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Megújul a városháza
majolikadíszes tornya

A helyi közigazgatásban és az egészségügyben
végzett kiemelkedő munkájáért nyújtott át Elis-
merő Oklevelet a 96 éves dr. Szolnoky Jenő-
nének (szül. Oláh Sarolta Erzsébet) Ficsór József
polgármester augusztus 8-án a Városházán. „A
munka és az emberek, a gyerekek szeretete élte-
tett mindig” – nyilatkozta az oklevél átadásakor
az ünnepelt, aki 44 évig dolgozott sportorvosi
aszisztensként, ebből 19 évet már nyugdíjasként.
Miniszteri elismerésben is részesült, 1995-ben a
„Pro Sanitate” kitüntetést vehette át. Jelenleg 3
gyermeke, 6 unokája és 11 dédunokája élteti.

Országalapítónkra emlékeztünk

Téglapalástot kap a Bagi malmon

Rövidesen elkezdődik a városháza baleset-
veszélyessé vált tornyának felújítása. A mun-
kálatok húszmillió forintba kerülnek.

A szecessziós épületről egy eszten-
dővel ezelőtt kezdett el potyogni a
vakolat, valamint a zsolnai majo-
likadíszek. A torony állagának fel-
mérése érdekében, no és a baleset-
veszély megszüntetése végett
körbeállványozták a városhá-
za tornyát. A vizsgálat meg-
állapította, elkerülhetetlen
az épület részleges rekon-
strukciója. Az anyagiak
előteremtése érdekében a
város pályázatot nyújtott
be a Dél-alföldi Re-
gionális Fejlesztési
Tanácshoz és nyert
tizennégymilliót a
felújításra. A hiány-
zó hatmilliót a költ -
ségvetés fedezi.

Elismertékmunkáját

Folytatódik a pálmonostorai Bagi malom
felújítása. A munkálatokban hazai és kül-
földi fiatalok is segédkeznek.

Allan Guillon, francia matematikatanár
1997-ben a Kiskun Múzeum segítségével
talált rá a Pálmonostora melletti Bagi ma-
lomra, aki azonnal beleszeretett az épít-
ménybe, s rá egy évre meg is vásárolta.
Elhatározta felújítja, újra működőképessé
teszi, majd pedig kitárja a szélmalom kapuit,
hadd lássa ország-világ, milyen elmés szer-
kezeteket tudtak létrehozni az őseink. Azóta
nyaranta visszatér édesapjával (Joel Guil-
lon) és rendületlenül dolgozik az épületen.
A malom lábánál rendszeresek a nemzet-
közi „építőtáborok”. Idén francia, belga, hol-
land és magyar fiatalokat láttak vendégül,
de voltak itt már svájci, spanyol, német,
lengyel, orosz és japán táborozók is. Mind a
szélmalom rekonstrukciós munkálataiban
segítettek. Három éve képzőművészeti alko-
tótábort szervezett a félegyházi Holló Lász-

ló Képzőművész Kör és a Fehér Paletta Al-
kotókör segítségével. A következő évben a
táborban készült alkotások bevételéből
egészítették ki a rekonstrukciós munkálatok
költségeit. A leleményes malomépítők idén
úgy próbálták forrásaikat kiegészíteni, hogy
egy estére magyar borkóstolót tartottak
Franciaországban. Mint elmondták, ennek
is nagy sikere volt. A források előterem-
téséhez nagy segítséget nyújt egy francia ci-
vil szervezet, a táborok szervezésében pedig
magyar részről az Útilapu Hálózattal va-
gyunk igen jó kapcsolatban – mondta el
Allan Guillon.
Mára eljutottak odáig, hogy közvetlen a te-
tőszerkezet alatti falrészt javítják. Egy tég-
lapalásttal vették körül a vegyes elemekből
épült eredeti malomfalat, mert ez a palást
megvédi azt az időjárás viszontagságaitól.A
munkálatok lassan haladnak, mert kizárólag
olyan anyagokat használnak, mint a régi
építők, és ezeket nehéz beszerezni.

S. B.

Szent István napja a keresztény magyar állam-
alapítás emlékünnepe. Augusztus 20-a orszá-
gunk történelmi múltját, a megújuló, alkotó
jelenünket, reményteljes jövőnket jelenti
minden magyar ember számára. Államalapí-
tónk sírját 1038-ban ezen a napon - szentté
avatásakor - nyitották fel a székesfehérvári
bazilikában - azóta ez a dátum hazánk nem-

zeti ünnepe.

Hajtsunk fejet, és emlékezzünk most
szent királyunkra! Hiszen neki kö-
szönhetjük, hogy az egykor pogány
és nomád, kalandozó életformát élő
népből egy megállapodott társada-
lom született. Erős központi hatalmat
hozott létre, s ha kellett „tűzzel - vas-
sal”, de megszilárdította a keresz-
tény államformát, megerősí-
tette az ország védelmét.

Neki köszönhetjük, hogy
ma is itt élünk Európá-
ban, hogy elismert részé-
vé válhatunk az európai
népek közösségének.

Ficsór József polgármes-
ter ünnepi köszöntője a
3. oldalon olvasható.
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“Ím eljött az áldott új nap
zengő üdvös ünnepe
szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve,
örvendjen, ki őáltala
lőn Urunk örököse
s érdeméből nyeri vala,
hogy a mennynek részese ...”

Kedves Olvasók!
A tatárjárást követő nehéz idők-

ben keletkezett, István királyun-
kat dicsőítő krónikás énekkel
köszöntöm Önöket a Félegyházi
Közlöny hasábjain keresztül
augusztus 20-a alkalmával.
Szent István napja a keresztény

magyar államalapítás emlékün-
nepe. Augusztus 20-a országunk
történelmi múltját, a megújuló,
alkotó jelenünket, reményteljes
jövőnket jelenti minden magyar
ember számára. Államalapítónk
sírját 1038-ban ezen a napon -
szentté avatásakor - nyitották fel
a székesfehérvári bazilikában -
azóta ez a dátum hazánk nemzeti
ünnepe.
Hajtsunk fejet, és emlékezzünk

most szent királyunkra! Hiszen
neki köszönhetjük, hogy az egy-
kor pogány és nomád, kalandozó

életformát élő népből egy megál-
lapodott társadalom született.
Erős központi hatalmat hozott
létre, s ha kellett „tűzzel - vas-
sal”, de megszilárdította a ke-
resztény államformát, megerősí-
tette az ország védelmét. Neki kö-
szönhetjük, hogy ma is itt élünk
Európában, hogy elismert részé-
vé válhatunk az európai népek
közösségének.

Tisztelt Olvasók!
„Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma” - ezt az imát
imádkozza Szent István országá-
ban a magyar ember. Ezer év
alatt uralkodók és korok jöttek és
mentek, ám ez a fohász máig
megmaradt, és ezután is él a
magyar nép ajkán és a szívén.
Miért? Mert a kenyér nem más,
mint az élet. A kenyér életet ad.
Akinek kenyere van, annak élete
is van. Legyen bár kövér vagy
szűk az esztendő, akinek kenyere
van, annak élete van. Ezért is
van, hogy a kenyeret sokhelyütt
ÉLET-nek nevezik.
Városok, falvak népei, földmű-

veseink a kenyérben Istennek
áldott adományát, saját verítékes

munkájuk gyümölcsét értette. A
búzaszem csirájában Krisztus
arcát vélte látni. Szent István az-
zal, hogy törvényt hozott, álla-
mot alapított, népének nem csak
országot, hanem megélhetést,
kenyeret is biztosított. Idők alatt
ezért is ötvöződhetett a kenyér és
Szent István neve egy fogalom-
má. Amikor kenyerünket meg-
áldjuk és megszegjük, úgy érez-
zük, királyunk szellemét is vele
kapjuk.

Kedves Olvasók!
A megáldott, friss, barna héjú
kenyér mindig ott volt a magyar
ember asztalán. Ott volt, amikor
királyt emelt trónjára, ott volt,
amikor tatárral, törökkel, német-
tel csatázott, és ott illatozott a kis-
kunok egyszerű, szerény ottho-
nában is. Mert ez a föld, a ma -
gyar föld, és itt, a kiskunság föld-
je is kenyérre termett és kenyérre
teremtetett. Szent István ünne-
pén a szántó-vető, arató ember
szívében mindig ott a hála: mun-
kája sohasem hiábavaló: kenyere
van, és akinek kenyere van,
annak Istene is van, aki megőrzi
a magyart az életre a századok
viharában.
Azzal a reménnyel szegjük meg
új kenyerünket, hogy nekünk,

Kiskunfélegyháza város lakossá-
gának ezután is legyen kenyere,
„élete”, megélhetése itt, Európa
közepén. Boldogulása útján siker
és megbecsülése kísérje közössé-
günk minden egyes tagját.
Hitünk legyen töretlen gyerme-
keinek jövőjében. Adjunk tiszte-
letet és hálát államalapító szent
királyunknak, aki a haza földjét
adta búzánk bölcsőjének. Adjunk
tiszteletet és hálát azon emberek-
nek, akik szántottak, vetettek,
arattak, őröltek, dagasztottak,
sütöttek, hogy az új kenyér aszta-
lunkra kerülhessen.

Ficsór József polgármester

Félegyházi Napok 2008.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Műve-
lődési Központ tisztelettel és szeretettel meghívja Önt az augusztus-
ban megrendezésre kerülő Félegyházi Napok programjaira.

Programok, augusztus 13-án (szerda): 17.00 óra, Petőfi S. Városi
Könyvtár "A reneszánsz világa” címmel Sasvári Tiborné képeslap-
gyűjtemény kiállítása. Közreműködik a Vox Cumana kamarakórus.
14-én (csütörtök): 17.00 óra Móra Ferenc Művelő- dési Központ,
Szántó Piroska festőművész kiállítása.
17-én (vasárnap): 20.00 óra Szent István Templom, Orgonahang-
verseny Szatmári Imre karnagy előadásában.
18-án (hétfő): 17.00 óra Móra Ferenc Művelődési Központ, Szanecz
Béla kunszentmártoni festőművész kiállítása.
19-én (kedd): 15.00 óra Béke tér, MHZ zenei tehetségkutató verseny
a Dél-alföldi Régió fiatal, amatőr zenészeinek részvételével. 20.00
óra Magna Cum Laude koncert. 17.00 óra Kiskun Múzeum, Biblia
kiállítás. 19.00 óra Haleszi Harangláb, Kenyérszentelés a Haleszi
Gazdakör szervezésében.
20-án (szerda): 10.00 óra Dr. Garai István Levente országgyűlési
képviselő köszöntője. Helye: Szent István szobor. 10.30 óra Szent
István templom, Ünnepi szentmise, celebrálja dr. Katona István egri
segédpüspök. Arató felvonulás. Az új kenyér megszentelése. A szer-
tartást követően a Városháza előtt kerül sor az új kenyér megszegésé-
re.15.00 óra Kossuth utca, Néptáncosok menettánca a Kossuth utcán.
16.00 óra Béke tér, Orosz, lengyel, lett néptánc együttesek bemutató-
ja. 18.15 óra, LOLA műsora. 19.00 óra PALI, műsora. 20.00 óra,
Bohém Ragtime Band koncert. 21.30 óra, Tűzijáték.
Egész napos programok: 8.00 - 20.00 óra Petőfi tér. Húsz éves a fél-
egyházi televíziózás. Élő közvetítés a Petőfi térről. Az Amatőr Királyi
Szakács Egyesület 2000 adagos bográcsban főtt étellel vendégel meg
minden látogatót. 9.30-16 óra Szakmaközi Művelődési Ház,
Kenyérlángos sütés, kóstoló, helyi előadók, hagyományőrző csopor-
tok, népdalkórusok műsorai.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2008. évi költségvetésének megalkotásakor úgy határozott, hogy
Kiskunfélegyházán 5 millió forintot fordít játszótéri eszközök be-szer-
zésére és elhelyezésére. Többek között ebből az összegből lett bővítve
az Aranyhegyi játszótér játszóeszközeinek állománya is. Az elmúlt
hetekben a meglévő csúszda és hinták mellett elhelyezésre került egy
lengőhíd és két rugós játék is, mely a játszótérre látogató gyermekek
további lehetőségeit szolgálja.Kérem a játszótér környezetében élőket,
hogy bátran látogassák a játszóteret gyermekeikkel, unokáikkal és a ját-
szótér bővítési ötleteikkel a továbbiakban is bátran keressenek.
Dobronyi József MSZP - önkormányzati képviselő 06-70-450-21-22

323 millió munkahelyteremtésre
Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa városa a Dél-alföldi Operatív
Program (DAOP) 1.1.1/A pályázati pontja keretében (Ipari területek,
ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejleszté-
se) beadott pályázatára 149.981.193 és 173.349.560 Ft-ot nyert.
Mindez hozzájárulhat mindkét városban az ipari park infrastrukturá-
lis fejlesztéséhez, ami jelentős vállalkozások letelepedését, több száz
munkahely teremtését teheti majd lehetővé. Már eddig is komoly
érdeklődés mutatkozott és mutatkozik az ipari parkjaink iránt
(Kiskunfélegyházán pl. a Mercedes részéről is), és a tárgyalásaink
folyamán ezen pályázatok pozitív elbírálását egyik nagyon lényeges
tényezőként említették az érdeklődők. A két ipari park fejlesztése és
az így várható munkahelyteremtő cégek betelepedése lendületet
adhat további infrastrukturális beruházásoknak is, így különöskép-
pen a Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa közötti közút teljes rekonst-
rukciójának, akár szintén uniós forrásokból, aminek érdekében már
felvettem a kapcsolatot az érintett minisztériumokkal.

Garai István Levente dr., országgyűlési képviselő

Ünnepi köszöntő

Fejlődő játszótérAranyhegyen
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Nagyboldogasszony
napja
Nagyboldogasszony nap-
ja: a legrégibb magyar
ünnep. Az egyházi év leg-
jelentősebb Mária-ünne-
pe augusztus 15-e, Jézus
anyja halálának ésmenny-
bevitelének napja, ma-
gyar nevén Nagyboldog-
asszony, valamint a krónikák szerint e napon
ajánlotta Szent István királyunk Magyaror-
szágot Mária oltalmába.

Első királyunk uralkodása idején avatta ünnep-
pé ezt az Európában már ismert jeles napot,
Szűz Máriának Boldogasszonyként való elne-
vezése az ősi magyar hitvilágból táplálkozhat.
A krónikás hagyomány szerint a velencei Szent
Gellért püspök képviselte új hit az ősvallásunk
istenasszonya iránti hódolatot aknázta ki ezzel
a gesztussal, a keresztény eszmék gyorsabb el-
fogadtatása érdekében. A krónikák szerint
István királyunk ezen a napon hívta össze min-
den évben Fehérvárra a királyi tanácsot és tar-
totta meg a törvénykező napokat, maga is
1038-ban ezen a napon halt meg. Amikor az
idős és beteg uralkodó országát és népét Mária
oltalmába ajánlotta, akkor egyet akart: gondos-
kodni, anyát adni Magyarországnak, amelyet ő
már nem bírt irányítani. Így lett Mária hazánk
örökös királynője, és hazánk pedig Mária
országa,(Regnum Marianum) vagy ahogyan
nevezik még, Boldogasszony virágoskertje.
Szent István példaként állította minden magyar
elé Máriát, aki mint Isten engedelmes szolgáló-
lánya, Krisztushordozó és hűséges Krisztus-
követő is volt, élete a legteljesebb Istennek áta-
dott élet volt. Jutalmaként Jézus anyja a földi
létből testben és lélekben egyenesen a mennybe
jutott, erre utal az augusztus 15-e legrégibb el-
nevezése: dormitio (elalvás), vagy pausatio
(elpihenés, elszenderülés). Ezt XII. Pius pápa a
katolikus egyház legutolsó dogmájaként hird-
ette ki 1950-ben. Az augusztus hónapot
Nagyboldogasszony havának is nevezik,
augusztus 15-éhez számos népszokás fűződik,
pl. aMária-virrasztás, a virágokból összeállított
Mária-koporsó készítése, egyes helyeken virág-
szentelés, amikor is az oltáron megáldott virá-
gokat hazavitték, szentelvényként őrizték, és a
későbbiekben bajelhárításra használták. A nap
időjárása természetjósló is: „ha a nagyasszony
fénylik, jó bortermés van kilátásban”. A ma-
gyar nyelvterületeken számtalan Mária égisze
alatt álló templom, székesegyház, monostor,
búcsújáróhely található. A római Szent Péter-
bazilikában 1980-ban szentelték fel a Ma-
gyarok Nagyasszonya-kápolnát. A XVIII.
századból származó régi magyar himnuszunk, -
egyben a legismertebb katolikus Mária-
énekünk - a Boldogasszony anyánk, mennyei
édesanyánkhoz és oltalmazó királynénkhoz
fohászkodik:
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Több mint negyvenen adtak vért augusztus 5-én, Kiskunfélegyháza Város Tűzol-
tósága és a Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete által szervezett ön-
kéntes véradáson. A tűzoltók mellett számos civil is megjelent, és nem csak a rutinos
"öreg" véradók jöttek el, hanem sokan a fiatalabb korosztályból is.
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A városunk legrégibb és egyben első köz-
épülete, a Sarlós Boldogasszony templom
több mint 250 éves, évek óta folyik a fel-
újítása. Augusztusban kezdték el a temp-
lom burkolatának, aljzatának a kicserélé-
sét, az erről folyó munkálatokról Talapka
István plébános atyát kérdeztük.

Most jutottunk el lehetőségben és felada-
tokban odáig, hogy a külső tatarozási mun-
kálatok befejezése után, a Műemlék
Felügyelőség engedélyével a belső felújí-
tások is elkezdődhetnek. A szentély köve-
zetének cseréje és az oltár restaurálása
már évekkel ezelőtt megtörtént, most a
templom hajójának aljzatát kell felújítani.
A padok közötti régi kőburkolatot kb. 60-
70 évvel ezelőtt cserélték ki, és ez a köve-
zet igencsak megkopott, megtöredezett
már a használattól, mivel nem természetes
kő volt, hanem változó keménységű
műkő, így eltérő módon kopott meg, hol

jobban, hol kevésbé. A padlózat cseréjé-
nek a gondolata már évekkel ezelőtt elő-
került, de vártunk vele, mert a templom
padlófűtését terveztük. Ugyanis ez a fűté-
si mód nem károsítja a festményeket. De a
jelenlegi energiaárak mellett ez lehetetlen,
az egyházközségünk számára megoldha-
tatlan terhet jelentene ez a költség, így
marad a régi fűtési mód, a villamosvezeté-
keket már felújítottuk, rendbe tettük.
Annyiban szeretnénk még komfortosabbá
tenni a hívek számára az itt tartózkodást,
hogy a padok alját leszigeteljük, kőburko-
lat helyett faborítást kapna, így nem lenne
olyan hidegérzetük a padban ülőknek.
Reméljük, ezek a munkálatok az ősz
folyamán befejeződnek, és szeretnénk a
még hátralévő felújításokat is megérve,
Isten segítségével 2011-ben - a templom
felszentelésének 250. évfordulóján – egy
belsejében is teljesen felújított templom-
ban ünnepelni.

Tovább szépül az Ótemplom
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Petőfi Sándor

AZ ALFÖLD

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.

Felröpűlök ekkor gondolatban
Túl a földön felhők közelébe,
S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszu gémü kútnál
Széles vályu kettős ága várja.

Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.

A tanyáknál szellők lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,
S a smaragdnak eleven szinével
A környéket vígan koszorúzza.

Idejárnak szomszéd nádasokból
A vadlúdak esti szürkületben,
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltől meglebben.

A tanyákon túl a puszta mélyén
Áll magányos, dőlt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.

A csárdánál törpe nyárfaerdő
Sárgul a királydinnyés homokban;
Odafészkel a visító vércse,
Gyermekektől nem háborgatottan.

Ott tenyészik a bús árvalányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek;
Hűs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.

Messze, hol az ég a földet éri,
A homályból kék gyümölcsfák orma
Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,
Egy-egy város templomának tornya. -
Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.

Pest, 1844. július

Az együttesnek jelenleg 14 felnőtt tagja van,
de munkáit a két utánpótlás csoporttal szoro-
san együttműködve végzi. A művészeti veze-
tőjük Kasza Ákos, a Félegyházi Táncszínház
vezetője, mindkét együttes célja az autentikus
magyar néptáncok megismerése és színpadra
vitele. AKécske Együttes első önálló műsorát
2005 májusában állította színpadra Falu
végén kurta kocsma címmel, majd ezt követ-
te a Mit kíván a magyar nemzet?, az Ágnes
asszony és 2007. augusztus 20-a alkalmából
az István a király című rockopera táncszínhá-
zi bemutatójának színpadra vitele. Mindezek
mellett rendszeres vendégszereplői a Félegy -
házi Táncszínház bemutatóinak is. A Nimród
vére produkció 2006. augusztus 18-án már
bemutatásra került Kiskunfélegyházán, s an-
nak megvalósításában is közreműködött a
Kécske Táncegyüttes. A most tervezett elő-
adásban közel 50 táncos, valamint lovasok és
íjászok is szerepelnek az előadásban. A darab
színpadra vitelében közreműködnek a kör-
nyező települések táncosai is: Kiskunfélegy-
házáról, Bugacról, Kecskemétről és Tisza-
kürtről lesznek vendégtáncosok. Az előadás
énekes és szöveges közreműködői a kécskei
Városi Színjátszókör, valamint a Bugaci
Gitáregyüttes tagjai lesznek. Az intenzív fel-
készülési időszak augusztus 10-én kezdődik
egy tánctábor keretén belül. A tábor önellátó,
ahol kb. 30 vidéki táncos étkezését kell bizto-
sítani 10 napon keresztül. Az esték során a
tábor résztvevői közös programokon ismerik
meg az előadás történelmi hátterét és hango-
lódnak rá az előadás szellemiségére. A
Nimród vére formációs táncprodukció, nép-
tánc elemekkel díszítve. Kasza Ákos koreog-
ráfus a népzenéből merít, de nem autentikus
zenére táncolnak a táncosok,a darab a
Kormorán együttes zenei anyagára épül. A
néptánc nyelvét, - amely gazdag és kifejező-
használják arra, hogy a történetet elmeséljék,
hiszen mozdulatokkal sokkal többet lehet
megmutatni, mint szavakkal. A darab né-

pünkről, az új haza megtalálásáról és a
magyarságunkról szól. Egy előadás, melyben
őseink tettei újra megelevenednek: hogyan
jöttünk ide, miként találtunk rá új hazánkra és
hogyan maradtunk itt. „Életre kel” Nimród és
két fia, Hunor és Magor, akik a Csodaszar-
vasra vadászva találnak rá új hazájukra. Itt
letelepedve harcok, csaták, házasság vár rá-
juk. Egyben szemtanúi lehetünk annak,
hogyan elevenedik meg Attila és az Isten
kardja ezen a nyári estén. Amű Benedek Elek
A Honfoglalás kora című művének „A világ-
verő nép” című fejezetére épül, mely tartal-
mazza a Csodaszarvas legendája és az Istenek
kardja című mondákat. A történet fény- és
hangeffektekkel igazán látványos és ámulat-
ba ejtő élmény lesz. A támogatók jóvoltából
az eddigi előadások belépődíj nélküliek vol-
tak, a Nimród vére című produkció mostani
szabadtéri előadásának megteremtésében a
támogatók: Vakond Kft, DUNA ASZFALT
út- és mélyépítő Kft., Hódút Kft, Tiszakécske
Város Önkormányzata, és a Tiszakécske
Városért Közalapítvány.

Nimród vére Tiszakécskén

2008. augusztus 15.4. oldal Félegyházi Közlöny

Több település táncosainak közreműködésével kerül sor augusztus 20-án a „Nimród vére”
című táncjáték bemutatására Tiszakécskén a Sportligetben, a Tisza-parton megépített sza-
badtéri színpadon. Az előadás főszereplője a Kécske Táncegyüttes, amely 1995 óta a tisza-
kécskei Arany János Művelődési Központ amatőr művészeti csoportjaként tevékenykedik.
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Nyárbúcsúztató hétvégét tartanak a félegy-
házi strandon augusztus 22-24-ig.
Augusztus 22-23-án Moto-Rock Strand-buli.
22-én pénteken:12 - órától érkezés, behajtás a
dínom- dánom helyszínére, majd Isten hozott
pálinka Sátorhely elfoglalása A színpadon
17.30-tól a Longstep (Creedance, Santana,
Kansas nóták) 20-órától a TBC 23-órától
Master lehúzva, csendes (csendesebb) mula-
tozás! 23-án szombaton: 9-órától az érkezők
behajtása, majd ahogy tegnap is az új vendé-
geknek Isten hozott pálinka, sátorhely, sörsá-
tor 9-től 11-óráig ébredő és eszmélő verseny
az itt alvóknak (főnyeremény a friss Toi-Toi)
12-órától a bográcsban főtt étel megcsodálása,
elfogyasztása (aki bírja) Ebéd után vetélke-
dők: Sörpörgő, lassulási verseny, hordógurí-
tás, blokkhajítás, Moto-Rock szépe verseny
(nem sofőr, hanem motor!) stb. A színpadon

18-órától a Disco Expresz 20-órától a Bad
Times. 23- órától visszavesszük aMastert. 24-
én vasárnap 8-órától Pipi-Parti (szárnyas éte-
lek versenye) Elkészíthető madarak: tyúk,
kacsa, kakas. Díjazás leves, sült és pörkölt
kategóriában. Nevezni lehet augusztus 20-ig a
20/540-6330 telefonszámon
24-én vasárnap 10-órától Strandröplabda-baj-
nokság. Nevezés 9-órától a helyszínen 15-
órakor főzőverseny eredményhirdetése 16-
órakor strandröplabda eredményhirdetése.
Szombaton és vasárnap fellép a miskolci
Fráter György Katolikus Gimná-zium kórusa
(2008-as grazi kórusolimpia ezüstérmesei)
Vasárnap a színpadon az orgoványi
Golddance táncegyüttes. Mindkét napon a
kiskunfélegyházi Penta Motor Kft. Suzuki és
a Jansik Autóház Fiat autóbemutatót tart.
Belépődíj: pénteken érkezőknek 2.000.-ft,
szombaton érkezőknek 1.500.-ft.
Ahárom napos rendezvény ideje alatt csak
egész napos jegyek válthatók!

Veterán autók Félegyházán

Nyárbúcsúztató

A Magyar Autóklub és az Oldtimer Show
Kft. augusztus 5. és 10. között szervezte
meg a Dél-alföldi Veteránautó Túrát. A
résztvevők régiós felfedező útjuk során
augusztus 8-án érkeztek Kiskunfélegy-
házára.

A muzeális értékű járművek a városi
könyvtár mögötti parkolóba tartottak
„pihenőt”. A különböző évjáratú autó-

matuzsálemek között voltak, amelyeket
még az 1900-as évek elején gyártottak, az
„ifjabbak” pedig 1945 körül kerültek forga-
lomba. Az autók tulajdonosai Európa több
országából érkeztek hazánkba, és szenvedé-
lyüknek hódolva veszenk részt ezen a túrán.
A tizennégy, egyenként is ritkaságszámba
menő autó – Panhard & Levassor, De Dion
Bouton, UNIC - együttes megjelenése igazi
szenzációnak számított.
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Anyakönyvi hírek

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

Születtek: Szebellédi Gabriella (anyja neve: Bartók Mónika
Melinda), Takács Nóra Bernadett (Nagy Tünde), Kiss Csanád
(Szabó Nóra Katalin), Makai László Gergely (Orban Anna Maria),
Nagy Míra Eszter (Gulyás Ildikó), Vidéki Tamás (Fekete Irén),
Kullai Noémi (Gyulai Klára), Tamasi Ármin (Csuka Éva), Barota
Lilla (Varga Erika Klára), Bera Bianka (Dobák Beáta), Tóth Mónika
(Véninger Éva), Patai Amanda Tímea (Rácz Tímea Mária), Kiri
Nándor (Fekete Ibolya), Fricska Sándor (Kósa Zsuzsanna), Fehér
Dániel Sándor (Dávid Ildikó).
Házasságot kötöttek: Seres Katalin – Koczka Ákos Endre, Fricska
Renáta – Szabó István.
Meghaltak: Bodor Istvánné Kocsis Róza, Fodor István, Dora
Istvánné Csányi Márta, Lantos Andrásné Fazekas Zsuzsanna, Kása
Mihály, Dobos Jánosné Gácsi Rozália, Herédi-Szabó János Béla,
Kiss Ferencné Kovács Mária, Gácsi-Kis Mihályné Karsai Erzsébet,
Némedi-Varga András, Berente Pál – Kiskunfélegyháza. Magyar
Julianna, Pintér Lászlóné Tóth Erzsébet, Rácz Mihály – Tiszaalpár.
Korom József – Bugac.

2008. augusztus 15.6. oldal Félegyházi Közlöny

Értesítjük a város lakosságát, hogy előreláthatólag augusztus 15-
én Kiskunfélegyháza város légterében vegyszeres légi szúnyog-
irtást végeztetünk. Kérjük a lakosság megértését és türelmét.

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

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.

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. Kétmillió
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 ter-
vezik a Blandina - Dobó és a Móra – Kálvária utca, köz jár-
daépítését.

Szoptatás Világhete
„ A csecsemőnek szüksége van az anya karjának melegére, emlőjének
táplálékára, biztonságára, amelyet az édesanya nyújt – a szoptatás
mind hármat egyszerre elégíti ki.”

Augusztus első hete a szoptatás világhete, amelyet 1992. óta ünnepel-
nek meg, ma már120 országban.
Évről-évre a WABA (World Alliance for Breastfreeding Action), a
szoptatást támogató szervezetek szövetsége választ egy témát, amely
köré a világhét akciói szerveződnek: Az idén az olimpiához kap-
csolódóan az „Aranyat érő támogatás 2008” jelmondatot adta. A szop-
tatást támogató szervezetek arra buzdítanak, hogy az anyák legalább
féléves korig kizárólag szoptassák gyermekeiket, majd megfelelő
kiegészítő táplálás mellett folytassák a szoptatást két éves korig vagy
tovább, az igényeknek megfelelően. Az anyatej a legtökéletesebb, leg-
egyszerűbben hozzáférhető természetes táplálék minden csecsemő
számára. Az anyatej egyedülállóan tartalmazza azokat az anyagokat,
amelyek a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. - Egyenletes
hőmérsékletű, mindig friss, olcsó. - Tökéletes táplálék-, és energiafor-
rás, bármilyen más táplálékféleségnél jobban hasznosul. - Véd a fer-
tőzésekkel szemben, a sokáig szoptatott csecsemő ritkábban betegszik
meg, ha beteg is rövidebb ideig tart betegsége. - A szoptatás az
allergiás betegségek kockázatát is csökkenti, különösen fontos a
hosszú ideig tartó, kizárólagos anyatejes táplálás azon csecsemőknél,
akik családjában van allergiás betegség (pl. ekcéma, asztma, szé-
nanátha). - A tartósan hosszúideig szoptatott gyermekek között jóval
ritkábbak a logopédiai problémák, beszédhibák, mivel a szoptatás
során erőteljesebben fejlődnek ki az arcizmok, a nyelv a szájpadlás. A
szoptatás a fognövekedést is befolyásolja. - A szoptatott gyermeket
kevésbé fenyegeti a cukorbetegség és a daganatos betegségek. - A
szoptatás mély érzelmi kapcsolat, kötődés alapjait teremti meg anya és
gyermeke között. Ez a kapcsolat a későbbi pszichológiai fejlődést is
megalapozza.
A szoptatás népszerűsítésének igen fontos figyelemfelkeltő programja
a Szoptatási Világhét, és a világhéthez kapcsolódó szoptatást támogató
rendezvények. A rendezvények szervezésében kiemelkedő szerepük
van a védőnőknek. Kiskunfélegyházán és a környező településeken
hagyományosan az ősz folyamán kerülnek megszervezésre a szop-
tatást támogató rendezvények, amikor ünnepeljük, köszöntjük a szop-
tató anyákat.

Görögné Goór Emese szakfelügyelő vezető védőnő
ÁNTSZ Kiskunfélegyházai Kirendeltsége
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Félegyházi
galambász siker
Bajnoki címet nyert az országos
galambversenyen Zsibrita Csaba. A
félegyházi tenyésztő évtizedek óta
ezzel a sportággal foglalkozik, és ez
alatt több alkalommal is volt már
magyar bajnok.

Zsibrita Csaba 1980 óta foglalkozik
galambokkal. Kedvenc fajtája a
Budapesti Magasröptű Keringő.
Eddig összesen öt alkalommal dia-
dalmaskodott nemzetközi versenyen,
emellett tizenkétszeres magyar baj-
nok, amit különböző kategóriákban
nyert el. A legutolsó nemzetközi ver-
senyén a magyarok mellett szerb,
horvát és bosnyák indulókat sikerült
legyőznie. Magyarországon jelenleg
három-négyszázan foglalkoznak
versenyszerűen a galambtenyésztés-
sel. Zsibrita elmondta, hogy a galam-
bok kiválasztása egész évben folya-
matosan történik és teljesítményük
egy hosszú folyamat eredménye. Az
évek alatt ugyanis mindig a legjobb
madarait tartja meg és ez által válnak
azok egyre jobbá. Az eredményei
ezért egy hosszú folyamat részei, így
összességében kell nézni őket.
Jelenleg harminc pár tenyészga-
lambbal büszkélkedik és száz szálló-
galambja van. Egy fiatal madár érté-
két két-három ezer forintra becsülte,
míg egy bajnok galamb értéke sze-
rinte a végtelenségig is elmehet.
Hozzátette, hogy számára a mada-
raknak inkább eszmei értéke van és
mindig a bajnok galambjai a legked-
vesebbek számára. Az országos baj-
nokságot július 26-án rendezték
meg. Minden helyszínre két bíró
érkezett, akik folyamatosan figyelték
és felügyelték a galambokat. A ver-
senyen 24 madarat lehetett hajtani,
amiknek a bírák egész nap pontozták
és értékelték a teljesítményüket. A
bírák a magasság szerint adták a
pontokat. Négy pont járt a röp-
magasság, hat pont a tűnő magasság
percenkénti idejéért. Hét órai szállás
fölött pedig további három ponttal
jutalmazták a madarak teljesítmé-
nyét. Zsibrita Csaba galambjai végül
9 óra 30 perc hosszidőt szálltak, és
4502 pontot értek el. Ezzel a teljesít-
ménnyel pedig újból megszerezte a
magyar bajnoki címet.

Katamásodik lett San Francisco-ban

A Lelátó Kupáért küzdöttek
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Hirdessen a Félegyházi
Közlönyben!

Megjelenés hetente, pénteken-
ként, 15.300 példányban
Tel./Fax.: 76/467-541

E-mail: fkozlony@gmail.com,
Lapzárta kedd, 12 óra.

Akiskunfélegyházi városi tenisz klub július 26-
27-én rendezte meg a Honvéd teniszpályákon a
II. Lelátó kupa teniszversenyt, amelyen az
alábbi eredmények születtek.

F12 évesek között 1. helyezést ért el Horváth
Ábel, 2. Juhász Marcell, 3. Kiss Martin és
Polyák Bence lett. F14 évesek között 1.
helyezést ért el Juhász Borisz, 2. Ménes Tamás,
3. Polyák Péter. Férfi párosban 1. helyen végzett
Juhász Árpád-Bársony Zoltán, 2. Baricz-Balogh
páros, 3. Bauecker-Dr.Rácz és Dobák-Patkós

páros. Vegyes páros versenyszámban 1.
helyezett Cifrick Dóra-Balogh László, 2.
helyezett Várkonyi-Kovács Nóra-Kovács
István, 3. helyezett Dr.Palásti Gabriella-Dobák
Nándor és Dr. Horváthné Juhász Nauzika-
Dr.Rácz Levente lett. A férfi egyéni
versenyszámban 19 induló közül az első helyen
végzett Francia Csaba, 2. helyen Kiss István, 3.
helyen Dr. Rácz Levente és Dr. Horváth Tibor
lett. A következő verseny augusztus 23-24-én
Szent István Kupa néven kerül megrendezésre.

-tudósítónktól-

Egy ezüstéremmel, és egy előkelő ötödik
helyezéssel tért haza a San Faranciso-
ban megrendezett 42. Nemzetközi
Gyermek Olimpiáról Görög Kata a
Honvéd atlétája.

Görög Kata, a József Attila iskola tanuló-
ja, a Honvéd igazolt versenyzője tavaly
országos korosztályos bajnok lett, a
Diákolomipán pedig egyéni összetettben
az előkelő második helyet szerezte meg.
Kerék Csaba tanítványa július 10-15.
között mérkőzött meg a világ élvonába
tartozó fiatalokkal San Francisco-ban a
Nemzetközi Gyermek Olimpián. A tehet-
séges félegyházi versenyző távolugrás-
ban 5,25 centiméterrel az ötödik helyen
végzett. Csapatban a 4X100 mérters
váltófutásban ezüsetéremes lett.
Edzője Kerék Csaba elégedett tanítványa
eddigi eredményeivel. Megítélése szerint
Görög Kata az őszi bajnokságon is jól
fog szerepelni. Az edző 100 méteres sík-
futásban és távolugrásban tartja legesé-
lyesebnek a fiatal sportolót.
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Az őszi szezon első mérkőzést hazai pályán játszotta a KHTK NB III-
ban szereplő csapata. Az ellenfél a Kecskeméti TE II. együttese volt.

AKHTK labdarúgó szakosztályánál több változás történt a nyáron. A
szakosztályvezető Hideg László lett, a technikai vezető pedig Fütyü
Illés. A csapat új vezetőedzője Lódi László, aki játékosként
Tatabányán (NB.I.) és a BVSC-ben (NB.I.) játszott, később edzőként
dolgozott Kecskeméten, Szolnokon és Tiszakécskén.
A játékoskeretben is történtek változások. Terjék Ákos és Csikós
József (Kunszállás), Fekete Attila (KTE), Nádasdi Gergely (Hajós),
Nagy Gábor (Kkfházi Vasutas), Nadrai László (Csólyospálos) távo-
zott. Helyükre Tóth István (Tiszakécske), Bálint Kornél (Záhony),
Nagy Ferenc (Kkfházi Vasutas), Szalai Ádám, Dencs Tamás és Juhász
Norbert (KTE), Bekő Péter (Ballószög), Karsai Szabolcs, Nemes

Attila és Forgó Gábor (KHTK U19) érkezett.
A csapat átlag életkora 22 év, a vezetőség ennek fényében hosszútáv-
ra tervez. A klubvezetés a 8-10. helyig fogalmazta meg a bajnokság-
ban elérendő célt.

Megfiatalodott a Kiskunfélegyházi HTK
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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 reklámü-
gyintéző ●Logisztikai ügyintéző ●Ügyintéző titkár ●Számítógép-

kezelő (-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.

Félegyházi
Közlöny
E-mail:
fkozlony@gmail.com

Résztvevők: KKC, Debrecen EAC, 2 F
Vízügy-Szeged, Földes-Miskolc, Békési
SzSK, Debrecen Medikus, Jászberényi KSE,
Békéscsabai KC, Szerencs BSE, Debrecen

DSI, Gyula Color KE, Nagykőrös Kőrisfa SE,
Pásztó PSZSE, Kotaji DE. A csapatok sor-
solása még nem készült el.

Tokai György

Több pénz kell az idei szezonra
A Magyar Kosárlabdázók Szövetségének döntése alapján a KKC NB II. férfi kosárlabda csa-
pata a 2008/2009 évi bajnokságban a Keleti csoportban szerepel. Ez a döntés kedvezőtlenül
érinti a KKC-t, mivel az ellenfelek nagy területi elosztásban az ország kétharmad részén
helyezkednek el.

Augusztus 9.
KHTK-KTE 1-4 (1-3)
Kiskunfélegyháza, 600 néző. Vezette Galambosi.
KHTK: Tóth P. - Nemes, Kádár, Huber, Szalai (Juhász), Katona,
Fricska, Újvári, Czibolya (Timafalvi), Szabó A., Bálint(Nagy F.).
Gólszerző: Kádár
A megfiatalított félegyházi csapat nem bírta felvenni a versenyt az
NB I-es játékosokkal megtűzdelt kecskeméti csapattal.
Jók: Tóth P., Szabó A., Újvári B.

2008. augusztus 15.


