatás kell, hanem példa.
A bölcsnek kevés kell a boldogsághoz, a bolond
ellenben semmivel sem éri be.
Akiben nincs semmi bolondság, az nem is olyan
bölcs, mint hinné.
Aki kultúrát akar adni a gyermeknek: hagyja
egyedül jó emberek közt forogni.
A jót meg kell tenni, ha érette bántanak is.
Juhász István ny. tanár
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Közhasznúsági jelentés Anyakönyvi hírek
A Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület 2007. évi
tevékenységéről. Egyesületünket a Bács-Kiskun Megyei Bíróság
Pk. 60.159/2004/4. sz. végzésével 2489 sorszám alatt nyilvántartásba vette, s ezzel egyidejűleg az 1997. évi CLVI. tv. 22.§. (3)
bekezdése alapján 2004. december 2-től közhasznú szervezetté
minősítette.
Számviteli beszámoló: Az egyesület tevékenységét 2007. évben az
alapító okirata (alapszabálya) alapján végezte a mindenkor
érvényes jogszabályok előírásai szerint. A.) Közhasznú
tevékenység összesen bevétele: 780. 260. Ft. B.) Közhasznú
tevékenység költségei: 771. 252 Ft. Vagyon kimutatás: 2007.
december 31-én az egyesület vagyona egy 360. 000 Ft – könyv
szerinti - értékű tárgyi eszközből és 142 000 Ft összegű felhasználható pénzeszközből állt. Az egyesület vagyona 2007. évben egy
250 000 Ft értékű hangfallal gyarapodott. Közhasznú szervezet
vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: Az egyesület tisztségviselői társadalmi munkában végzik feladataikat, 2007. évben
munkájukért semmiféle juttatást nem kaptak. 4. Egyéb bevételek
2007. évben befizetett tagdíjak, banki kamat: 50. 260. Ft.
Kasza Ákos az egyesület elnöke

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti
jogának elnyerésére: Kossuth u. 6. sz. alatti 71 m2-es helyiség,
Kossuth u. 6. sz. alatti 88 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 2
db. 79 m2-es helyiség, Mártírok u. 1. sz. alatti 180 m2-es helyiségrész, Deák F. u. 2. sz. alatti 18 m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 38 m2-es helyiség, Jókai
u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 33 m2-es
helyiség, Izsáki út 1/C. sz. alatti 120 m2-es raktár, Asztalos J. u.
18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Holló László u. 11/3. sz. alatti 42
m2-es garázs, Holló László u. 7/7. sz. alatti 42 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs.
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 16/80ad (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 hrszú 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.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, eladó, szakács, csomagoló, WI hegesztő, lakatos, ékszerbecsüs. Alsónémedi:
vagyonőr.

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.

Születtek: Danku Letícia (anyja neve: Bari Barbara), Bóna Viktória
Beáta (Najdinoff Anett), Ipacs Imre (Sárkány Judit), Petrovics Máté
(Bánfi Olga), Szedlacsek Tünde (Juhász Szilvia Irén), Juhász
Bernadett (Rigó Ágnes), Tóth Andor Barnabás (Halál Marianna),
Kulcsár Janka Kíra (Berta Györgyike Eszter), Palotás Dávid Attila
(Jakab Ágnes), Mester Attila (Homoki Mónika Julianna), Pálfi
Kornél (Pálfi Erika), Kolompár István (Makula Anett).
Házasságot kötöttek: Mészáros Anita – Szabó Attila, Kőműves
Anita – Trautmann Balázs, Sinkó Nikolett – Földvári Csaba.
Meghaltak: Fekete Mátyás, Bihal Imre János – Kiskunfélegyháza.
Provics János – Fülöpjakab.

Vannak még becsületes emberek
Ezúton szeretném megköszönni a móravárosi újságos pavilonban
dolgozó Lantosné Marikának a július 18-án újságvásárlás közben
elhagyott pénztárcámat. Az ABC-ben fizetésnél derült ki, hogy nincs
meg a pénztárcám, benne a 10 000 Ft-tal. Az újságos pavilonban
záráskor vette észre Marika a gazdátlan pénztárcát, emlékezve rám,
el akarta hozni hozzám. Én megelőztem Őt fölkerestem a lakásán, s
visszakaptam hiánytalanul a pénzem. Szeretném megköszönni
Lantosné Marika emberségét.
Törteliné Márta

Tájékoztató
Tájékoztatom Önöket, hogy Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága és a
Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete véradást szervez
augusztus 4-én 9 - 11 óráig a Tűzoltóságon (Csongrádi út 21.) A véradás
nyílt, a tűzoltókon kívül szeretettel várjuk a civil véradókat is.
Köszönettel: Pap-Szigeti Sándor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnokhelyettes
Országos állat- és kirakodóvásárok: szeptember 9., október 14.,
november 11., december 9. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő
- csütörtök 8-11-ig óráig a 76/461-255/37-es melléken.

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 28-tól- augusztus 3-ig:
Korona Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. (Tel: 466-582).
augusztus 4-től augusztus 10-ig: Körpatika Kiskunfélegyháza, Attila
u. 1. (Tel: 76/462-620).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 2-én és 3-án: Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Medgyesi
József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995. Augusztus 9én és 10-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242,
Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Csepin Péter hagyományőrző
A félegyházi városalapítók napi II. Bajusz fesztiválra a tavalyi bajuszkirályt elkísérték társai,
a Bakonyi Poroszkáló Túraklub tagja is. A
hagyományőrző csoport vezetője, Csepin Péter
felesége és nyolc hónapos kisfia társaságában
volt a szerkesztőségünk vendége.
- Milyen céllal alakult meg a Bakonyi Poroszkálók csapata?
Várpalotán 1997-ben alakult meg a csapat, elsősorban a XVI.századi végvári katonaság hagyományainak őrzésére. Szerte az országban történelem órákon, előadásokon, különböző rendezvényeken - várjátékok, bajvívás – mutatjuk be a
kor harci szokásait. A korhű megjelenítéshez
nemcsak a végvári vitézek öltözete, hanem a
hajviselete is - a bajusz, a kopaszra borotvált
üstök – is hozzátartozik. A hagyományőrzésen
kívül a tagok lótartással és túralovagoltatással is
foglalkoznak, elkötelezték magukat a huculfajta tenyésztése mellett. Ez egy alacsony, gyors
fajta ló, a sztyeppei lónak hegyi változata, szívós, nagyon edzett lófajta. Magam is vásároltam egy hucul lovat, nagyon meg vagyok elégedve a teherbírásával.
Országhatáron kívül merre jártak?
Az első nagyobb utunk 1994-95-ben Gibraltáig
vezetett, ekkor 8 000 km-t tettünk meg lóháton,
majd 1997-98-ban 4 000 km-t megtéve Szicíliaszigetéig jutottunk el. Aztán 2003-ban harmadmagammal II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem rodostói háza előtt tiszteleghettünk:
ekkor 3400 km-t tettünk meg lóháton. Erről az
utunkról írtam később egy könyvet Lakásunk
volt paripánknak háta címmel. Aztán 2005-ben
hatan lementünk Santiago de Compostellába,
majd Portugáliába, a 7046 km-es lovas zarándoklatunk 8 hónapig tartott. 1000 euróval indultunk, ebből hármat és egy láda élelmet hazahoztunk. Rosszul gondolják az emberek, hogy mindenhez sok pénz kell, nem pénzzel megy az
ember, hanem akarat kell, és bitang nagy hit!
Miféle hit?
Ha én nem hinném el, hogy fölülök a lovamra,
és az le fog vinni engem az óceán partjáig,
akkor kár lenne elindulni. Föntről is biztosan
segítenek…Az ember arra képes, amit elhisz!
Útjaink során a különböző vallású emberek
mind-mind egyformán segítettek nekünk.
Van egy régi jóslat, miszerint ha lóháton, fegyverrel megkerüli valaki az országot, akkor az
ország sorsa jobbrafordul…
A nándorfehárvári diadal 550. évfordulóján,
2006-ban elhatároztuk, hogy a régi Magyarország határát körbelovagolva, végigjárjuk a
sorsfordító- és szakrális események helyszíneit.
A 120 napos lovas zarándoklatunk nemcsak az
akkori győzelmet kivívó őseink összetartására,
egymásba vetett hitére akart figyelmeztetni, de
a Kárpát-medencei népek összefogásának jelképe is lehetett.
- Milyen tapasztalatokat szereztek útjaik során?
Az átlag emberek mindig, mindenütt segítettek,
anélkül, hogy kértük volna. Igaz, kilenc nyelven
beszél a csapat, de könnyű szót érteni az emberekkel. Nagyon jól esett, hogy Páduában amikor
belovagoltunk egy kolostorba, a vezető atya azt
mondta: „Az, hogy magyarok vagytok, azt nem
kell mondani, az látszik.” Nem vagyunk mi
olyan pici nép, mint ahogy azt belénk akarják
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Programajánló
Magyar Hadtörténelem Napja

sulykolni! Ha tényleg gyengék lettünk volna, és
szinte minden csatánkat elveszítettük volna a
történelem során, akkor nem ezt a nyelvet
beszélnénk már. Rossz a történelemtanítás az
iskolákban, többnyire vesztes népként igyekeznek föltüntetni minket. Igenis mi, magyarok
nagyon sok mindenre lehetünk büszkék, a török
korban olyan lehetetlen helyzetekből vívtunk
vissza várakat, amikor szinte nem is volt pénz,
ruha, fegyver, étel. A törökök ódákat zengtek a
magyarok hősiességéről.
Hogyan látja, mi a legfőbb problémája a mai
társadalomnak?
Mára már szétbombáztak mindent, ami összekötötte az embereket, olyan generációk nevelnek most gyerekeket, akiket már nem neveltek.
Széthullanak a családok, a baráti kapcsolatok,
kevés értéke van a munkának és a becsületnek.
Aki ragaszkodik az anyaghoz, az bele is zuhan
oda, a fölhalmozás vágya öl és roncsol. Például
az egészséges társadalomban szükség van az
idősekre, hogy a gyerekeket neveljék a dolgozó
szüleik mellett. Egészséges társadalomban a
férfi férfi tud lenni, a nő pedig nő. El kell hagyni a Tv-t, mert az csak időfecsérlés, meg lehet
tölteni tattartalommal az életet. Az embereknek
rá kell jönniük, hogy egyénként nem boldogulhatnak, közösségben kell gondolkodnunk!
Mindenkinek kell tennie a saját háza táján valamit, s akkor majd az egész környezete egyszerre virágba fog borulni, és azt mondja: Jól érzem
magam!
S ha majd egyre többen fognak így érezni,
akkor az egész társadalom fog megváltozni, s a
haza sorsa jobbra fog fordulni. Én hiszem, hogy
egyszer meg tudjuk egymás kezét fogni, egyszer egymásra néz Magyarország, s akkor nemcsak körbeláthatnánk egymást, hanem szomszédainkat is meglátnánk. Nekünk kell először a
kezünket kinyújtani mások felé…
- Mikor járnak a Bakonyi Poroszkálók legközelebb Félegyháza felé?
Úgy tervezzük, hogy 2009 őszén Kazakisztánból hoznánk haza lovakat, a Radnai-hágón
keresztül érkeznénk meg Magyarországra. Úgy
tudom akkor, szeptemberben szervezné Kiskunfélegyháza a kunok I. Világtalálkozóját, reméljük mi is részesei lehetünk majd ennek a szép
ünnepségnek.

Az Égi Csodaszarvas Hagyományőrző
Egyesület szervezésében. augusztus 2.,
Kecskemét, Vízműdomb.
Programok: 8:30 Kapunyitás, 9:30
Megnyitó, 10:00 Honfoglaláskori bemutató - Égi Csodaszarvas hagyományőrző Egyesület, 11:00 Kun harcosok - Iloncsuk Szabad Csapat, 12:00
Páncélos lovagok harci bemutatója Kisújszállási Szabad Lovagok Rendje,
12:30 Ebédszünet - Közben zenél az
Abasári Népdalkör, 13:30 Huszárság Kiskunmajsai Huszárbandérium, 14:30
Honvéd gyalogság - Kiskun Huszár- és
Honvéd Hagyományőr Egyesület,
15:30 I. világháborús hagyományőrzők - Honvédtüzér Hagyományőrző
Alapítvány, 16:30 Tombolasorsolás.
A napfolyamán rendelkezésre álló
lehetőségek: íjászat, lovaglás, hagyományőrző egyesületek táborainak
látogatása, kézműves termékek vásárlása, büfé.
Kurultaj 2008
Kunszentmiklós-Bösztörpusztán augusztus 8-10-ig kerül megrendezésre a
kazakisztáni madjar törzs és a magyarországi magyarság második találkozója (nagygyűlése). A mintegy 100
jurtából, történelmi sátorból felépített
táborban 500 barantás,(középkori harci
fegyveresek) 700 egyéb gyalogos hagyományőrző és 150 lovas, lovasíjász
jelenik meg.
A három nap alatt a több mint ezer
közreműködő látványos műsorszámokkal lép fel, a hagyományőrzők
mellett népi együttesek, zenészek
adnak koncerteket, előadásokat, lesz
táncház és fellép a Kormorán együttes
is. Szombat délután kerül sor a közös
országgyűlésre, ahol a kazakisztáni
madjarok (torgaji magyarok) vezetői,
valamint a magyarság vezetői a két
testvérnép közös sorsának további
kérdéseiről tárgyalnak.
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.
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Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára
felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam

Bécsben tartották meg július 4-6-ika között
a „World Sports Festival” nagy sikerű nemzetközi sportverseny, ahol tizenkét sportágban mérhették össze tudásukat, felkészültségüket a 14-18 éves fiatalok. A nagyszabású
rendezvényen három földrész több mint
3500 sportolója indult.
A Dél-Alföldi Régióban a Kiskunfélegyházi
Úszó Egyesület csapata indult négy versenyzővel. A csapat tagjai Palásti Éva, Sz.
Horváth Balázs, Tóth Vilmos és Tóth Zoltán.
A félegyházi csapat minden várakozáson

felüli eredményt ért el. Összesen tizenhárom
(2 arany, 9 ezüst, 2 bronz) érmet nyertek.
Részletes eredmények: Tóth Vilmos 400 m
gyors, 4., 200 m hát, 5., 200 m gyors 6., 100
m gyors 7., 50 m hát 8., 20 m gyors 9. Sz.
Horváth Balázs 100 m mell 2., 50 m mell 4.,
50 m pillnagó 7., Palásti Éva 200 m vegyes
2., 100 m pillangó 2., 50 m hát 2., 100 m
gyors 2., 200 m gyors 2., 400 m gyors 3., 50
m pillangó 3., 50 m gyors 5., Tóth Zoltán
100 m hát 1., 200 m hát 1., 50 m hát 2., 400 m
gyors 2. 200 m gyors 4., 100 m gyors 6.,
helyezést értek el. Edző: Kurucz Kornélia.

Tandíjmentesen is végezhető
OKJ-s szakképzések esti tagozaton!
●Ápoló ●Élelmiszer- és vegyiáru-eladó ●Gazdasági informatikus
●Idegenvezető ●Pedagógiai asszisztens ●Marketing- és reklámügyintéző ●Logisztikai ügyintéző ●Ügyintéző titkár ●Számítógépkezelő (-használó) ●Számítástechnikai szoftverüzemeltető
●Szociális gondozó és ápoló ●Szociális gondozó, szervező
Tájékoztatás: Gál Ilona 30/426-98-38, felegyhaza@szefi.hu
Kiskunfélegyháza, Constantinum Intézmény, Petőfi u. 2.
Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 31.

Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen

hétfőn, szerdán, pénteken 16-20 óráig
új helyszínen (mert a Korona u. 4. alatti
Művelődési Házat felújítják) a
Közgazdasági Szakközépiskolában
(Oskola u. 1-3.)
Lantos Jánosnál vagy a 70/387-1313
számon egész nap,
vagy a hét minden napján 8-19 óráig a
nyelviskolánál:
30/931-87-74 vagy 20/321-43-54
Referenciáink:
MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM
Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri
Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási
Hivatalok, Földhivatal, Hűtőipari Rt., Vám- és
Pénzügyőrség, Vízmű, Metrisoft, Linnemann,
Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelőség, Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar
Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab
Rt., Takarékszövetkezetek
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974

Idén is nagy érdeklődés mellett
zajlott a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Körének nyári
focisulija. A foglalkozásokon
több tucat gyermek sajátíthatta
el a labdarúgás alapjait. Az
edzéseket Osztopáni Mihály és
Tóth Péter tartotta.
Fotó: - g -

22 év fölött is lehet INGYENES.
Diákigazolvány igényelhető.
VIZSGAGARANCIA!
További részletek: www.szefi.hu

indul szeptembertől Kiskunfélegyházán
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk,
amely minőségi garanciát és
Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
jelentkezési határidő meghosszabbítva
2008. augusztus 12-ig.

Helyesbítés
Lapunk 29. számában Némedi László: Új edzőkkel készülnek az ökölvívók c. cikkében tévesen jelent meg
Mizsei György
sporteredménye, az
ökölvívó olimpiai
bronzérmes, Európai Bajnoki 3. helyezett, és kilencszeres magyar bajnok. A tévedésért
elnézést kérünk.

