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Aratják a gabonát

Petőfi Sándor halálának 159. évfordulójára emlékeztek július 31-én városunkban. A Petőfi-szobor lábánál megtartott ünnepségen Juhász István, városunk díszpolgára mondott beszédet.
Folytatás a 3. oldalon.

A múlt évektől eltérően most területünkön az
időjárás csak kevés kárt okozott a termésben.
Csupán a váratlan esőzések hátráltatták kissé
az aratást - tájékoztatta lapunkat Gyulai
László a helyi falugazdász hivatal munkatársa.
A termésátlagok a következőképpen alakultak
hektáronként. Az őszi árpa 3700 kg, az őszi
búza 3800 kg, a rozs 2000 kg, a tritikálé 3800
kg, a tavaszi árpa 3200 kg, a zab 2200 kg, a
repce 2000 kg, a magborsó 2800 kg termést
adott. A közölt termésátlagok a környékbeli
települések átlagát is tartalmazzák. A legtöbb
helyen már elvégezték a tarlóhántást a gyomosodás megelőzése végett. A viszonylag jó termésátlagok raktározása, felvásárlása gondot
okozhat, így aki csak teheti és van lehetősége,
megpróbálja tárolni a biztosabb értékesítésig.
Némedi László

Lopják a fákat

Digitális mozi Kiskunfélegyházán
Kétmillió forintot nyert a kiskunfélegyházi
városi mozi a Nemzeti Kulturális Alap digitális mozi fejlesztésre hirdetett pályázatán.
Turcsányi Zoltán, a Petőfi Mozi vezetője
elmondta, hogy egy darabig együtt működik
ugyan a digitális és a hagyományos rendszer, de néhány hónap leforgása alatt min-

dent a digitális technika irányít majd. Az új
rendszer bevezetésének köszönhetően a filmek sokkal gyorsabban kerülhetnek vászonra, megőrizve az eddigi hang és képminőséget. Jelenleg a filmelőzeteseket már digitális
technikával vetítik, a filmek azonban még a
hagyományos, celluloid szalagokon pörögnek.
G. Zs.

Csőd szélén áll városunk?
Nehéz pénzügyi helyzetbe került Kiskunfélegyháza, derült ki a Fidesz városháza
előtti téren adott sajtótájékoztatóján. A
helyi jobboldali képviselők a 2009. évi
költségvetés tervezésének mihamarabbi
elkezdését javasolták, hiszen a város közel
félmilliárd forintos hiányt tudhat magáénak. A jövő évi költségvetés terhére pedig
már 1 milliárd forint sorsáról döntöttek.
A FIDESZ és a KDNP helyi képviselői a
hétfő délutáni sajtótájékoztatón a város
pénzügyi helyzetének negatív alakulását firtatták. Ugyanis az idei évre eltervezett jelentős ingatlanértékesíti bevételhez nem jutott a város, annak ellenére, hogy nagy reményeket fűztek a Rendelőintézet és az ipari
park eladásához. Érdeklődő hiányában
azonban a város elesett a várt bevételtől.

Busa Imre alpolgármester az anyagi probléma másik forrását a nyertes pályázatok
előfinanszírozásában látja, hiszen a megítélt összegekhez a város csak lassan jut
hozzá, addig pedig a megkezdett munkálatokat fedezni kell. A helyzet megoldása
azonban nem csupán a jobboldal feladata vélték a képviselők.
A köztéri sajtótájékoztatón Garai István,
szocialista országgyűlési képviselő elmondta, hogy a frakció kész elkezdeni az
együttgondolkodást a jövő évi költségvetésről és a jelenlegi probléma megoldásáról, viszont nem tartja olyan vészesnek a helyzetet. A jobboldaliakkal azonban
annyiban egyetértett, hogy a rendelkezésre
álló összegek nem fedezik a város szükségleteit.
- tudósítónktól -

Lopják a frissen ültetett fákat a nemrég átadott
selymesi kerékpárút mentén. A polgármesteri
hivatal városüzemeltetési osztálya a lakosság
segítségét is kéri az elkövetők kézre kerítésében.
Barczikai Gábortól, a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési osztályának munkatársától
megtudtuk, 500 facsemetét ültettek el a két méter
széles kerékpárút padkája mellett, hogy felnövekedve meleg, napos időben hűsítő árnyékot
adjanak a kétkerekűn közlekedőknek. A fasor
esztétikailag is szépen illik a környezetbe. Az
ellenőrzés során kiderült, valakik kitördelték,
illetve ellopkodták a firssen ültetett fák egy részét. A hivatal azonnal mozgósította a mezőőri
szolgálat, a polgárőrség és a rendőrség munkatársait, aki azóta rendszeresen figyelik a területet.
Elkél viszont minden segítség, ezért kérik a
környék lakosságát, hogy aki bármilyen gyanúsat
észlel, hívja városüzemeltetési osztályt a 0676/562-079-es számon, vagy a helyi Rendőrkapitányságot és tegyen bejelentést.

Elkészültek a Kiskunfélegyháza városát népszerűsítő matricák. Az autóra, kerékpárra ragasztható vinyetták ötlete Kapus Krisztiántól, a Művelődési, Oktatási- és Vallásügyi bizottság elnökétől származik. Ez idáig kétszázötven darab
matrica készült, amelyekhez a polgármesteri
hivatal művelődési osztályán lehet hozzájutni.
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„Hol a lé? Jön a lé”...
...avagy milliárdok vállalkozások támogatására VI.

Az elmúlt években több milliárd forint állami támogatást
sikerült elnyernie városunknak, melyből például újjászületett a Városi Kórház, a Kossuth Lajos Középiskola és
Szakiskola, a Darvas József Általános Iskola, hamarosan teljes szépségében pompázhat a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár. De gondolhatunk a különböző infrastrukturális
fejlesztésekre is (csatorna- és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, útépítések, stb.), melynek keretében most 45
millió Ft-ot nyertünk a Kalmár József, a Mártírok, és a
Mónus Illés utca felújítására. Ficsór József polgármester
úrral közösen sikerült 11+14 milliós pályázati forrást
„lelnünk” a Városháza tornyának felújításához.
Darabonként 40.000 eurós állami/uniós támogatással 8
darab tanyabuszt kapnak a következő települések:
Kunszállás, Bugacpusztaháza, Pálmonostora, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmjasia Többcélú Társulás,
Kömpöc, Szank. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Kollégimi-Szakiskolai Programjára
a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium által benyújtott pályázatot személyesen ajánlottam Hiller István miniszter úr figyelmébe, mely már csak a miniszteri aláírásra vár és 35 millió
forint forrást biztosít majd – első lépésben – a program
végrehajtásához. 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).
Mindannyiunk régi álmának megvalósítása kaphat új lendületet a Dél-Alföld Spa pályázat lezárulásával (annak
idején Magyar Bálint úrnál lobbiztunk folyamatosan polgármester úrral), és minden bizonnyal megnyerjük azt a
650 millió Ft-ot a Strand-Fürdőszálló fejlesztéséhez,
mellyel a legjelentősebb fejlesztési fázis is elkezdődhet.
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), DélAlföldi Operatív Program (DAOP), Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP):
Fókusz Takarékszövetkezet, Jászszentlászló. Szervezetfejlesztési és vezetési tanácsadás. Kifizetett összeg:
1.600.000 Ft. Fókusz Takarékszövetkezet, Jászszentlászló.
Átfogó szervezetfejlesztési program. Kifizetett összeg:
11.497.714 Ft. Hideg András vállakozó, Jászszentlászló.
MTZ erőgép beszerzése. Kifizetett összeg: 1.832.895 Ft.
Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa.
Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci
képzése és foglalkoztatása „tranzitfoglakoztatással”
Jászszentlászlón. Kifizetett összeg: 79.886.711 Ft. Jóléti
Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa.
Humán erőforrás fejlesztés az Alapítványnál. Kifizetett
összeg: 2.258.673 Ft. Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és
Móricgát Alapítványa. Hétszínvirág Foglalkoztatási
Projekt. A kifizetett összeg: 53.149.772 Ft.
Garai István Levente dr. országgyűlési képviselő
(MSZP)
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A becsületes bérlők jól járnak

Sajnos a magyar lakosság egy része nem
teheti meg, hogy saját lakást vásároljon.
Ők albérletekbe és önkormányzati bérlakásokba kényszerülnek. „Kiskunfélegyházán 450 – 500 önkormányzati bérlakást laknak. A megüresedő helyekre minden évben sokan pályáznak” – nyilatkozta a Félegyházi Közlönynek Bense Zoltán
(Fidesz-KDNP), az önkormányzat lakásbizottságának elnöke.

– Komolyan gondolja, hogy a bizottság
tagjai politikai hovatartozástól függetlenül, egytől-egyig jó munkát végeznek?
Politikus ilyet ritkán mond.
– Lehet, de a mi bizottságunk munkáját nem
jellemzik azok a késhegyre menő politikai
csatározások, amikre leginkább kíváncsi a
sajtó. Véleményem szerint, a félegyházi
lakásbizottság tagjai, mind szociálisan érzékeny emberek, akik a tőlük telhető igyekezettel és jó szándékkal végzik a dolgukat.
Vitáink persze vannak, de ezek szigorúan
szakmaiak, és legtöbbször az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szólnak.
– Mi alapján döntik el, hogy kinek adják
ki ezeket a bérlakásokat?
– Elsősorban a szociális helyzet és az illetékes Hatósági Osztályra benyújtott igények
alapján bíráljuk el a pályázatokat.
– Ma az ország munkaerőpiacát erősen
jellemzi a szürke- és feketegazdaság.
Bárki írhatja azt, hogy ő szegény.
– Ennek kiküszöbölése miatt a lakásbizottság tagjai folyamatosan – úgymond – helyszínelnek. Minden év elején végigjárjuk az
igénylőket. A bizottsági tagok mindenkit
személyesen felkeresnek és elbeszélgetnek
a leendő bérlőkkel. Mivel sok családhoz,
vagy épp egyedül álló személyhez kell ellátogatnunk, ez a munka eltart egészen tavaszig. Márciusra elkészítjük azoknak a listáját, akiket a legesélyesebbnek tartunk arra,
hogy a megüresedő lakásokat kivegyék. Ez
a lista az új igénylők belépésével minden
évben változik. Így, ha valaki tavaly mondjuk az ötödik helyen szerepelt rajta, idén
kerülhet előrébb is, de akár hátrább is.
– Pontosan mire kíváncsiak, amikor a
lakásért folyamodókkal tárgyalnak?
– Ne nevezzük ezt tárgyalásnak!
Vizsgálódásunk arra irányul, hogy az illető
személy, vagy család valóban rászorul-e
arra, hogy az albérleteknél olcsóbb önkormányzati bérlakásokba költözzenek.
Hangsúlyozom, sajnos nincs annyi üres
lakásunk, mint amennyi rászorulóval találkozunk. Így aztán rangsorolni vagyunk
kénytelenek. Ekkor sajnos arra is oda kell
figyelnünk, hogy lehetőleg olyanok élvezzenek előnyt, akik feltehetőleg becsületesen
fizetni fogják a bérleti díjat.
– Hogyan lehet ezt előre megállapítani?
– Nagyon nehezen. Sokáig vitázunk a
bizottsági tagokkal ilyen kérdésekről, mire
kialakul a közös álláspont. De elképzelni
sem tudja, hogy mennyien vannak, akik
korábban önkormányzati bérlakást kaptak,
azután valamilyen oknál fogva nem fizették a lakbért, így mára több százezer
forinttal tartoznak az önkormányzatnak!
Ezek az emberek most azok elől veszik el
a lehetőséget, akik korrektül fizetnének, és
ugyanolyan jogon igényelnek bérlakást,
mint a nem fizetők.

– Nem lehet őket kilakoltatni?
– Természetesen több alkalommal volt rá
példa már az én elnökségem idején is. A
jelenleg érvényben lévő jogi szabályozás
viszont nehézkes, bonyolult, az ügyintézés
pedig hosszadalmas. A leghatásosabb megoldás az lehetne, ha az önkormányzat eladná
az adós feje fölül az ingatlant. Ez viszont az
önkormányzat amúgy sem gazdag ingatlanvagyonának csökkenését jelentené. Az idén
majdnem éltünk ezzel a lehetőséggel, végül
sikerült kilakoltatni a bérlőt, majd a lakást
felújítottuk és piaci alapon adtuk bérbe.
– Eladták a helyi televízió volt stúdióját .
– Mert azokat a lakásokat, amikben a televízió hosszú éveken át működött, időközben
teljesen átalakították. Falakat bontottak el, a
fürdőszobát megszüntették, és még sorolhatnám. A helyreállítás olyan sok pénzt emésztett volna fel, ami csak évtizedek múlva térül
meg.
– Mi lesz a sorsa az eladásból befolyt
összegnek?
– A pénzből a meglévő bérlakásokban felújításokat, kisebb javításokat tudunk véghezvinni
– Hogyan védik ki, hogy ne kerüljön még
több krónikusan nem fizető a bérlakásokba?
– Ma már csak határozott, általában öt évre
szóló bérleti szerződést kötünk a bérlővel.
Így, ha a bérlő nem fizet, a szerződés lejártával köteles kiköltözni a bérleményből.
– És költözhet a helyére valaki más, mégis
évente csak keveseknek jut lakás.
– Ez azért van, mert korábban az volt a gyakorlat, hogy határozatlan időre szóló bérleti
szerződéseket kötött az önkormányzat. Így
vannak, akik évtizedeket leélnek a bérlakásban. Ezt én személy szerint nem tartom
problémának, hiszen aki rendszeresen fizeti
a lakbért és a számlákat, azokat miért költöztessük ki? Miért kellene a becsületes embereket diszkriminálnunk? Azt lenne jó a törvénykezés szintjén megoldani, hogy a nem
fizetőkkel szemben hatékonyan fel tudjunk
lépni. Ezt a problémát viszont csak az
Országházban tudják orvosolni.
– Mit tesznek helyi szinten, hogy javuljon
a helyzet?
– Alaposan megvizsgálunk minden lakásért
folyamodót. Szerencsére találkozunk nagyon felelősségteljes emberekkel is. A példa
nagyon abszurd, de idén többen is voltak,
akik sajnálkozva lemondtak a számukra kiutalt bérlakásról. Ők arra hivatkoztak, hogy
távhős lakásba semmiképpen nem mennek,
mert kiszámolták, hogy annak rezsijét nem
bírnák fizetni. Ez egyfelől persze szomorú.
Másfelől viszont örömteli, hogy az emberek
felelősen gondolkodnak a sorsukról, és nem
vállalnak olyan terhet, amit nem bírnának el.
– Számukra talán inkább szomorú.
Mennyi pénzt fordít arra az önkormányzat, hogy fejlessze a helyi bérlakásokat?
– Nagyon keveset. Az üzleti alapon kiadott
bérlemények bérleti díját és a városi költségvetés által biztosított tízmillió forint fölötti
összeget. Ez sajnos nem elég arra, hogy minden lakást karban tartsunk. Ezért próbáljuk
növelni az üzleti alapon kiadott lakások számát, hiszen azokból több a bevételünk, amit
teljes mértékben a bérlakásokra fordíthatunk.
Solymosi Bertold
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Petőfi Sándorra emlékeztünk
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Fejlesztések a 2-es számú
választókörzetben
Folyamatosan készül a közök aszfaltozása és a
járdák burkolása a 2-es számú választókörzetben – tájékoztatta lapunkat Ficsór
József polgármester, a körzet önkormányzati
képviselője.

A nemzet kiemelkedő költőegyénisége, Petőfi Sándor halálának 159. évfordulója
alkalmából tartottak megemlékezést városunkban július 31-én.
Elsőként a város, a pártok és társadalmi Kiskunfélegyháza város díszpolgára. A
szervezetek, intézmények képviselői he- folytatásban a halasi Lyra együttes korlyezték el a megemlékezés virágait az társ költők és Petőfi Sándor megzenésíújjávarázsolt Petőfi-szobor talapzatánál. tett verseiből adott elő. A rendezvényt a
Ünnepi beszédet mondott Juhász István, Petőfi Emlékbizottság szervezte.

Anna-bál a szociális otthonokban
„Akinek nincsen nótája, annak szíve
sincs…” – dalolta a közismert nótát a
Nádasdy utcai szociális otthon lakója a
július 29-én megtartott Anna-bál nyitóműsorában.
Az énekszám mellett vers, a bál történeti
áttekintése is elhangzott, valamint a dolgozók által előadott bécsi keringőt is
élvezhették a nézők. A hangulatos meg-

nyitó után az idős és szépkorú hölgyek jelmezversenye következett, amelyet zsűri
pontozott, többek között Kapus Krisztián,
a körzet önkormányzati képviselője is.
Gálig Erzsébet, a két félegyházi szociális
otthon vezetője elmondta, immár 3. alkalommal rendezik meg Anna-nap tájékán
ezt az ünnepséget, amelyre nagy örömmel
és izgalommal készülnek a vállalkozó
szellemű lakók, hogy a saját maguk által
varrt, vagy szerzett báli ruhában a férfi
lakótársaik oldalán vonulhassanak és táncolhassanak. Mindkét szociális otthonban
megrendezik ezt a vendéglátással egybekötött ünnepséget, - a Csanyi úton július
31-én került erre sor – hogy azok a lakók
is, akiket nem lehet szállítani, azok is
részesülhessenek az élményben – hangsúlyozta az intézményvezető.

Az elmúlt években a Klapka és a Jókai, a Dobó
– Móra és a Móra – Kálvária köz kapott aszfalt
burkolatot. Tavaly megújult a járda a Molnár
Béla és a Klapka utca között. Az idén a Báthori
– Blandina köz kapott aszfaltburkolatot és mellette megépült a járda is, valamint a Dobó –
Móra és a Kálvária és a Csongrádi út között a
járdák megépültek és ezen közök környezetrendezése is megtörtént. A körzetben mindezen túl
folyamatban van a Honvéd pálya környékének
rendezése, fásítással és parkosítással, valamint
a Honvéd pálya kerítésének felújítása is folytatódik. Elkészült a Volán telephely melletti
terület környezet rendezése. 2 millió forintba
került a Tulipán utcai ivóvízhálózat bővítése.
Ugyancsak az idei év tervei között szerepel a
Lugas utcai játszótér felújítása, a Honvéd pálya
és a Móra város közötti területen egy kerékpárút
kialakítása a Nyár utcáig ez évben, melyet a
jövő évben szeretnénk folytatni a Lugas utcáig.
Az elmúlt években elkészült a Tulipán utca aszfaltozása és az elmúlt évben a lakók kérésére
egyirányúsításra került egy szakasza. Az elkövetkező évben tervezik a Blandina - Dobó és a
Móra – Kálvária utca, köz járdaépítését.

Megszépült
a Petőfi szobor
A magát mindig félegyházinak valló költő
halálának 159. évfordulójára rendezett ünnepségen a megújult szobor előtt róhatták le
kegyeletüket az emlékezők.
Amint már a korábbi számunkban hírül adtuk,
Máthé István csongrádi szobrászművész vállalta el a Petőfi Emlékbizottság felkérésére a szobor felújítását. A szobrászművész érdeklődésünkre elmondta, a technológiai eljárás 3 lépésből állt: elsőként a homokfúvásos módszerrel –
de speciális gyönggyel, aminek a keménysége
jóval alacsonyabb a kvarcnál – az oxidréteget
távolították el a szobor felületéről, majd patinázó, színesítő anyaggal kezelték le a teljes felületet, s végül viaszos védőréteget vittek föl a
szoborra. Mindez 3 nap alatt, közel 300 000 Ftos költséggel valósulhatott meg – és Petőfi
Sándor 111 éves szobra régi fényében pompázik
a város főterén.
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Petőfi Sándor
PACSÍRTASZÓT HALLOK MEGINT
Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.
Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.
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Megtalálták Petőfi sírját

Hattagú kiskunfélegyházi delegáció járt Segesváron, illetve Fehéregyházán. A Petőfi
Emlékbizottság tagjai - Kapus Krisztián elnök, Ficsór József tiszteletbeli elnök, Kállainé Vereb
Mária, dr. Laczkóné Szabó Klára, Kiss Hegyi Simon és Timafalvi László - július 27-én Petőfi
Sándor halálának 159. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen képviselték városunkat.
Fehéregyházán a Petőfi ünnepségre minden
év július utolsó vasárnapján kerül sor. A megemlékezés a hagyományokhoz híven idén is
az Ispán-kútnál kezdődött, ahol utoljára látták

Daloldj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.

élve Petőfit. A rendezvényen Ficsór József,
városunk polgármestere is beszédet mondott.
A küldöttség tagjai mindezen túl ellátogattak
a segesvári rendőrkapitányságra.
Székelykeresztúron Timafalvi László rendőrkapitány nevének múltja után érdeklődtek.
Megtudták, hogy van ott Timafalvi utca és
temető is. Ebben a temetőben találták meg
Petőfi Sándor legenda sírját, hosszas és kitartó keresgélés után.

Eszembe jut dalodrul a
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő
Tett és még tenni fog velem.
Emlékezet s remény, ez a
Két rózsafa ismét virít
Dalodra, és lehajtja mámoros
Lelkem fölé szép lombjait,
És álmodom, és álmaim
Oly kedvesek, oly édesek...
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,
Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,
De lenn a földön van az ég.
Dalolj, pacsírta, hangjaid
Kikeltik a virágokat;
Szivem mily puszta volt és benne már
Milyen sok szép virág fakad.
Betlen, 1849. március 8.

Római vakáció
Huszár Györgyné Szabó Emőke hatnapos
kirándulást szervezett június 23-28-ára,
Firenze-Róma-Velence útvonalon autóbuszszal, idegenvezetővel.
Kiskunfélegyházáról 18 fő vett részt a kiránduláson. Elhelyezésünk a Róma környéki
Holiday Parkban volt hatszemélyes mobil
home-ban, önálló főzési lehetőséggel. Az
útvonal gyönyörű szlovén és olasz tájakon vezetett keresztül. A reggeli órákban érkeztünk
Firenzébe, ahol megtekintettük a város nevezetességeit, majd késő délután megérkeztünk
Rómába a szálláshelyünkre, ahol este ismerkedési estet tartottunk, fáradtan, de kitűnő hangulatban. Másnap kora reggel indultunk a
Vatikánba, ahol megtekintettük annak nevezetes épületeit, múzeumát, a Szent Péter Bazilikát. A következő napon megnéztük a Pantheont, a Szent János Bazilikát, a Fórum
Romanumot, a Capitóleumot, a Colosseumot.
Gyönyörű volt minden, amit ott láttunk és a

történelmi múlt berkeiben jártunk. Az ötödik
napon indultunk Rómából Velencébe, ahol
több mint nyolc órát töltöttünk, megnéztük a
Dózse-palotát, a Szent Márk teret, az Arany
Palotát, a Rialtó-hidat és sok más nevezetes
épületet. Élményekkel gazdagodva szerencsésen hazaérkeztünk. A kollektíva nevében
köszönjük nektek Szabó Emőke és Klára ezt a
jól szervezett, szép kirándulást.
id. Magosi Ottó
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Motoros zarándoklat Szentkúton

A Kiskunság legismertebb búcsújáró helyén, Petőfiszállás-Pálosszentkúton az
elmúlt hétvégén motorosok számára szervezett zarándoklatot a pálos rend. A kegyhelyen szép számmal összegyűlt motorosok
és érdeklődők számára lehetőség nyílt a
lelki élmények szerzése mellett a könnyed
kikapcsolódásra is.

A pálos rend – az egyetlen magyar alapítású
férfi szerzetesrend – idén ünnepli fennállásának 700. évfordulóját, és a Pálos év alkalmából országszerte számos eseményt tartanak. A
„fehér barátok”, a pálosok rendalapítója
Boldog Özséb (1200-1270) esztergomi kanonok volt, aki 1250-ben a pilisi erdőben összegyűjtve az ott élő remetéket, kolostort építtetett, melynek védőszentjéül Remete Szent
Pált választotta. (A névadó remete a III. században fellángoló keresztényüldözés elől
Théba közelében, egy sivatagi barlangba
vonult vissza, és ott 90 éven keresztül imádkozással szolgálta Istent.) Boldog Özséb azt
akarta, hogy a pálosok Szent Ágoston regulája szerint éljenek, de akkor még nem kapta
meg az ehhez szükséges pápai jóváhagyást.
Később az új, átdolgozott regulára már áldását adta a pápa, s a bejegyzési procedúra
végén, 1308-tól indulhatott meg a pálos rendházakban a szerzetesi élet. Boldog Özséb ezt
már nem élhette meg, 1270-ben Pilisszentkereszten halt meg. A pálos rend középkori fejlődése a török hódoltságig tartott. A fénykoruk a XIV.század, akkor 50 kolostorról számolnak be a krónikák, központjuk Budaszentlőrincen volt.
A pálos renddel igen jó viszonyt ápoltak a magyar királyok, Nagy Lajos hozatta Magyarországra Velencéből Remete Szent Pál ereklyéjét, melyet Budaszentlőrincen őriztek.
Mátyás király jelentős vagyonnal is segítette
a rendet, ill. több kolostort is alapított. (pl.
Fehéregyháza, Vázsony) Az első magyar
nyelvű teljes Biblia 1456-ban jelent meg a
pálos szerzetes, Báthory László munkájaként.
A fehér barátok Európa számos országában
megvetették a lábukat, a lengyel Czestochowa ma a rend vallási központja. Érdekes
színfolt a magyar pálosok történetében a délamerikai szereplésük. A XVI. században Argentínától egészen Bolíviáig és Peruig is eljutottak a szerzetesek, ahol szembekerültek Pizarro katonáival, s mivel zavarták őket, ezért

kisebb szigetekre igyekeztek a szerzeteseket
áttelepíteni. A magyar pálosok eme üldöztetésük idején, az egymás közti levelezésükben
az otthonról hozott rovásírást használták,
amely sokkal közelebb áll a türk rovásíráshoz, mint a székely. (türkös, pilisi vagy Lineáris B rovásírásnak hívják) A dél-amerikai
pálosoknak 1560. táján veszett nyoma.
Magyarországon a török hódítással kezdődött
a pálos rend hanyatlása, sorra pusztultak el a
kolostoraik, gyilkolták a szerzeteseket, Budakalászt felgyújtották, lerombolták, a kódexeket elhurcolták, eltűnt a Biblia is. A XVII.
században Pázmány Péternek köszönhetően
ismét virágzásnak indult a rend, új iskolák
alakulhattak Pápán és Sátoraljaújhelyen. Az
akkori pálos kultúra jelentős alakjai írók, költők, műfordítók voltak, Virág Benedek,
Ányos Pál, Verseghy Ferenc. A rend működésének II.József vetett véget, aki a pálos kolostorokat bezáratta, a külföldi rendházakra is
hasonló sors várt. Magyarországon 1934-ben
kezdődött meg a pálos közösségek újjászervezése, ez csak a II. világháború végéig tartott, a kommunista hatalomátvételkor a többi
renddel együtt ezt is feloszlatták. Az 1960-as
évektől Árva Vince atya rendfőnöki megbízottként, 26 évig titokban vezette a közösséget. A fehér barátok csak 1989 után kezdhették nyíltan újra a tevékenységüket, napjainkban a pécsi központjuk mellett Márianosztrán, a Gellért-hegyi sziklakápolnában és
Petőfiszálláson működik a rend.
Amikor 1940-ben pálosok telepedtek le Petőfiszálláson, akkor kapta a kegyhely a Pálosszentkút nevet. Kiskunfélegyháza városa
1873-ban hozta létre a kápolnaépítő bizottságot, hogy a búcsújáró hellyé vált csodatévő
forrásnál templomot építsenek. Majd a kegyhelyet fokozatosan tovább bővítették a hívek
adományainak segítségével, megépült a
keresztút, a Szentkút, a lourdes-i barlang, a
szabadtéri oltár, a Szent Kereszt-kápolna, a
Prágai Kis Jézus szobra, és a Mária-múzeum.
A napjainkra szépen felújított kegyhelyet
zarándokok ezrei keresik fel, főként Pünkösdkor és Kisboldogasszony napján, hogy hitükben megerősödve, újult szívvel és lélekkel
folytathassák a mindennapjaikat.
„Boldog Özséb lángjai lobognak,
Bús magyar éjben árva magyaroknak,
Vigasztalásul fehér pálosoknak
Imái ragyognak.”
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Becsületesség, pontosság,
igazságosság, szeretet!
Hidvégi László 1908.
június 14-én született
polgári családban második gyermekként, Pécsett. Édesapja, Herkner Nándor, német származású posta főtiszt
volt, aki fiai születésekor magyarosította nevét Hidvégire.
Középiskolai tanulmányait már Budapesten
végezte, mert édesapját a fővárosba helyezték át. A Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett
magyar–orosz–testnevelés szakos diplomát.
Az 1930/31-es tanévet Cibakházán töltötte,
majd a kiskunfélegyházi Polgári Fiúiskolába
került (ez lett később a Petőfi Sándor Általános Iskola), ahol magyart és testnevelést
tanított. 1933-ban kötött házasságot Nagy
Erzsébet félegyházi tanítónővel. Házasságukból három gyermek született, akik közül
a két lány, szüleik példáját követve, pedagógus lett. Fiuk pedig gépészmérnök a Ford
Autógyárnál, Angliában.
A háborús évek katonai szolgálatai és a hadifogság két és féléves kényszerű távolléte
kivételével Kiskunfélegyházán élt és dolgozott. 1955-től 1974-ig a József Attila Általános Iskolában tanított. Az 1956-os forradalom után egy évig nem taníthatott, mert a történelem órán az eseményekről, mint forradalomról szólt. Büntetésként a Petőfi Sándor
Könyvtárba helyezték át. Utána ismét korábbi iskolájában folytathatta példamutató tanári munkáját. Kimagasló eredményeket ért el
az anyanyelvi oktatás területén, számos
tanítványa szép sikerrel szerepelt helyesírási- és szavalóversenyen. Az ifjúság testi nevelése is szívügye volt. Mindaddig testnevelést is tanított, amíg be tudta mutatni a gyakorlatokat. Az ő mesteri keze is hozzájárult a
polgári iskola hajdani híres sportéletéhez.
Nagy szerelme volt a futball, rengeteg mecscset vezetett a városban, de a megyén belül is
igazolt játékvezető volt.
Kitüntetést soha nem kapott, noha jó pedagógusi munkáját tanítványainak sikerei is igazolták, de ő hívő, templomba járó ember
volt, amit akkori vezetői nem díjaztak.
Nyugdíjas éveit 1974-ben kezdte meg, de
továbbra is aktívan tevékenykedett: a félegyházi kórház orvosi könyvtárát vezette, igen
nagy megelégedéssel. A doktorok úgy emlegették, hogy az órát Laci bácsihoz lehet igazítani, soha egy percet nem késett. Precíz,
alapos munkáját itt is nagy tisztelet és megbecsülés övezte. 1990-ben vette át gyémántdiplomáját, sajnos akkor már igen gyenge
egészségi állapotban. Egy elrontott csípőprotézis miatt az örökmozgó ember nyolc évig
székhez volt kötve.
Életének, munkásságának jelmondata, amit
tanítványainak, gyermekeinek is átadott:
„Becsületesség, igazságosság, pontosság,
szeretet!”
1992. december 29-én halt meg. Most lenne
száz éves.
Lévainé Hidvégi Erzsébet
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Anyakönyvi hírek

Programajánló

Születtek: Feri János Attila (anyja neve: Popa Claudia Genovéva),
Kovács Dávid (Palotás Erika), Szabó Máté (Kurucz Mónika),
Harmath Alexandra (Polyák Anita), Capitan Lily (Fábián Zsuzsanna
Éva), Sallai Kevin (Halmai Erzsébet), Buda Panna Cseperke (Nemes
Ildikó Mária), Tábi Bence Péter (Ábel Éva).
Házasságot kötöttek: Fekete Katalin – Bakondi Béla
Meghaltak: Barcsa Mátyás, Szász-Győző József, Katona Lajosné
Ficsór Jolán, Gémes Géza – Kiskunfélegyháza. Jókai Jánosné Fricska Ottilília Ilona – Petőfiszállás. Bori János László – Jászszentlászló. Tiricz Erzsébet Anna – Pálmonostora.

A Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete és a Cipőgyári
Nyugdíjas Klub augusztus 9-én 9.30 órától Családi Napot szervez a
Szakmaközi Művelődési Házban. Az egész napos rendezvényen kulturális műsorok és szórakoztató vetélkedők is lesznek, a gyerekek részére külön programot is biztosítanak.
A VII. Gátéri Amatőr Fogathajtó Versenyt rendezi meg augusztus 9én Gátér önkormányzata a Községi Sportpályán. A napot lovasbál zárja.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A Kurultaj 2008 - II. magyar-madjar találkozó – kerül megrendezésre augusztus 8-10-ig Kunszentmiklós-Bösztörpuszta határában. A
háromnapos rendezvény alatt számtalan látványos műsor, előadás, koncert és hagyományőrzők fellépése szórakoztatja majd az érdeklődőket.
A kazakisztáni madjarok pénteken este érkeznek meg a táborba, és
szombaton kerül sor a közös országgyűlésre. Ekkor tartanak a híres
kunbábonyi fejedelmi sírnál megemlékezést is. A magyarság múltja,
történelme iránt érdeklődőket szeretettel várják a szervezők.
Sasvári Tiborné képeslapgyűjteményéből rendezett A reneszánsz
világa című kiállítás megnyitójára kerül sor augusztus 13-án 17 órakor
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

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.

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
csőszpárként szívesen vennének részt és táncolnának a rendezvényen. Érdeklődni és jelentkezni Ván Jenőnél lehet a
következő telefonszámon:
06/20-936-9703

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.

Értesítjük a város lakosságát, hogy előreláthatólag augusztus 15én Kiskunfélegyháza város légterében vegyszeres légi szúnyogirtást végeztetünk. Kérjük a lakosság megértését és türelmét.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
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.

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, AWI hegesztő, lakatos. Alsónémedi: vagyonőr.
Vidék: szerelő.

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: augusztus 4-től augusztus 10-ig:
Körpatika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. (Tel: 76/462-620), augusztus
11-én 17-án Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B.
(tel: 76/712-036).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 9-én 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. Augusztus 9-10-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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Nemzetközi sakktábor Kunfehértón

8. oldal
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Zsombón másztak
a DSZDSE-sek
Szeged mellett, Zsombón megrendezésre került az I. Nemzetközi műfalmászó boulder verseny, mely egyben a Magyar Kupaforduló része is. A
rég megálmodott tervet Táborosi Gábor, az Adrenalin SE vezetője valósította meg.

A „Pince 72” Sakk Klub július 14-19. között a
VI. Kiskunfélegyháza – Kunfehértó Ifjúsági
Nemzetközi Sakk és Sportábor programjában a
Művelődési Központ klubja meghívására erdélyi
testvér településünk Korond - 12 és 21 év közötti
-diák sakkozói is részt vettek. A tábor programja
a sakk mellett lehetőséget biztosított egyéb sportolásra, pihenésre, nyaralásra, szűkebb környezetünk megismertetésére a vendégekkel.
A félegyházi sakkrendezvényeknek a Móra
Ferenc Művelődési Központ és a Szakmaközi
Művelődési Ház adott otthont. Darabos Andrea, a
Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója
köszöntötte a vendégeket július 15-én délelőtt, a
ház kamaratermében megrendezett meghívásos
Nemzetközi Egyéni Diák Sakkversenyen, melyen
a korondi fiatalok és az őket vendégül látó félegyházi fiatal sakkozók mérték össze tudásukat. A
verseny végén az alábbi végeredményt hirdette ki
Seres László játékvezető, a Bács-Kiskun Megyei
Sakk Szövetség főtitkára, aki az egész tábor sakkprogramját irányította: 1. Herédi Edit /Félegyháza/, 2. Nagy Csilla /Fé./, 3. Nagy Mónika /Fé./,
4. Gáll Levente /Korond/, 5, Cserkó Máté /Fé./, 6.
Tóth Attila /Fé./, 7. Varga László /Ko./, 8. Szente
József /Ko./, 9. Gáll Szilárd /Ko./, 10. Szente
Zsolt /Ko./. A vendégek nagy érdeklődéssel tekintették meg a Kiskun Múzeum kiállításait, a műve-

lődési központ színháztermét és a kiskunfélegyházi Városháza dísztermét. Ellátogattak a városi
uszodába, majd a kiskunmajsai termálfürdőbe.
Kunfehértóra július 16-án érkeztek. A sakk mellett teniszre, focira és lábteniszre is lehetősége
nyílt a fiataloknak, s a szálláshoz közeli tóparti
strandon önfeledten élvezhették a kellemesen langyos víz, a napfény és a nyári vakáció örömeit. Az
árnyas fák alatt jó hangulatban hagyományos és
játékos, humoros sakkversenyek zajlottak Seres
László vezetésével. Ezek összesített végeredménye: 1. Herédi Edit /Fé./, 2. Cserkó Máté /Fé./, 3.
Nagy Csilla /Fé./ 4. Gáll Szilárd /Ko./, 5. Nagy
Mónika /Fé./, 6. Gáll Levente /Ko./, 7. Varga
László /Ko./, 8. Szente Zsolt /Ko./, 9. Szente
Emőke /Ko./, 10. Szente József /Ko./. A tábor
programjában részt vettek és jelentős segítséget
nyújtottak Kovács Sándor és Hudák János felnőtt
sakkozók. A tábor programjának előkészítését,
szervezését és a táborvezetést Nagy György, a
Móra Ferenc Művelődési Központ „Pince 72”
Sakk Klubja vezetője végezte. A korondi vendégek július 19-én – maradandó élményekkel, s új
barátokat szerezve – utaztak haza.
A Kiskunfélegyháza-Kunfehértó Nemzetközi
Sakk- és Sporttábor elérte a kitűzött célját. A terveknek megfelelően a korondi és a félegyházi fiatal sakkozók 2009 augusztusában Erdélyben,
Korondon fognak találkozni.
- engyé -

Az általános iskolás korosztály részére rendeztek sakktábort július elején Kunfehértón. A táborban
a diákok részére magas színvonalú oktatást tartottak, továbbá sakkversenyeket és játékos
sportvetélkedőket rendeztek. A hét egyik napján a sakkversenyen dr. Garai István Levente országgyűlési képviselő is részt vett, aki sakk szimultánt adott a gyermekek részére. A sport mellett a
diákok a helyi látványosságokat is megtekintették, valamint a hétvégén megrendezésre kerülő
strandfesztiválon is részt vettek. A táborvezetői feladatokat Lantos Pál és Rácz István látták el.

Az újonnan felépített falmászó komplexumban változatosan struktúrált, jól
kialakított és megépített elemekkel bíró
falon az útépítők lehetőségei végtelenek voltak. A futamot több mint 100
versenyző várta kíváncsian, részint
mert először került sor boulder versenyre, részint mert ígéretesnek tűnt az
útépítők csapata.
A selejtező utakat többen némi kérkedéssel szemlélték, ám egy nemzetközi futamon ma már nagyon felkészült versenyzők vesznek részt, mi
több, a hazaiaknak egyben kvalifikációs versenyek a nemzetközi fordulókra, más sportágakhoz hasonlóan, ha
a hazai bajnokság versenyein az első
négy helyen zárják a szezont, a válogatott csapat tagjaként nemzetközi versenyeken vehetnek részt.
Nagyon színvonalas izgalmas utakkal
lepték meg a versenyzőket a szervezők.
A sportolók látványos, sőt egymástól
sokszor különböző módon vették a
2x22 útból álló akadályokat, bizonyítva, hogy a kunsztok többnyire mindenki számára lehetőséget nyújtottak a
megoldáshoz. Szuperdöntőre nem került sor, viszont a nagyszámú nemzetközi jelenlétnek köszönhetően az eredmények nem a papírforma szerint
alakultak.
A DSZDSE versenyzői a következő
eredményeket érték el, serdülő C kategória: Simon Gergely V. hely, ifjúsági A kategóra: Széll Boróka II., Széll
Csaba II., Széll Dömötör III. helyezett
lett.
Egészségügyi kampányhoz
keresünk munkatársat
Egészségügyi szűrő-kampányhoz
bármilyen legalább középfokú
egészségügyi végzettséggel 45
éves korig keresünk alkalmi
munkatársakat alábbi
városokba: Szolnok, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza.
Munkavégzés aug. 25-től szept.
25-ig, 2x12 napra
(lehet 1 x 12 napot is vállalni)
nagyon jó órabérrel!
Kellemes megjelenés,
jó kommunikációs készség kell!
Munkavégzés patikákban, napi
8 órában! jelentkezés s.o.s.
a 222-4857, 468-2227 70/3231553 számokon, naponta 10-17
óráig a Kepes Irodában!
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Fiatal félegyházi atléta sikerei

Junior és Ifjúsági Atlétikai Bajnokságot
rendeztek július 26-27-én Budapesten a
Puskás Ferenc Stadionban. Kádár-Szél Dávid, a KHTK atlétája magasugrásban és
súlylökésben indult. A juniorkorú atléta, aki
korcsoportjában a legfiatalabb volt, a magasugrásban 183 cm-rel 5., súlylökésben
14,32 m-rel szintén az 5. helyezést érte el.

Edzője, Kerék Csaba a felkészítésben és a
versenyeztetésben Kádár-Szél Ákos, a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sport tudományi Kar utolsó éves hallgatója is segítette.
Kádár-Szél Dávid 2008. január hónapban
újra visszaigazolt Kecskemétről a KHTKhoz. Dávid a József Attila Általános Iskola és
a KHTK atlétája volt és sportágában többszörös országos bajnoki címmel rendelkezik
egyéniben és csapatversenyben egyaránt.
2004/2005. tanévben a „Magyar Atlétikáért”
alapítványi tiszteletdíjat vehette át kiemelkedő teljesítményéért Szlotényi Györgytől, a
Magyar Diáksport Szövetség főtitkárától.
2005-ben, mint serdülő atléta a magyar válogatott keret tagjaként Angliában (Coventry)
megrendezett világversenyen súlylökésben 2.
helyezést ért el. Ezzel az eredményével a
magyar serdülő válogatott legeredményesebb
versenyzője volt. Horvátországban egy nemzetközi atlétikai versenyen súlylökésben 5.
lett. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten
a Bólyai Gimnáziumban folytatta, itt az
országos távolugró bajnokcsapat tagja, egyé-

Hajrá FKK!
Augusztusban kezdte el a felkészülést a
2008-2009-es bajnoki évre a kiskunfélegyházi kézilabdacsapat. A játékosok egyéni
edzései már júlisusban elkezdődtek.
Az eddigi gárdából öten igazolnak el. Rosta
István a Mezőkövesd edzője lesz, Csermák
Gábor és Kovács Árpád Kiskőrösre, Varga
Antal és Oláh János Szabadnémedibe igazolt. Helyükre Tiszaföldvárról Takács
Péter, Danuka Csaba, Salgótarjánból Fejes
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Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára
felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
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.
Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen

niben magasugrásban, súlylökésben, futó
számokban dobogós helyezést ért el. Jelenleg
a Móra Ferenc Gimnázium tanulója, ahol
Nagy Ferenc és Farkas Gábor testnevelő
tanárok is segítették a felkészülésben. A
KHTK-ban Kerék Csaba edző és az atléta
testvére Kádár-Szél Ákos is segíti, hogy az
őszi országos tízpróba bajnokságon is eredményesen szerepelhessen.
Némedi László
Endre, Orosházáról pedig Molnár Sándor
érkezik.
A kézilabda csapat az új szezont egyesületként kezdi, mivel kiváltak a Kiskunfélegyházi Testedzők Köréből. A Félegyházi
Kézilabda Klub elnöke Kapus Krisztián
lett. A szakmai munkát továbbra is Rapi
Róbert irányítja.
Kapus Krisztián kiválónak értékelte a csapat előző évi teljesítményét, az NB/I-ben
megszerzett ezüstérmet. Elmondta, ez évben is dobogós helyre várják a gárdát,
amlyre - ismerve a csapat felkészültségét minden esély meg is van.

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

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:
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Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási
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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

