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Átadták a megszépült közöket

Lelkigyakorlatos tábor
Tizenhetedik alkalommal tartotta meg lelkigyakorlatos táborát a móricgáti Hittanyán a
Katolikus Ifjúsági Iroda. Idén, kacsolódva a
Biblia évéhez, a középpontban a Szentírás állt.
A tábor résztvevői az ország különböző településeiről érkeztek, hogy idén neves előadók
tolmácsolásában értelmezzék a Biblia üzenetét.
Az eladók között volt dr. Finta József plébános,
Kocsis Imre, Tarjányi Béla, Farkas István piarista atya. A díszvendég dr. Bábel Balázs Kalocsa - Kecskemét főegyházmegye érseke volt.
Az egyhetes pusztai lelkigyakorlatos tábor résztvevőinek napirendjét szentmise, a közös imádság, a szentségimádás tette ki. Ezen felül fontos
szerep kaptak a közösségépítő és szórakoztató
programok is. Nem hiányzott tehát a sport, a játék, a túra, a zene és tánc sem.

Szépül a városi könyvtár
Befejeződött a közök felújítása a 4. számú választókörzetben. Az ünepélyes átadásra augusztus 14-én került sor.
A kilenc köz felújítás két éve alatt készült
el. A munkálatok kilenc millió forintba
kerültek. A renelkezésre álló keretből
megújultak a közök járdái, valamit zúzott
kő borítást kaptak az utak. A közök egyike sem lett felnyitva, tehát továbbra is a

biztonságos, gyalogos és kerékpáros közlekedést szolgálják.
A kilenc köz elkészültével esős időben is
száraz lábbal lehet eljutni a Majsai úttól a
Csongrádi útig – nyilatkozták az augusztus 14-én tartott sajtótájékoztatón Bense
Zoltán és Gyenes Attila a 4. és az 5.
számú választókörzet önkormányzati
képviselőji.
Folytatás a 3. oldalon.

Pénzhiányal küszködik a város?
Finanszírozási gondokkal küszködik a városi önkormányzat. Jelenleg havonta mintegy 38 millió forint hiánnyal zár a városháza, s ez fizetési, finanszírozási problémákat
okoz az önkormányzat és intézményei működésében.
Busa Imre gazdasági ügyekért felelős alpolgármester szerint a városvezetés átgondolatlan döntései a felelősek a kialakult hely-

zetért. A fideszes városvezetés egyúttal hanyag kezelés gyanújával ismeretlen tettes
ellen feljelentést szorgalmaz. Folyt. 2. o.

Speciális képzés indul a Kossuth-ban
Húsz halmozottan hátrányos helyzetű gyermek kezdetheti meg a tanulást szeptemberben a Kossuth Lajos Szakközép és Szakiskola és Kollégiumában. A képzés az utazás és az elhelyezés költségeit az oktatási minisztérium pályázatán nyert negyvennégymillió forintból fedezi az intézmény - tájékoztatta lapunkat Ágoston Tibor, a
Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium igazgatója.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a szakma elsajátítása mellett felzárkóztató programban vesznek részt. A
nevelők a hiányos ismeretek pótlása után
megtanítják őket a helyes életvitelre, fejlesztik tanulási képességeiket. Hétvégenként pedig kirándulások, utazások, táborok szolgálják a tanulók előremenetelét.

A cél egy államilag elismert szakma megszerzése. A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában azok a fiatalok
vehetnek részt, akik a legszegényebb és
legképzetlenebb családból jönnek és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek.

A tervek szerint halad a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár felújítása. A szakemberek már javában dolgoznak a Hattyúház belső terének kialakításán, valamit az épület külső burkolatának elkészítésén.
A városi könyvtár bővítése és teljes felújítása
463 millió 834 ezer forintba kerül, melyhez
2006-ban nyert négyszázmillió forint címzett
támogatást a kiskunfélegyházi önkormányzat. A
beruházás első ütemében készült el az új szárnyépület. A Hattyúház teljes rekonstrukciójára a
második ütemben kerül sor. A szakemberek
egyebek közt felújították az épület teljes tetőszerkezetét, kicserélték a hibás falrészeket, a
nyílászárókat. A helyiségek ablakainak helyét a
régi leírások, dokumentumok alapján készítették
el újra. Jelenleg a fűtésrendszer kialakítása, az
épület külső homlokzatának burkolása van folyamatban. Az épületet a tervek szerint idén októbertől vehetik birtokba az olvasók - tájékoztatta lapunkat Kállainé Vereb Mária, az intézmény igazgatónője.
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Csontvázak a szekrényben?

Hírek röviden

Busa Imre: a széthúzó erőknek egy irányba kellene tartani!

Megújult a Batthyány utcai
játszótér. Az uniós szabványnak megfelelő létesítményben korszerű játszóeszközök
várják a gyermekeket. A játszótér felújítása három évet
vett igénybe. Az utolsó ütemben, idén a város négyszázezer forintot költött a hinták cseréjére. Kiskunfélegyházán a
Batthyány utcai létesítmény
átadása után tizennégy Európai Uniós szabványnak megfelelő játszótér működik.
A húszéves félegyházi születésű Szabó Zsuzsa lett a Jászberényben megtartott nemzetközi mézvásár és méztalálkozó Mézkirálynője. A megtisztelő címért idén tizenketten indultak.
Tíz ország ifjúságsegítő szakembereinek tartottak egyhetes képzést a Constantinum
Intézményben. A Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület Európai Uniós forrásból
finanszírozta a tizennyolc fiatal szakmai programját. Az
ifjúsággal foglalkozó fiatalok
továbbképzése angol nyelven
folyt, akik non formális
módon sajátították el a programszervezés fortélyait. A
tervek szerint a jövő évben ismét Félegyháza ad otthont
egy, az Európai Unió által támogatott kurzusnak.
Jó ütemben halad az E75 főút padkájának rendbetétele. A
szakemberek jelenleg a selymesi kerékpárút szomszédságában dolgoznak. A forgalmat félpályás útlezárás lassítja.
A Templom-halmon folyó
ásatások eredményiről számolt be augusztus 11-én a Kiskun Múzeum Baráti Körének
Rosta Szabolcs. Az intézmény igazgatója elmondta, ez
idáig gyűrűk, csatok, pénzérmék, csont és templomkő maradványok kerültek a felszínre. A leletek dokumentálásában diákok is segédkeznek.
A Kalmár József utca felújítására nyert támogatást Kiskunfélegyháza. A háromszázhúsz méter hosszú út rekonstrukciója azért jelentős, mert
fontos szerepet tölt be az E5ös és a Szentesi út összekötésében.
A felújítási munkálatok augusztus végén kezdődnek el.
A hat méter széles aszfaltsáv
mellett parkolókat is kialakítanak a szakemberek.

Finanszírozási gondokkal küszködik a városi
önkormányzat – jelentették be még a múlt héten
fideszes képviselők. Jelenleg havonta mintegy 38
millió forint hiánnyal zár a városháza, s ez
fizetési, finanszírozási problémákat okoz az
önkormányzat és intézményei működésében.
Busa Imre gazdasági ügyekért felelős alpolgármester szerint a városvezetés átgondolatlan
döntései a felelősek a kialakult helyzetért. A
fideszes városvezetés egyúttal hanyag kezelés
gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést
szorgalmaz.
– A városvezetés átgondolatlan döntései? Ezek
szerint Önök, azaz a Fidesz-KDNP frakció a
felelős. Nemde?
– Nem. A mostani hiányt egyértelműen az előző
években felvett hitelek generálják. A város gyakorlatilag a teljes hitelkeretét kimerítette még
2002 és 2006 között. Akkor pedig a szocialisták
vezették a várost. Miután a 2006-os önkormányzati választásokon a jobboldal matematikai többséget szerzett, már ha akartunk volna, akkor sem
tudtunk volna jelentősebb hitelt felvenni. A idei
költségvetést pedig a képviselőtestület – az örök
szkeptikusok teljes elképedésére – vita nélkül,
egyhangúlag fogadta el, ezért a felelősség is
közös.
– Mégis, mennyi pénzről van szó?
– A jelenlegi hitelállomány kamatokkal együtt
megközelítőleg 5,8 milliárd forint. Ezt 2027-ig
kell visszafizetnünk. Ebben az évben hiteltörlesztésre 380 millió forintot kell fordítanunk.
Megjegyezném, hogy ezen felül, a Sportcsarnok
még plusz évi 360 millió forintjába kerül a városnak, amit kétszázalékos kamat terhel 14 éven át.
– Jó, hogy mondja! A kampányban azt ígérték,
hogy leállítják a beruházást. Azután nyertek, és a
Sportcsarnok felépült…
– Nézze, 2006 őszére a csarnok szerkezetkész
állapotban volt. Leültünk tárgyalni minden érintett
féllel, mert valóban le akartuk állítani a beruházást, hiszen az a város számára nagyon kedvezőtlen feltételek mellett zajlott. Ám ekkor kiderült, hogy annyira bonyolult a jogi helyzete
ennek az ügynek, hogy csak hosszú évekre nyúló
pereskedések árán lehetett volna tisztázni. Ráadásul, az önkormányzatnak mindenféleképpen ki
kellett volna fizetnie a csarnokot, azaz 1,6 milliárd
forintot. Fizetnünk kellett volna a beruházó
számára az elmaradt haszonért is, ami megközelíti
a csarnok árát. Méghozzá egy összegben. Ezt nem
vállaltuk, így felépült a Sportcsarnok, ami bizonyos, hogy pénzt termelni nem fog. Ennek jövőjéről is el kell gondolkodnunk. Együtt, közösen,
mert most minden hónapban pont az a 38 millió
forint hiányzik a kasszából, amibe ez a csarnok
kerül.
– Azért az mégiscsak furcsa, hogy mindezek csak
most buktak ki.
– Látható volt ez korábban is, ám a tavalyi 1,9
milliárdos kötvénykibocsátással és ingatlanfedezettel még tudtunk védekezni a fenyegetés
ellen. Idén azonban eddig nem tudtunk értékesíteni két nagy értékű ingatlant, az SZTK épületét
és az ipari park megmaradt 34 hektárját. Ráadásul,
mára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a hiányzó
mintegy 500 millió forint nem beruházásra kell -

az idei új beruházások ősszege 170 millió forint -,
hanem működésre.
– Akkor még sincs akkora baj?
- Dehogynem! Az idei mínuszokra talán megfelelő
fedezet lehet az előbb említett SZTK eladás. Reményeink szerint, az Ipari Park is előbb - utóbb
gazdára talál. Az igazi baj jövőre jön el, ha most
nem lépünk időben. Azt kell látni, hogy az önkormányzat a költségvetését eddig mindig az év elején alkotta meg. Év elején befutnak az általunk
finanszírozott intézményektől a pénzügyi igények.
Ezeket az állami normatívákkal összedolgozva
derül ki, hogy mekkora a költségvetés hiánya,
például a kormányzattól idén is mintegy 80 millióval kevesebb finanszírozást kaptunk, mint 2007ben. De az igazi gond az, hogy a költséges és erőnket meghaladó feladatokat nem lehet az adott
évben azonnal megszüntetni. Ezért javasoljuk azt,
hogy a 2009. évi költségvetés összeállítása most,
azonnal kezdődjön meg, hogy legyen elég idő a
racionális intézkedések véghezvitelére! Csak így
biztosíthatjuk, hogy ne megint ingatlaneladásokból próbáljuk fedezni a város műkö-dési költségeit
– Miért, van még mit eladni?
– Ezt meg kell vizsgálni, elég sok már a jelzáloggal megterhelt ingatlan, de csak az olyan eladásokat tudom támogatni, amelyek bevétele munkahelyteremtésre és költségcsökkentő beruházásokra
fordítódik. Sajnos a korábbi vezetés gyakorlata az
volt, hogy leginkább nem termelő beruházásoknak
biztosított teret. Nézzük csak meg, nem önkormányzati beruházásokban is milyen jelentősebb
cégek jöttek ide. Kereskedelmi áruházak és nem
termelők. Másrészt a hitelfelvételek egy tetemes
része például a strandfejlesztéshez köthető. Azt is
minden józanul gondolkodó ember láthatja, hogy
ez eddig nem hozott komolyabb bevételt.
Az ipari parkra éppen a napokban nyertünk egy
pályázatot, ami a teljes közművesítés kialakítását
teszi lehetővé. Ezzel nagyon vonzóvá vált városunk a Mercedes-beruházás kapcsán a környékre
települő szatelit-vállalkozások számára.
– Nincsenek ezzel kicsit elkésve? Félegyháza a
megye harmadik legnagyobb városa és csak
nekünk nincs használható ipari parkunk! A
környező városok már sok évvel ezelőtt kialakították a magukét.
– Ne nekem mondja! Én csak két éve vagyok a
közgyűlés tagja, de korábban sem a jobboldal
vezette a várost.
Solymosi Bertold
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Toborzott a Magyar Gárda Méltatlanul elfeledve
dr. Kohut Sándor (1842-1894)
„Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
Isten kezét el nem kerülheti.”
[Petőfi Sándor: A nép nevében]

Tagtoborzót tartott augusztus 14-én a Magyar Gárda Kiskunfélegyházán a Petőfi-szobornál. A rendezvényen a cigány kissebség megyei szervezetének
képviselői is jelen voltak.
A tagtoborzó nyitányaként mintegy nyolcvan
egyenruhás gárdista vonult zárt rendben a Petőfi-szobor elé.
A Himnusz elhanzása
után Kollár László, a
Jobbik helyi szervezetének elnöke, valamint Draskovics
András, a Magyar Gárda Bács-Kiskun megyei kapitánya köszöntötte a
jelenlévőket. A Magyar Gárda szerepéről, annak
politikai, társadalmi megítéséséről Novák
Előd, a szervezet sajtófőnöke
beszélt. A békés tagtoborzót
Kiss Ákos dalé-

nekes előadása színesítette. A rendezvény biztonságáról a rendőrség egységei gondoskodtak.
Fotó: -g-

Magyar Gárda
2007 júniusában Vona Gábor, a Jobbik
elnöke a párt támogatásával egyesületként alapította meg és jegyeztette
be a Magyar Gárda Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület nevű szervezetet,
mely alapító nyilatkozata szerint „része
vagy gerince” kíván lenni a párt Beth len Gábor programja szerint felállítandó nemzetőrségnek, és – szociális és
karitatív missziók támogatása és szervezése, illetve a katasztrófaelhárítás és
polgárvédelem mellett – a „nemzeti
önvédelem erősítésében” és „rendvédelmi” feladatok ellátásában kíván
aktívan részt venni. A gárda jelszavai:
Hit, erő, akarat.

Befejeződött az utcaközök felújítása
„Mostantól kezdődően esős időben
is száraz lábbal lehet eljutni a
Majsai úttól a Csongrádi útig a
kisebb közökön keresztül is” – nyilatkozták egybehangzóan csütörtöki sajtótájékoztatójukon Bense
Zoltán és Gyenes Attila a 4. és az 5.
számú választókörzet önkormányzati képviselői.
„Ezzel az utcaköz-felújítási programmal gyakorlatilag teljesítettük
egyik választási ígéretünket, hiszen
a négyes számú választókörzetben
minden ilyen utcákat összekötő közt
felújítottunk” – jelentette ki Bense
Zoltán a sajtónak a Horváth Zoltán
és az Attila utcát összekötő második
köz sarkán. Ismeretes, a város déli
részén a Kossuth utcát és a Halasi
utat illetve a Bajcsy és a Szentesi
utat összekötő utcák között nincs
más közlekedési kapcsolat, csak az

utcákat keresztező közök. A képviselő saját felmérésére hivatkozva
elmondta, a helyiek a három legfontosabb teendő egyikének tartották a választásokkor ezen utcaközök
útfelületének rendbetételét.
„A járdák térkövet, a kerékpárosok
által használt felület pedig zúzott
követ kapott” – vette át a szót Gyenes Attila, aki Bensével egyetértésben fontosnak tartotta kiemeli,
hogy az egymással határos két választókerület végre összeért, egybeforrt, és ez véleményük szerint,
munkájuk gyümölcse. Ezután rámutattak a lényegre: a felújított
utcaközökbe autóval behajtani tilos
(kivéve, ha ott van az illető garázsa).
Elmondták, addig marad jó állapotban az útfelület, míg az emberek
rendeltetésszerűen használják azt.
–sb–

Petőfi ezen sorait dr. Kohut Sándor idézte
a zsidók egyenjogúsítását ünneplő 1868.
január 19-i beszédében, amely a
székesfehérvári hitközség templomában
hangzott el. Nem volt ez véletlen, hiszen a „kunyhók népének”
költője közel állt az ifjú rabbihoz. Az emberi méltóság tisztelete
neki is nagyon fontos volt, az Alföld neki is a szülőföldet jelentette.
Petőfit minden félegyházi, aki ad magára, ismeri, de dr. Kohut
Sándor – pedig ő is a mi földink – méltatlanul feledésre ítéltetett.
Ki volt dr. Kohut Sándor?
Móra Ferenc egyik elbeszélésében így foglalja össze a róla szóló
legfontosabb tudnivalót: „félegyházi zsidógyerekből lett New York
rabbijává, és a bibliatudomány egyik nemzetközi nagyságává.”
1842-ben született Félegyházán, sokgyermekes, szegény zsidó
család sarjaként. Apja, mielőtt megnősült, 12 évig katonáskodott.
A „kiszolgált” katona gyarapodó családjával Félegyházán szeretett
volna letelepedni, de sem a Helytartótanács, sem a város vezetése
nem adta meg az engedélyt. Így 1939-től 1848-ig a család
tartózkodási engedély nélkül „lappangott” a mezővárosban. Az
apa, Kohut Jakab, nagy nyelvész volt, s jártas a zsidó biblikus irodalomban, de családjának a szűkös megélhetést házaló kereskedéssel volt kénytelen biztosítani. Az édesanya, Hoffmann Cecilia, a
heti piacokon maga sütötte kóser lepényeket árult a vásározó zsidó
kereskedőknek. Fia aprócska korától „segített” anyjának az
árusításban. 1848-ban a család elhagyta Félegyházát. Rövid ideig
Mindszenten laktak, ahol megszületett Adolf nevű fiuk. Ő jónevű
író, újságíró volt, lefordította német nyelvre Petőfi prózai írásait.
1849-ben költöztek Kecskemétre, ahol Kohut Sándor anyai nagybátyja anyagi támogatásával kijárta a zsidó elemi iskolát, majd a
helyi református kollégiumban végezte tanulmányait kiváló eredménnyel. Kecskeméten 13 éves korában határozta meg fő
életcélját: elkészíti a zsidó biblikus irodalom etimológiai szótárát.
Ezért a Pesti Német Gimnáziumban letett érettségi után a breslaui
Zsidó Hittudományi Intézetben, vele párhuzamosan a Lipcsei
Egyetemen tanult, ahol 1866-ban megkapta a bölcsészdoktori
diplomáját. 1867-ben pedig a rabbinusi diplomáját szerezte meg.
Rövid ideig Tarnowitzban, majd engedve a szülőföld hívó szavának Székesfehérváron, Pécsett majd Nagyváradon volt főrabbi.
Az 1882-es tiszaeszlári vérvád és az ennek nyomán itt-ott fellépő
antiszemita zavargások elkeserítették, bár múltbeli élményei,
ismeretei kimondatták vele: „hála a magyar békülékenységének és
nagylelkűségének, még a legmostohább időszakban sem volt véres
üldözeteknek kitéve a zsidó.”
1885-ben a new yorki Ahawath Chesed nevű reformjudaista
gyülekezet meghívta rabbinak, mert Európa egyik legkiválóbb
Talmud- és orientalista tudósának tartották. A meghívást elfogadta,
de fájó szívvel hagyta ott Kecskeméten élő édesanyját. A
„lehetőségek hazájában” Kohut napi 10-12 órát dolgozott.
Befejezte élete főművét, az Aruch Completumot, az általa alapított
Zsidó Teológiai Szeminárium talmudi módszertani professzoraként és gyülekezete rabbijaként is tevékenykedett.
Nagy csapás volt számára, hogy nyolc gyermekének édesanyja 33
évesen 1886-ban meghalt. Bár második felesége a gyermekeknek
édes mostohája és férjének támasza volt, Kohut egészségi állapota
a sok munka és a lelki bánat miatt megrendült, betegsége egyre
gyakrabban kötötte ágyhoz.
Kossuth Lajos 1894. március 20-i halálhíre a már nagyon beteg
rabbit mélyen megrázta. Amerikai életrajzírója jegyezte le róla:
„…az öreg haza emlékei annyi hazafias érzelmet ébresztettek fel
benne, hogy úgy érezte, szombat reggel be kell mennie a templomba… Az istentisztelet befejeződött… ő azonban a szokásos áldás
helyett egy izzó beszédet tartott Kossuthról. Az utolsó szavak
szinte el sem hagyták ajkát, amikor elvesztette eszméletét.” A bibliatudomány nagysága, „a félegyházi zsidógyerek” 1894. május
25-én befejezte életét.
Mayer Lászlóné
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Petőfi Sándor

EGY ESTÉM OTTHON
Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer Az isten áldja meg!
Soká nem voltam otthon,
Oly rég nem láta már,
Úgy megvénült azóta Hja, az idő lejár.
Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött;
Még a szinészetről is
Sok más egyéb között.
Szemében „mesterségem”
Most is nagy szálka még;
Előitéletét az
Évek nem szünteték.
„No csak hitvány egy élet
Az a komédia!”
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia.
„Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is szined.
Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket.”
Én műértő beszédit
Mosolygva hallgatám;
De ő makacs fej! föl nem
Világosíthatám.
Továbbá elszavaltam
Egy bordalom neki;
S nagyon, nagyon örültem,
Hogy megnevetteti.
De ő nem tartja nagyra,
Hogy költő-fia van;
Előtte minden ilyes
Dolog haszontalan.
Nem is lehet csodálni!
Csak húsvágáshoz ért;
Nem sok hajszála hullt ki
A tudományokért.
Utóbb, midőn a bornak
Edénye kiürűlt,
Én írogatni kezdtem,
Ő meg nyugonni dűlt.
De ekkor száz kérdéssel
Állott elő anyám;
Felelnem kelle - hát az
Irást abban hagyám.
És vége-hossza nem lett
Kérdezgetésinek;
De nekem e kérdések
Olyan jól estenek.
Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!
Dunavecse, 1844. április
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Kurultaj 2008
Egy évvel ezelőtt még csak néhány kivételes ember hallott Magyarországon a madjarokról. Azóta egyre többen csodálkoznak rá, hogy él Kazakisztánban - Kazahsztán, kazah
kifejezéseket a Szovjetunió fennállása idején az oroszoktól vettük át, helytelenül - egy
madjar (ejtsd magyar) nevű törzs, amelynek ősi mondái hasonlóak a mieinkkel, és most
már genetikailag is bizonyítottan a rokonaink. Megszabadulva az orosz fennhatóság alól,
2007-ben - a XIX. század óta először - tartottak újra kurultajt (törzsi gyűlést), ahova egy
18 tagú magyarországi küldöttség is kiutazott. Hatalmas szeretettel és tisztelettel fogadták
a “madjarok "testvéreiket.
Kunszentmiklós határában, Bösztörpusztán
került megrendezésre augusztus 8-10. között
a II. Magyar-Madjar Találkozó. A Kurultaj
népi- vagy hagyományőrző viseletben öltözött résztvevőinek bemutatói és a történelmi
életképek mellett számtalan kézműves, vásáros, gyermekfoglalkozás színesítette a rendezvényt. A program nyitánya „1500 éve történt…” Magyar összefogás történelmi élőkép
volt. A több mint ezer résztvevőt 100 kürtös
szólította bevonulásra, melyet szakrális énekek előadása követett.
A résztvevőket és a vendégeket Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós város polgármestere,
valamint Kazakisztán magyarországi nagykövete, és Kurmangazi Sokpituli (Torgaji
magdjarok vezetője) köszöntötte.
A magasztos szavak után hétszáz íjász röpítette ki egyszerre nyílveszőjét, majd kétszáz
dobos tartott bemutatót. A dobpergést követően négyszáz ostoros és kétszáz táncos produkciója kápráztatta el a közönséget. A lovasbirkózásban nyolcvanan, a pusztai birkózásban ötszázan, a buszkasijátékban hatvanan
vettek részt. A káprázatos bemutatót hatalmas
csatajelenet zárta. A hetvenkét méter hosszú,
erdélyi fenyőfából készült Magyarok Asztalánál Rózsa Péter főszakács vezényletével
hagyományosan értelmezett étkezés zajlott le
a meghívott vendégek részvételével.
A Kurultajon kazakisztáni madjarok (torgaji
magyarok) vezetői, a magyarság vezetői a két
testvérnép és a magyarság közös sorsának
további kérdéseiről tárgyaltak.
A főműsor mellett számtalan, a magyar kultúrát, hagyományokat éltető és népszerűsítő
foglalkozás kínált elfoglaltságot kicsiknek és
nagyoknak.

Kurultaj
A kurultaj - főleg a közép-ázsiai török
nyelvekben (kazak, kirgiz, özbeg, tatár,
türkmén, török, baskir stb.) és néhány
más altáji nyelvben (pl. mongol) törzsi
gyűlést jelent. Ennek alkalmával valamilyen jelentősebb dologról tanácskoznak a
törzsi vezetők (szerződést kötnek, hadjáratot terveznek, valamilyen vitás dolgot
próbálnak megoldani stb.), illetve vezérválasztást tartanak, ahol a törzsi vezetők
tanácsa valakit vezérnek (esetleg kánnak)
választ.
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In memoriam

Horváth Dezsőné
(1943. szeptember 10 - 2008. július 08.)
Tisztelt Gyászoló Család! Rokonok! Ismerősök! Kedves Margitka!
Megrendült szívvel jöttünk el ma Nagykonyi temetőjébe,
Kiskunfélegyházáról a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskola és
Diákotthon volt tantestületének küldöttjei, akik Veled együtt töltöttük közös
munkahelyünket. Lerójuk kegyeletünket és együtt emlékezzünk egy életből
eltávozott kiskunfélegyházi tiszteletet övező pedagógustól, Horváth
Dezsőnétől, Margitkától. Kegyelettel álljuk körül hamvaidat, hogy lerójuk
végtisztességünket és elköszönjünk az élők nevében. A halál nem más mint
egy előszoba, ahol a lélek átöltözik a halhatatlanságra, hogy talákozzon az élet
Királyával. Mi nem úgy gondolunk a halottunkra, mint aki nincs többé, hanem
mint, akit nem láthatunk. Nem a holtak birodalmában keresünk, hanem a mennyországban az üdvözültek között. Mennyi fájdalmat bírt el a Te szíved, még
végül megtört és nem ver többé. Pedagógus kollégánk hiányát emlékekkel
pótoljuk. Mert bizton állítjuk, hogy nincs halál, csak változás. De a változás
gondolatát nagyon nehéz megszokni. Megállapíthatom, hogy a halál olyan,
mint a nap, nem tudunk, nem akarunk szembenézni vele. Azzal a ténnyel,
hogy itt hagytál bennünket, meg kellett halnod ahhoz, hogy egészen az
alakotók soraiba jussál. Példamutató, kiváló szakember voltál. Reál műveltésgeddel mint szakfelügyelő sok tanáccsal láttad el szakmai ismeretekkel kollégáidat, hogy e nehéz tantárgy matematika - fizika szakot megkedvelt tantárgygyá tedd munkád folyamán. S ezt sikerként könyvelheted el tanítványaid
versenyeken való szereplésének jó eredményei során. Ez volt a biztosíték arra,
hogy munkáddal öregbítetted Kiskunfélegyháza város és munkahelyed
Bajcsy-iskola hírnevét.
Most is köszönöm Neked!
Fontos voltál számunkra: mint pontosan és jól őrző vagyon védő, őrködtél az
intézmény leltári anyagának sokaságán. Sok apró segítséggel oldottad meg
önzetlen munkáddal mindig az iskola gazdasági vezetőjének igazi munkatársa voltál, a napközi otthon és menzás díjak szedésében és elszámolásában.
Humoroddal, amely sajátságos volt, jól ötvözted a nagy számú tantestületnél,
akik alsótagozatos, felsőtagozatos, napközi ottonos és diákotthonos kollégáid
szerteágazó, de egy célért munkálkodó pedagógus oktató és nevelő tanárait jól
tudtad munkára ösztönözni mindannyiunk sikerének érdekében. Köszönöm,
mint mindig, most is Neked!
Sokan szerettünk és tiszteltünk, tanítványaid és munkatársaid. Fizikai életednek nehézsége ellenére sugárzott belőle a szeretet felénk, mikor nyugdíjas
éveidben meglátogattunk, mikor Édesanyáddal együtt éltetek
Kiskunfélegyházán, hisz saját betegséged ellenére gyermeki szeretettel,
figyelemmel, gondoskodással vetted körül az ANYÁT, ahogy Te szólítottad.
Ez az összetartozó szülő-gyermek szeretet tette lehetővé, hogy a nehézségeket
áthidaljátok, igyekeztetek útjába állni a halálnak, amíg csak lehetett. Mert
mind a ketten szerettetek élni!
Mint aktív tanár, de nyugdíjas pedagógusként is boldog és elégedett voltál,
betegségedet felül múlva, szinte dicsekedtél mikor többször, meglátogattunk,
hogy magad módján boldognak érzed magad. Ez biztos, mert mi megállapíthattuk, hogy önmagadhoz és életviteledhez mindig hű maradtál. Az utolsó Margit-napi köszöntési napon mondtad Nekünk: milyen jó érzés, hogy
ismét együtt lehetünk, hisz mindent tudok most is rólatok. Kiskunfélegyházi
rádió és televízióból, újságokból értesülve én figyelemmel kísérem munkátokat s ez összeköt bennünket most is. De figyelmeztettél is különösen engem,
s mondtad: az energia véges, vigyázz magadra, mert a húr megpattanhat!
Igérem Neked, intelmeidet megfogadom!
Megfogalmaztad életed mottóját is! S még most is fülönkben cseng: ahogy
kifejtetted: a magam szempontjából hálával és szeretettel gondolok a
tanítványokra, akiknek jókedve, rokonszenve, figyelme és fiatalsága százszorosan megjutalmazott minden értük és velük való munkámért és fáradozásomért, s ha mégegyszer újrakezdhetném, megint csak azért küzdenék, hogy
igazán megérdemeljem a rám bízott fiatalok barátságát, mosolyát és jó
emlékezetét. Példamutatásoddal igazi tanítómester voltál. Nem éltél hiába,
mert mindig valakiért éltél. A családért, hivatásodért, mindannyiunkért. Nem
éltél hiába, mert ismerted a legnagyobb, s leggyönörűbb érzést, a szeretetet.
Lehunytad a szemed, eltávoztál közülünk. A halál, az elmúlás mindig szomorú
tény, de szívtépő a fájdalom, ha a legkedvesebbtől, a kedves munkatárstól kell
búcsúzni.
A búcsúzás szomorú perceiben a koszorúk és a csokrok igazi virágai mellé
odatesszük a szívből jövő érzelmek búcsúkoszorúit, búcsvirágait is.
A közismert vers néhány sorával fejezem ki együttérzésemet és mély
részvételemet kollégáimmal együtt a gyászoló családnak.
...És még is szakadatlanul
Szemközt a leáldozó napal,
Mindaz ami elmúlt halhatatlan!

Pihenj örök időkig! Nyugodj békében Margitka!
Laczkóné dr. Szabó Klára nyugalmazott igazgató

5. oldal

Anyakönyvi hírek
Születtek: Szabó Tímea Nelli (anyja neve: Papp Noémi), Váczi Eszter (Gálfi Szilvia), Péntek Zoé (Valentovics Rita), Németh Tünde
(Oláh Zsuzsanna), Gera Vivien (Timár Mónika), Lakatos Péter
(Szegi Zsuzsanna).
Házasságot kötöttek: Bene Györgyi – Tóth Sándor, Ország Melinda – Terjék Zsolt, Angyal Mónika – Petróczi László, Rigó Annamária – Csertő Zoltán, Eszik Anikó – Virágh Szilviusz, Kurucz Dóra
– Oláh János, Gulyás Krisztina – Rádi László, Tóth Erzsébet – Szász
János.
Meghaltak: Varga Sándorné Hegedűs Anna, Juhász Ferencné Kiss
Ilona, Herédi Sándorné Vizhányó Margit, Fórizs István –
Kiskunfélegyháza. Kiri László István – Gátér. Ficsór Ferenc –
Kunszállás. Vesze Lászlóné Surányi Julianna Rozália –
Pálmonostora. dr. Pócsai Károly – Budapest XVIII.

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatalának nyugdíjasait, hogy 2008. augusztus 7-én megalakult a
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubja. Célunk – többek között –
az összefogás, személyesebbé és közvetlenebbé tenni kapcsolatunkat, valamint a szervezett körülmények közötti működés.
Önkéntesség alapján a Klub tagja lehet – korábbi munkakörétől
függetlenül – aki nyugdíjasnak minősül és már nem aktív dolgozója
a Hivatalnak. Belépési szándékot Dr. Molnár Mihályné Klubvezetőnél kell bejelenteni a 06-20/5791-980-as telefonszámon,
melyről a tagság dönt. Összejöveteleinket: minden hónap második
pénteki napján délután 15,00 órai kezdettel tartjuk, a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyaló termében (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.), melyre szeretettel várom az alapító és a leendő Klub-tagokat. (A
következő megbeszélés: 2008. szeptember 12-én du. 15,00 órakor
lesz.).
Dr. Molnár Mihályné
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klub vezetője

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 18 - tól augusztus 24 ig: Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. (Tel:
76/462-454). Augusztus 25-től augusztus 31-ig: Hóvirág Patika
Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. (Tel: 76/463-363).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 23 - 24 - én: Dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. Augusztus 30 - án és 31 - én:
Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Városunk utcái

Családi nap a szakmaköziben

Széchenyi utca

A Szakmaközi Művelődési Házban tartotta
meg a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok
Egyesülete a már hagyományosnak mondható Családi napot.

Nyomvonala a 18. század végéig alakult ki,
és közös torkolattal kapcsolódott a mostani
Kossuth Lajos utcához. Sajátos kettős utcát
alkotott a jobb oldali szomszédos Wesselényi
utcával. Első neve 1850-től „Kettős utca”
volt. 1900-ban kapta a Széchenyi utca nevet.
Az utca elején, a Móra Ferenc Gimnázium
helyén állott az 1761-ben épült „Nagy
Kaszárnya”, amely a vasútállomás melletti
honvédlaktanya felépülése után „difteritisz”kórház lett. 1896-ban a kórházat lebontották,
és telkét átadták az épülő főgimnázium számára. A Széchenyi utca elején, a gimnázium
falán Pálffy Gusztáv félegyházi születésű
szobrászművész Széchenyi-domborműve
hirdeti a „legnagyobb magyar” elévülhetetlen érdemét. Gróf Széchenyi István (17911860) világlátott, művelt arisztokrata volt,
aki fényes karrierek közül választhatott
volna, de ő arra tette fel az életét, hogy felemelje, megszépítse a hazát. Konok következetességgel vallotta: alkotni, építeni, teremteni kell. Széchenyit nem az emberboldogítás elvont káprázatai vonzották, megvalósíthatatlan „üdvtanok”, hanem Akadémia, híd,
gyár, vasút, hajó, malom, színház, azok a
dolgok, amik hozzásegítik az embert, hogy
jólétben, boldogan éljen. Az első felelős
magyar kormányban közmunka és közlekedési miniszterként szolgálta nemzetét. A szabadságharc kitörésekor a nemzethalál látomásától gyötörve – idegei felmondták a szolgálatot. A családja Döblingbe vitte gyógykezelésre. Itt írta a Habsburg abszolútizmust
leleplező írásait. A rendőri zaklatások végképp felőrölték az idegeit. 1860. húsvétján
meghívta a halált.
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ha napja …
Hanem lerázván, ami benne „földi”
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,…”
/Arany János: Széchenyi emlékezete/
Széchenyi gondolatai:
Szánakozásra méltó, kinek az életben nincs
semmi dolga.
Tisztelek minden véleményt, kivéve a megvásároltakat, ezeket megvetem.
Becsület nélkül Istennek minden adományai
keserűek.
Egy lélekkel ápolt terv: ellenállhatatlan erő.
A tudományos emberfő mennyisége a nemzet
igazi hatalma.
A munkásság – lelki és testi – az egyedüli,
ami az emberi boldogság legmagasabb fokához vezethet bennünket.
Az, aki életében gyümölcsfát nevelt, a föld
alatt is csendesebben nyugszik.
Csak magunkban a hiba: de egyszersmind
magunkban is a feltámadási erő!
A legcifrább szavaknak sincs hitele ott, ahol
a tények bizonyítanak ellenkezőt.
Hol a szemérem eltűnt, ott az élet minden
bájainak vége.
Juhász István ny. tanár

A rendezvény egyik szervezője a Cipőgyári
Nyugdíjas Klub volt. Az egésznapos találkozón megjelentek a városi nyugdíjas klubok
és a Szolnoki Nyugdíjas Klub. Juhász István
az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket. A Családi napot Ficsór József polgármester nyitotta meg. Dr. Garai István országgyűlési képviselő is meleg szavak kal üdvözölte a szép számmal
megjelent résztvevőket, vendégeket. A kulturális műsort a
klubok szolgáltatták.
Tóth Gyula alkalom hoz illő zenés köszöntőjét nagy tapssal jutalmazta a hálás közönség. A
vers, a zenekari, énekkari számok a szórakoztató, humoros,
táncos műsor a megjelenteket
mosolyra, jó kedvre derítette.
A finom ebéd elfogyasztása
után játékos vetélkedőn vet-

tek részt a vállalkozóbb szellemű nyugdíjasok. A három 10 fős csapat a játék végén
átvehette megérdemelt jutalmát. A megjelent
gyermekek is jól érezték magukat. Labdáztak, gyöngyöt fűztek, rajzoltak, dominóztak,
stb. Volt tombola, büfé, mely hozzájárult a jó
hangulathoz. A rendezvény alkalmat adott a
bemutatkozásra, a hagyományok ápolására,
baráti beszélgetésekre. A jelenlévők egymás
örömére léptek a "színpadra". A zene táncra
perdítette a közönség bátrabb tagjait, majd
közösen énekeltek az előadóval, a vendég
klub vezetőjével.
A rendezvény jó példája volt az öszefogásnak, a közösségi munkának.
Örömmel tölti el tagjainkat
a kulturális, hagyományőrző
és az a sokrétű munka, ami
a klubokban folyik. Kellemes emlékekkel tértünk
haza.
Köszönet a rendezőknek, szervezőknek.
Tarjányi Mihályné
Pedagógus
Nyugdíjas Klub

Menetrendváltozás
Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza város lakosságát, hogy Helyi autóbusz közlekedésre vonatkozóan
2008. szeptember 1-től a új menetrend lép életbe. A magas üzemanyagárak és a tavalyi évihez képest
3,3 millió Ft állami támogatás elmaradása miatt jelentős járatszám csökkentéseket kell bevezetnünk.
A járatszám csökkentéseknél alapelv volt, hogy a munkába-iskolába utazásra szolgáló járatok csak
igen alacsony utas szám esetén szüntethetők meg. Csak olyan járat került megszűntetésre ahol
jellemzően nem volt utas vagy az utasok száma nem érte el az 3 főt. A változások részletesen:
Összevonásra került az 1/a 6:07 órakor induló és az 1/b 6:15 órakor induló járata 1/c vonalként. Az
igen alacsony kihasználtság miatt megszüntettük az 1/a vonal 20:59 órakor induló járatát.
Megszüntetésre került az igen alacsony kihasználtság miatt a külterületi 2/c vonal délutáni 14:39
órakor induló járata. Tervezzük a 2/c vonal reggeli járatának kibővítését a Nagyszőlő úti óvodától
Bugaci úton a Gazdaköri-iskoláig. Ennek feltétele a Gazdaköri iskolánál a buszforduló megépítése.
Erre ez év tavaszán pályázatot nyújtottunk be. A 4/a vonal 16:08-órakor induló járata összevonásra
került a 4/b vonal 16:00-órakor induló járatával 4/c vonalként. Megszüntetésre került az igen alacsony kihasználtság miatt a 4/a vonal 17:35-órakor induló és a 4/b vonal 17:00-órakor induló járata.
Megszültetésre került gyakorlatilag kihasználatlan munkaszüneti és ünnepnapokon közlekedő 2 db
4/b vonali járat. Megszűntettük a Selymesből vasárnap és ünnepnap kihasználatlanul közlekedő két
járatot. A járat kihasználatlansága jórészt arra vezethető vissza, hogy a kerékpárút megépítése óta
sokan inkább ezen a környezetkímélőbb utazási módot választják. Az új menetrend kifüggesztésre
került a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, a város önkormányzati hirdető tábláin és az
üzemeltető Kiskuntérségi Kft Mártírok útja 2/a alatt található ügyfélszolgálati irodájában. A járatcsökkentéshez kérjük megértésüket. Kéjük továbbá ha úgy érzik, hogy valamelyik járat megszüntetése jelentős utas számot érint, vagy jelentős új utazási igény merül fel jelezzék a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési osztályán az 562-079 telefonszámon.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztály

2008. augusztus 22.

Félegyházi Közlöny

7. oldal

Félegyházi Közlöny

8. oldal

Nemzetközi karate tábor Félegyházán

2008. augusztus 22.
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 22-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen

Városunkban tartotta augusztus 4-9 között nemzetközi nyári edzőtáborát az Oyama Karate
Kyokushin Hungary Egyesület a Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend Generál Dr. V.
L. Karaszi-Kulin János Nagymester védnökségével. A táborban a magyar sportolók mellett
ukrán, román, spanyol, izraeli és svéd versenyzők is részt vettek. Az edzések reggel hattól másnap hajnalig folytak. A sportolók nagy akarattal és kitartással készültek a táborzáró övvizsgára. A szervezet elnöke, Borza József szerint a tábor kiválóan sikerült.
Fotó: -g-

KHTK sikere
NB III. Alföld csoport.
Szolnoki Spartacus – KHTK 1-1 (0:0)
Augusztus 16. Szolnok, 100 néző. Vezette:
Gyekiczki.
KHTK: Tóth Péter - Huber, Kádár, Bálint,
Timafalvi (Nagy), Fricska, Szalai (Polgár),
Újvári, Katona, Czibolya (Bagi), Szabó A.

Edző: Lódi László.
A 60. percben Sárkány átadása után
Szoboszlai nyolc méterről a kapu közepébe
lőtt, 1-0. A 82. percben Szabó A. szabadrúgását követően Kádár visszafejelte a labdát,
amely aztán Újvári melléről a hálóba pattant,
1-1. A nagy akarással játszó tartalékos félegyháziak jobban bírták erővel a hajrát és remekül alkalmazkodtak a rossz talajú pályához.
Kitünt: Tóth P., Kádár, Fricska, Katona, Szabó.

A városi könyvtár nyári nyitva tartása
A városi könyvtár felnőtt részlege augusztus 30-ig hétfőtől péntekig 9-17 óráig várja
Olvasóit, Látogatóit. A Gyermekkönyvtár augusztus 17-től hétfőtől péntekig 8-16 óráig
tart nyitva. Szombati napokon a könyvtár minden részlege zárva tart.

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, pénteken 16-19 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

