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Nőtt a bölcsődei
férőhelyek száma

2008 – a Reneszánsz éve, valamint Hunyadi Mátyás emlékév is, ez alkalomból láto-
gatott Félegyházára az CodeEx című reneszánsz utazó kiállítás, melynek a Kiskun
Múzeum adott otthont. Részletek a 2. oldalon.

Panoptikum aMúzeumban

Új helyen a hajléktalan szálló

Zsúfolásig megteltek a bölcsődék Kiskunfélegy-
házán. A januári felvételre jelentkezők közül
pedig tizenkét gyereknek már nem volt helye.

A megoldást a férőhelyek növelése jelentette,
melyre a Dankó Pistai utcai intézményben nyílt
lehetőség. A bölcsőde átalakításáról augusztus
28-ai ülésén döntött a képviselőtestület. A vá-
rosatyák ugyanis egyhangúlag rábólintottak a
Dankó Pista utcai bölcsőde konyha helyiségének
csoportszobává alakítására, ahol 12, vagy akár
több gyermek ellátása is megoldódhatna. Amun-
kálatok közel 8 millió forintos költséget jelente-
nek majd a városnak. A későbbiekben pedig
remélik, hogy sikerül olyan megoldást találniuk
az illetékeseknek, amely hosszú távon biztosítja a
gyerekek bölcsődei elhelyezését.

Több mint száz hajléktalan ember számá-
ra ad ideiglenesen otthont a jövőben a he-
lyi hajléktalan szálló. Az új létesítmény
hivatalos átadójára szeptember másodi-
kán került sor.

Avárosban tíz éve működik hajléktalan szál-
ló.Mivel a Tóth Kálmán utcai, családi ház-
ból átalakított intézmény
kinőtte magát, felvetődött a
telephely bővítésnek gondola-
ta. A választás a volt szenve-
délybetegek otthonának épüle-
tére esett. Az átalakítás au-
gusztus végére fejeződött be, a
hivatalos átadást szeptember
másodikán tartották meg.
Az új épület több mint száz
főnek biztosít ideiglenes ott-
hont. Az éjjeli menedékhe-
lyen huszonegy főt, a nappali
melegedőben negyven főt
tudnak fogadni. Az átmeneti
szálláson ugyancsak másfél-
szeresére nőtt a férőhelyek
száma. A telephelybővítéssel

most már lehetőség nyílt egy tizenöt főt
befogadó női részleg kialakítására is.
Az új hajléktalan szálló lakói nem csupán
fedelet kapnak a fejük fölé, hanem orvosi
ellátást és ruhát is.
Mindezen túl az ottlakók segítséget kap-
nak ügyeik elintézéséhez, valamint a mun-
kába állást is megkönnyítik számukra.

Kitiszították
az esőcsatornákat

Befejeződött a Semmelweis, a Vak Bottyán, a
Kun és a Juszt Gyula utca esőcsatornáinak
kitisztítása – tájékoztatta lapunkat Balla László
(Fidesz), a terület önkormányzati képviselője.

Acsatornák kiömlőnyílásait az utcák végén a föld
alá vezették, megteremtve így a terület gondo-
zásának, a csatornanyílások takarításának lehe-
tőségét. Az elvégzett munkálatok azonban csak
részben oldják meg a vízelvezetés gondját. Az
esővízcsatorna hálózat kiépítése remélhetőleg
nem várat magára sokáig.
Az önkormányzat a Békás csapadékvíz-elveze-
tésének mielőbbi megoldása érdekében nyújtott
be pályázatot több, mint 200 millió forint érték-
ben. Az elbírálás ez év végén várható.
Addig azt szeretném, ha az itt lakók mindegyike,
önmaga és a köz érdekében a háza előtt időnként
kitakarítaná a vízelvezető csatornát, hogy azok ne
tömődjenek el - nyilatkozta lapunknak Balla
László, a terület önkormányzati képviselője.
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Hírek röviden
Lassan egy éve javítják azt az akna-
fedőt, ami az ötös út és a Bajcsi Zsi-
linszky utca kereszteződésében talál-
ható. Az elmúlt hónapokban ugyan
kicserélték már a behorpadt fedelet,
azonban az új aknatető minden ráhaj-
táskor zörgött. A környék lakói a
problémát a városüzemeltetési osz-
tálynak jelezték, akik elkezdték az
aknafedő - remélhetőleg - végleges
javítatását.
Tiszaalpár 200 millió forintot nyert

óvoda felújításra az Új Magyarország
Fejlesztési Terv iskola felújítási prog-
ram keretében. A település idén már
három nyertes pályázatot mondhat ma-
gáénak. A könyvtár, az iskola, a mű-
velődési ház és a polgármesteri hiva-
tal fűtésének korszerűsítésére 5 millió
forintot, csatorna és szennyvízépíté-
sére pedig 60 millió forintot nyert a
község.

Tisztelt Garai István Levente dr.
Országgyűlési Képviselő Úr!
Tisztelt Alpolgármester Úr!

Természetesen, mint a FIDESZ-KDNP Együtt
Félegyházáért (ezt azért a hiteles kommuniká-
ció érdekében kérném megjegyezni!) frakció
tagjához a Félegyházi Közlöny 35. számában
megjelent nyílt levél hozzám is szólhatna.
Nyilván, ha meg lenne címezve. Feltehetően
Ön nem újságírók előtt nyilatkozott, amit a
sajtó „többféleképpen interpretált”, hanem
sajátkezű írásában nem fogalmazott pontosan.

Az ominózus sajtótájékoztatón Ön mindvégig
jelen volt, így pontosa tudnia kell, hogy a
hanyag kezelés kapcsán idézett kijelentés a
FIDESZ-KDNPEgyütt Félegyházáért farakció
vezetőjétől, mint frakció álláspont hangzott el.
Gondolom az Ön ez irányú kétségei megfelelő
formában el lesznek oszlatva.

Amennyiben a város
költségvetését illető nyi-
latkozatomat nevezte
„az elmúlt időszak leg-
kártékonyabb politikai
hozzáállásának” szíves
figyelmébe ajánlanám
azt a néhány éve történt
gyalázatot, mikor is Ve-
res János és Gyurcsány
Ferenc vezetésével, az
összes MSZP-s politikus egységfrontot alkot-
va eltitkolta az állam valós pénzügyi helyzetét,
melynek következményeit a becsületes és jó
szándékú magyar nép még igen hosszú ideig
nyögni fogja!
Vagy netán Garai Alpolgármester Úr most is
azt akarja, hogy itt, szűkebb hazánkban, mi is
titkoltjuk el az emberek elől az igazságot?!

Tisztelettel: Busa Imre alpolgármester

Sajtóközlemény
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
SZDSZ Bács-Kiskun megyei választ-
mánya augusztus 30-án, Jánoshalmán
tartott tisztújító ülésén a párt megyei
elnökévé ismét Török Gusztáv Andor
kalocsai polgármestert választották.
Az SZDSZ megyei választmánya alel-
nöknek választotta: dr. Szécsi Gábort
(Kecskemét), Nemes Gábort (Baja),
Lovas Tibort (Tiszakécske), Király
Györgyöt (Kiskunhalas), dr. Horváth
Csabát (Izsák), és Loibl Lászlót
(Kalocsa). Az SZDSZ Országos Taná-
csába a megyei elnök mellett Vida Pált
(Kiskunfélegyháza), dr. Komá-romi
Szilárdot (Kiskunhalas) és Brachinger
Tamást (Baja) delegálta az SZDSZ
Bács-Kiskun megyei választmánya.

SZDSZ megyei szervezete

...avagy milliárdok vállalkozások támogatá-
sára, munkahelyteremtésre és városfejlesz-
tésre VII.

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 különbö-
ző infrastrukturális fejlesztésekre is (csatorna-
és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése,
útépítések, stb.), melynek keretében most leg-
utóbb 82.858.000 Ft-ot nyert Kiskunfélegy-
háza a szennyvízcsatornázás befejezésének,
megvalósításának egy következő ütemére,
szakaszára. DAOP-os forrásból a „Közösségi
közlekedés komplex fejlesztése Kiskunfél-
egyházán” pályázatunk (többek között ebből
megépülhet: 26 autóbusz-öböl, 18 peronszi-
get, 31 buszváró pavilon, 3 buszforduló, 4 ke-
rékpártároló, mind biztonságosabbá és kultu-
ráltabbá téve az utazási körülményeket)
100.894.109 Ft-ot nyert.
Ugyanezen a pályázaton Kiskunmajsa városa
is nyert 150.849.003 Ft-ot hasonló fejleszté-
sekre, ami még kiegészülhet egy új főtéri
buszpályaudvar felépítésével és a félegyházá-
ról bevezető út közlekedési lámpákkal való
biztonságos becsatlakoztatására a város köz-
pontjában. Munkahelyteremtés szempontjá-
ból rendkívül fontos az a nyertes pályázatunk,
melyen 149.981.193 Ft-ot nyertünk „Kiskun-
félegyházi Ipari Logisztikai Park és
Tudásközpont barna mezős területeinek inf-
rastrukturális fejlesztése” címen. Valószínűleg
ennek is köszönhető, hogy igen komoly cégek
jelezték érdeklődésüket ipari parkunk iránt,
mint pl. a Mercedes, de a cikk írásakor még
versenyben vagyunk az Apollo Tyres meghiú-
sult gyöngyösi beruházásának befogadására is
úgy, hogy a csaknem félszáz jelentkezőből
már csak mintegy féltucat pályázó maradt tal-

pon. Hasonló szempontból lényeges momen-
tum, hogy ipari park fejlesztésre Kiskunmajsa
városa is nyert 173.349.560 Ft-ot, mert ez
mindkét város számára előnyös lehet, és nem
csak munkahely teremtés szempontjából,
hanem azért is, mert ezzel újabb lendületet ka-
pott a Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti
útszakasz felújításnak régóta húzódó ügye.
Az egészségügyi reform egyik nagyon fontos
állomásának tartom, hogy a félegyházi kórház
rekonstrukciója után Kiskunmajsa városában
is felépülhet egy modern kistérségi rendelőin-
tézet, járóbeteg-szakellátó központ,
946.920.938 Ft uniós forrás felhasználásával.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereté-
ben 12 fiatal mezőgazdasági termelő nyert
összesen 114.178.500 Ft-ot térségünkben.
Kiskunfélegyházáról: Ágó Anett, Ágó Attila,
Menyhárt László, Radics Annamária, Tasi
Attila, Terbe Tiborné. Kömpöcről: Csányiné
Kovács Tímea, Makráné Apró Zsuzsanna.
Kiskunmajsáról: Veres Balogh László, Csonka
Tünde Melinda. Jászszentlászlóról: Török
Norbert és Csólyospálosról Gácsi_Kiss Csaba.
Az első fordulóban nem került a nyertesek
közé a TKIKI Batthyány Lajos Általános
Iskola pályázata, de a Bács-Kiskun megyei
eredmények sem tükrözték azokat a szakmai
elvárásokat melyeket képviselőcsoportunk
megfogalmazott az elmúlt hónapokban.
Mindezek miatt frakcióüléseken szóban, vala-
mint érveimet, kifogásaimat részletesen meg-
fogalmazva írásban fordultam a miniszterel-
nökhöz, Bajnai Gordon miniszter úrhoz és a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
elnökéhez. A területi egyenlőtlenségek és a
szakmai ellentmondások feloldására – Balogh
László képviselőtársam szintén hatékony köz-
reműködésével – úgy néz ki, hogy a megyénk
számára további jelentős, számításaim szerint
több mint 2 milliárd Ft-os uniós források nyíl-
nak meg a következő hetekben, melynek ter-
hére a Batthyány Általános Iskola is hozzájut-
hat a rekonstrukciójához szükséges mintegy
fél milliárd forinthoz.

Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)

Hol a lé? Jön a lé”

Tisztelt Olvasók,
Solymosi Bertold és MSZP frakció!

A Félegyházi Közlöny hasábjain a szer-
zőnk a kiskunfélegyházi MSZP frakció
között folyt vita és az időközben elindult
nyomozás végére szeretnénk pontot ten-
ni. Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat és
az érintetteket, hogy szerkesztői hiba kö-
vetkeztében alakult ki a félreértésso-
rozat, amely a vita alapját képezte. Az
MSZP frakció hozzánk eljutatott köz-
leményében nem említette szerzőnk ne-
vét, amit a pontosítás szándékával szer-
kesztettünk a közleménybe. Ezzel - mint
később kiderült - szerzőnket, mind az
MSZP frakciót kellemetlen helyzetbe
hoztuk és rossz színben tüntettük fel.
Az érintettektől elnézést kérünk!

(Szerk.)

Hozzászólás egy nyílt levélhez…
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Ünnepel a Constantinum
A Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános
Iskolájában szeptember elsején a 200. tanévet nyitotta meg Mayer
Tamásné intézményigazgató. Ezt a tanévnyitót különösen ünnepélyessé,
emlékezetessé tette számunkra a Teremtőnek az a kegye, hogy pont mi,
pont itt, pont most együtt ünnepelhetünk. Két évszázadmár történelmi lép-
tékkel mérhető időszak nemcsak egy iskola, hanem egy ország életében is.
A történelmi vonulatok szépen végig is vezethetőek.

A város legrégibb iskolájában 1808-tól megszakítás nélkül folyik az elemi,
majd később az általános iskolai tanítás. AXVIII. század végén Félegyháza
népessége meghaladta a 9000 főt. Közülük sok volt az írástudatlan. Mária
Terézia 1777-ben kiadott Ratio Educationis nevű iskolarendeletével megal-
kotta az első oktatási törvényt. A királynő fontosnak tartotta a népoktatást.
A törvényi előírások hatására a városi tanács is iskolafejlesztési terveket
hozott. „Az ujonnandVárosunkban építendő Oskolák” helyéül 1806-ban az
Ótemplom melletti területet jelölték ki, ahol ma a Móra Ferenc Általános
Iskola régi épülete áll. 1809 őszén ebben az épületben kezdődött el a gim-
náziumi oktatás városunkban. Itt tanult és érettségizett városunk nagy szü-
löttje, az általános iskola névadója: Móra Ferenc. Az elemi iskola és a gim-
názium fölé 1876-ban emeletet építettek és az árvizek miatt ideköltözött a
Csongrádi Tanítóképző. Az algimnázium, majd 1891-től főgimnázium
1896-ban költözött-kinőve az épületet-az új helyére a Kossuth utcai, épü-
letbe. Ma Móra Ferenc Gimnázium.A tanítóképző szintén a mi iskolánkból
nőtt ki 1904-ben és költözött új helyére - ahogy a mai diákok ismerik -
Pégébe.
AXX. század új feladatokat, új lehetőségeket és arculatot adott iskolánknak.
A polgárosodó Kiskunfélegyházának szüksége volt írástudó, művelt, gaz-
dálkodáshoz értő, jó pedagógiai ismeretekkel rendelkező, erős lelkű család-
anyákra. Ezt az igényt karolta fel Schuhster Constantin váci püspök 1888-
ban, amikor alapítványt tett egy félegyházi leánynevelő intézet építésére. A
célt nagylelkű adományával támogatta Kalmár Józsefné Fazekas Anna a
kiskunkapitány felesége.Az új polgári leányiskola épületeinek alapját a mai
Móra Ferenc Általános Iskola régi emeletes épülete képezte, ahonnan ekko-
ra már kiköltözött a főgimnázium és a csongrádi tanítóképző. Ez az épület
lett a Constantinum ingatlanjainak magva. A boldogemlékű Schuhster
Constantin püspök a leánynevelést az Európa szerte elismert, nagy tisztelet-
ben álló kalocsai Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanénék
Szerzetesi Társulatára bízta. A rend 4 okleveles tanítónője és a 4 tanításon
kívüli nővére 1908. szeptember 24-én érkezett Kiskunfélegyházára.Anővé-
rek Félegyházára érkezésének 100. évfordulóját is ebben az évben ünnepel-
jük. Az intézmény 1907-től viseli alapítójának, Constantin püspöknek a
nevét. (1907-1948 és 1992- napjainkban is)A kalocsai iskolanővérek az
iskolát állandóan bővítették új szárnyak építésével, bútorokkal, könyvtár-
ral,oktatási eszközökkel. Módszereik és iskolatípusaik a Constantinumot,
országos hírűvé tették. Széchényi grófnők, Eszterházy csemeték tanultak a
mezőgazdasági iskolában. A II. világháború nagy vihart kavart a
Constantinum életében. 1948. júniusában a Constantinum Intézmény összes
ingó és ingatlan vagyonát államosították.Az apácákat eltiltották a tanítástól,
és kártalanítás, vagy végkielégítés nélkül elbocsátották őket kedves iskolá-
jukból.
Mit nyert a város az államosításból és mit örökölt a lakossága a nővérektől?
Jó állapotban lévő épületeket, korszerűen felszerelt iskolát. I. számú
Leányiskola /Móra/ közgazdasági szakközépiskolát, a Kállai Éva
Leánykollégiumot, a mezőgazdasági szakközépiskola régi épületét, a tan-
gazdaságot és a Petőfi u. 11. sz. családi házat. Hála Istennek a város iskolá-
kat működtetett itt az államosítás után is. A hagyomány és a szellemi örök-
ség tovább élt e falak között.Az államosított általános iskola tantestületének
fele a Constantinumban szerezte bizonyítványát, vagy tanítói diplomáját.
A Constantinum tanítóképzője látta el az alföldi tanyavilág iskoláit tanító-
nőkkel. Ami iskolánk mélyen gyökerezik a félegyházi földben.
Ápoljuk a város 200. éves, a nővérek 100 éves pedagógiai hagyományait.
Magunkénak valljuk Móra Ferenc szellemi, irodalmi, erkölcsi örökségét:
„Szeretet az élet”.Példának tekintjük szülővárosa iránti szeretetét.
Őrizzük nemzeti hagyományainkat, tartjuk a kapcsolatot a határon túli
magyar családokkal.
Tesszük a dolgunk, mint minden más iskola: hogy sikeres, az életben helyt-
állni képes nemzedékeket neveljünk. Miben szolgálunk többet tanítványa-
inknak?
A katolikus iskolában hitünk fényében a jóra, a szépre, az igazra és a szent-
re irányítjuk tanítványaink tekintetét.
A leírtak szellemében, a jubileumok méltó megünneplésére szervezzük az
évi programjainkat.

Mrázné Rádi Mária

Tordán jártak

A félegyházi delegáció tagjai ez
alkalommal adták át a tordai
magyar iskola igazgatónőjének,
Rus Fodor Dórának a kiskunfél-
egyházi képviselőtestület ha-
tározatát, mely szerint a város
300 ezer euróval járul hozzá az

intézmény működéséhez. A
pénz egy tanterem bebútorozá-
sára elegendő.
Amagyar iskolában szeptember
15-től indul a tanítás. A tizenkét
osztályban közel négyszáz gyer-
mek fog tanulni.

Folytatás az 1. oldalról.
2008 a reneszánsz éve is, Hu-
nyadi Mátyás emlékéve is – jó
lenne, ha ez az év lehetőséget
nyújtana a kulturális és tár-
sadalmi élet megújítására is –
mondta köszöntőjében Ficsór
József polgármester szeptem-
ber 7-én a KiskunMúzeumban
a Reneszánsz Panoptikum
megnyitásakor. Az érdeklődők
az utazó kiállítás megtekintése
mellett a múzeum udvarán re-
neszánsz édességeket is kóstol-
hattak.

A rekkenő hőség ellenére na-
gyon sokan voltak kíváncsiak a
KiskunMúzeum vasárnap délu-
táni programjára. Az első láto-
gatókat a Langaléta Garabonci-
ások vidám komédiázása szóra-
koztatta, majd Buda Ádám
énekmondót hallgathatta a kö-
zönség. A Reneszánsz Panopti-
kummellett, széles választékkal
ajándékbolt kínálta a vásárlók-
nak a szebbnél szebb, külön-
leges és egyedi dísztárgyakat. A
múzeum reneszánsz játékud-
vara kicsiket és nagyokat is
ügyeskedésre és erőpróbára
csábított.
Ezzel egy időben, immár 4. al-
kalommal rendezték meg a Mú-
zeumi Cukrászdát, most azon-

ban a versenyszellemet mellőz-
ve, reneszánsz ételkóstolóval
várták a látogatókat.
Palotás Erika, a Panoptikum fő-
szervezője és tulajdonosa el-
mondta, a kutatómunkával egy-
gyütt másfél évig készült a kiál-
lítás, ennyi idő kellett ahhoz,
hogy kitalálják a figurákat, a
köztük lévő kapcsolatrendsze-
reket és magát a hátteret. Az a
cél vezérelte az alkotókat, hogy
a Mátyás korabeli hangulatot
varázsolják ide a zene, a fények
és a színek erejével. Palotás Eri-
ka félegyházi születésű, s ezért
került ide legelőször a vidéki
városok közül az utazó kiállítás.
Mint mondta, szeretné, ha eb-
ben a régióban minél több
embernek, főleg iskolásoknak
meg tudnák mutatni a reneszász-
kori Hunyadi-udvar keresztmet-
szetét.
Várhatóan október 31-ig lesz
látható a Panoptikum a Kiskun
Múzeumban.

Reneszánsz cukrászda

Partnervárosi meghívásnak eleget téve háromfős delegáció -Kapus
Krisztián (Fidesz) a művelődési bizottság elnöke, Kormányos Imre
(MSZP) önkormányzati képviselő, és Papp Alexandra a félegyházi
diákpolgármester - látogatott el augusztus utolsó hétvégéjén a
Tordai Kulturális Fesztiválra.
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Jézus Krisztus utolsó szavaiban megfogalma-
zott parancsot tekinti legfontosabb feladatának
a verbita missziós szerzetesrend, hivatalos
nevén az Isteni Ige Társasága (SVD). Ennek a
rendnek tagja a félegyházi Szent István temp-
lomban 2007. augusztusa óta szolgáló Adam
Wolowice atya. A szolgálati idejét dr. Bábel
Balázs érsek további 1 évre meghosszabbította,
ez alkalomból kereste meg lapunk, s munkájá-
ról, feladatairól kérdeztük.

- Mit kell tudni a verbiták közösségéről?
Ez a közösség a világ 7. legnagyobb férfi szer-
zetesrendjévé fejlődött mára, alapvető célkitű-
zése a világmissziós tevékenység, Jézus Krisz-
tus tanításának hirdetése a világ azon területein,
ahol még nem ismerik Őt, nem hallottak Róla.A
katolikus egyház életében egyre jelentősebb
szerepet játszik a Társaság, hiszen egyre több
helyen kell a lankadó keresztényi élet miatt
bátorítást, segítséget adni, életerőt önteni az elsi-
városodó lelkekbe. Hiszen Isten azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön és eljusson az igaz-
ság ismeretére. Az első verbita Missziósházat
Arnold Janssen (1837-1909) német pap és mate-
matika tanár hozta létre a hollandiai Steyl-ben.
Taglétszámuk rohamosan nőtt Európában, majd
a gyarmati területeken is, később megalakult a
női missziósrendjük is. Mamár közel 70 ország-
ban, a világ minden táján tevékenykednek a ver-
biták, a keresztényi szeretet cselekedeteivel és a
keresztény kultúra műveivel igyekeznek meg-
szólítani az embereket.
- Mikor döntötte el, hogy verbita szerzetes lesz?
Amikor 20 évesen szülővárosomban, Gdansk-
ban leérettségiztem, már tudtam, hogy pap aka-
rok lenni. Akkoriban került a kezembe a verbi-
tákról szóló ismertető, s én megéreztem, hogy
missziós papnak hív az Úr!A teológiai tanulmá-
nyaimat 1998-ban kezdtem meg a kb. ezer lako-
sú kistelepülésen, Pieniezno-ban, ahol 8 évig
tanultam. A tanulás mellett társaimmal rendsze-
resen részt vettünk a különböző falusi munkák-
ban is, főként az aratást szerettem.
- Hogyan került Magyarországra?
Mielőtt pappá szentelik a verbitákat, 3 országot
kell megnevezniük, ahová szívesen mennének.
Elsőként én Afrikát, pontosabban Angolát jelöl-
tem meg, nagyon vágytam arra, hogy pasztorá-
ciós munkámat ebben az országban kezdhessem
el, ahol nagyon sok a tennivaló. Másodikként
Magyarországot jelöltem meg, utolsóként Mo -
zambikot, de reméltem, hogy az első két hely
közül választ majd a főnökség. 2006-ban szen-
teltek fel, s az elöljáróim döntése alapján Ma-
gyarországra kerültem.
- Ekkor kezdett el magyarul tanulni?
Amikor 2006. szeptember 6-án kocsival vittek a
budatétényi rendházunkba, (ezen kívül még
Kőszegen van rendházunk) akkor hallottam elő-
ször ezt a nyelvet, nagyon nehéznek tűnt első
hallásra. Azonban a Balassi Bálint intézetben 9
hónapig intenzíven tanultam a nyelvet, és a
kiváló oktatásnak köszönhetően lassan kezdtem
elsajátítani és megszeretni a magyar nyelvet.
- Mikor került Kiskunfélegyházára?
A helyi tartományfőnök 2007-ben két helyet
jelölt ki számomra, Zugliget és Félegyháza
közül választhattam. Úgy gondoltam, az utóbbi
városban többségében egyszerűbb emberek
élnek, akik ha hibázom, rosszul mondom a sza-
vakat, jobban elnézik nekem – ezért Félegyháza
mellett döntöttem.
- Az Ön elődje a Szent István templomban

Marcell atya volt, aki szintén verbita szerzetes...
Igen, az indonéz atya két és fél évig szolgált
Hajagos Gyula plébános mellett, nagyon szeret-
ték a félegyházi hívek, egy kicsit izgultam is,
hogy utána engem mennyire tudnak majd elfo-
gadni. Egyébként Marcell atya most a budatété-
nyi rendház rektora.
- Hogy érzi magát Félegyházán, melyek a
benyomásai?
ASzent István templom búcsúünnepén, augusz-
tus 20-án érkeztemmeg 2007-ben, azóta szolgá-
lok Hajagos Gyula plébános mellett, aki nagyon
sokat segített a beilleszkedésben. Hamar meg-
szoktam a várost, főként a Kossuth utcát kedve-
lem. Nagyon izgultam, mivel nem tudom még
tökéletesen a nyelvet, hogyan fogadnak majd a
hívek, - de a félegyháziak nagyon kedvesek,
örömmel fogadtak. Főként a gyerekeket szere-
tem, (nagycsaládban nőtten fel, hatan vagyunk
testvérek) hittant is tanítok általános és középis-
kolás korúaknak. A közös kirándulások sokat
segítenek, most nyáron voltunk Pálosszent-
kúton, a 3 nap alatt jobban megismertük egy-
mást a gyerekekkel, mint az egész év során.
- Korunk válság jelenségei közé tartozik a hit
gyengülése is, erről mi a tapasztalata?
Lengyelországban, ahol a lakosság 95%-a kato-
likusnak mondja magát, ott is fokozatosan csök-
ken a hívek száma. Egyre kevesebben gondol-
nak Istenre, a pénzért való hajsza lefoglalja az
embereket, egyre kényelmesebb életet akarnak,
egyre nehezebben hoznak áldozatot – és nem
lesznek boldogabbak. Nagyon fontos lenne a
családban a keresztényi szülői példaadás, hogy
jó példát lásson a gyerek, hiszen ő még nem
tudja igazán eldönteni, hogymi a jó neki, irányí-
tani kell őt! Ez lenne elsősorban a család, a szü-
lők feladata.
- Még 1 évig maradhat Félegyházán...
Igen, dr. Bábel Balázs érsek úr kérésére a tarto-
mányfőnök meghosszabbította az itt tartózkodá-
somat, így tovább szolgálhatom a félegyházi
híveket. Sok tervem van a jövőre nézve, de
ezekről nem szeretnék beszélni, had legyen
meglepetés.
- Végül mit üzen a Szent István templom egyház-
községének?
Szeretném, ha a félegyháziak továbbra is jól
tudnának alkalmazkodni a külföldi papokhoz,
és mindig nyitottak lennének a misszionáriusok
felé, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy megta-
pasztaljuk a szeretetet és a kedvességet. Így tud-
juk ellátni a hivatásunkat, amit Jézus Krisztus
bízott ránk: „Menjetek és tegyetek tanítványok-
ká minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek a nevé-
ben. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam néktek: és imé én ti vele-
tek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

„Tegyetek tanítványokká minden népeket...”Petőfi Sándor

A TINTÁSÜVEG
Vándorszinész korában Megyeri
(Van-e, ki e nevet nem ismeri?)
Körmölgeté, mint más, a színlapot.
Kapott
Ezért
Egyszer vagy öt forintnyi bért,
Amint mondom, vagy öt forintnyi bért.

Először is hát tintáért megyen,
Ha ismét írni kell, hogy majd legyen.
A tintás üveget pedig hová
Dugá?
Bele
Kabátja hátsó zsebibe,

Amint mondom, kabátja zsebibe.
S hogy pénzre tett szert, lett Megyeri
víg,
S hazafelé menvén, ugrándozik.
Hiába inti őt Szentpéteri:
"Kari,
Vigyázz!
Kedved majd követendi gyász,
Amint mondom, majd követendi gyász."

Úgy lett. A sok ugrándozás alatt
Kifolyt a tinta; foltja megmaradt.
Megyeri elbusúl - kedvét szegi
Neki
A folt,
Mivel csak egy kabátja volt,
Amint mondom, csak egy kabátja volt.
Mi több: kabátja éppen sárga volt,

És így annál jobban látszott a folt.
"Eldobnám - szólt - de mással nem
birok;"
Ez ok
Miatt
Hordá, mig széjjel nem szakadt,
Amint mondom, mig széjjel nem szakadt.

Pest, 1844. szeptember
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Az idén már másodszorra rendez-
tük meg szeptember 1-én az
önkormányzat segítségével a par-
lagfűmentesítést az Alsótemető-
ben. Korábbi években a Felsőte-
metőben is rendszeresen irtottuk
a parlagfüvet. De ma már úgy néz
ki, hogy meghátrál ez az első szá-
mú közellenség. Azért most is
még 12 nagy műanyagzsákot töl-
töttek meg a szorgalmas nyugdí-
jasok. 10 év kitartó munkájának
eredménye ez. Köszönet érte a
vasutasok, a cipőgyár, a barátság
és környezetvédő kluboknak, és
mindenkinek, aki részt vett éveken
át ebben a nem könnyű munká-
ban.

Andrási Jánosné
Nyugdíjas Környezetvédők

Klubjának vezetője

Harc a parlagfűvel Máris-tanya
Ismét jó napja volt augusztus 26-án a
Szociális Intézménynek, mert mint már
évek óta, most is a Máris-tanyán tartotta
nyugdíjasainak és önkénteseinek az éves
találkozóját. Mi is ez a Máris-tanya?

Nézzünk vissza csak 20 évre. Tóth György
és felesége, Erzsike, akiket a történelem for-
gószele a háború folyamán Hollandiába
sodort, miután ott három gyermeket felne-
veltek és szárnyra bocsátottak, visszatértek
hazájukba. Kevés pénzzel, de nagy elszánás-
sal kezdtek új életet. A további életükben
elhagyatott, kiszolgáltatott, sőt fogyatékos
embertársaikkal akartak foglalkozni, segítve
és szeretve őket. Vettek Harkakötönyben
(Halas mellett) egy darab földet, melyen egy
összedőlt tanya volt. Ha most ideérkezünk a
Máris-tanyára egy valóságos település fogad
bennünket. Három nagy épület – tetőtérrel –
számtalan kisebb, ebédelő szaletli, különálló
hálóház, 40 felhúzott ággyal, 2 ringlispil,
egy egész géppark kisvasúttal és lábbal hajt-
ható járművekkel és egyvalóságos mesevár!
Andersen meséi megelevenedve! Az egyik
kisházban Piroska és a farkas, a másikban a
leforrázott kopasz, kis házukban babák
kávéznak apró csészéikben. Ez egy egész
babaváros! Erzsike összelátogatta az egész
környéket, s a több mint száz intézménnyel
kötött szerződés értelmében mindig hangos a
tanya a vendégektől. Van aki itt is alszik,
évente mintegy 2000 ebéddel kínálják a ven-
dégeket – mérhetetlen sok munka – és szere-
tet. Miért nem teszi össze a két kezét a
házaspár és élvezné a megérdemelt nyugal-
mat? Próbálják meg kitalálni! S vajon ki
hozta létre finansziálisan ezt a mesevárost és
ki biztosítja most is a létét – egy családi vál-
lalkozás, Máris – amely a nevek kezdőbetű-
iből állt össze. Ebben az évben korábban
fejezi be a szezont a házaspár, mert egész-
ségügyi problémáik vannak, de tavasszal
újult erővel szeretnék folytatni a munkát.
Akkor majd egy részletesebb, hosszabb
riportban szeretnék mindenről beszámolni.
Viszontlátásra! – integetett utánunk a kelle-
mesen eltöltött nap után a Máris-ház asszo-
nya. Mészáros Jenőné

- Mióta galambozol? Milyen fajtát te-
nyésztesz és milyen eredményeket értél el
ebben a munkában? Mik azok a célok,
amiket kitűztél magad elé? – kérdeztem
Toldi Csaba félegyházi, Perczel utcai
galambászt.

- Már gyermekkorom óta galambozok.
Mintegy három éve kezdtem bele abba a
tenyésztői tevékenységbe, amellyel segíteni
szeretném azt a célt, hogy a félegyházi szív-
hátú fésűs keringők eredeti génállományú
fajtatiszta példányai ismét nagymértékben
elszaporodjanak városunkban. Sajnos az idő
könyörtelenül halad, s így több nagy tapasz-
talattal és szakértelemmel rendelkező idős
félegyházi galambász elhalálozott, illetve
öreg korukra érthető módon többen felhagy-
tak a galambtenyésztéssel. Ennek következ-
tében is csökkent a félegyházi galambok faj-
tatiszta állománya. Szerintem közre játszott
ebben még az is, hogy a fellendült keres-
kedelmi tevékenységgel a legszebb pél-
dányokból túl sokat eladtak úgy hazánk más
tájaira, mint külföldre. Körülbelül három
évvel ezelőtt két gyémántkoszorús tiszaalpári
tenyésztőtől, Balla Istvántól és Kanalas
Jánostól kaptam továbbtenyésztésre eredeti,
tiszta génállományú félegyházi szívhátú
fésűs keringő példányokat.Azzal a feltétellel,
hogy azt a vérvonalat tenyésztem tovább. Ők
figyelemmel kísérik és tanácsokkal látják el
tenyésztői munkámat, de bizalommal fordul-
hatok segítségért a neves félegyházi
tenyésztőhöz, Zsibrita Csabához is. Az
időközben felszaporodott galamb állomány-
om minőségét segítőim olyannak ítélték,
hogy alkalmasak azok egyedei a nagyközön-
ség elé tárásra, kiállításon történő bemutatás-
ra. Már 2007 decemberében szép sikereket
értünk el és díjakat nyertünk egy Dabason
rendezett kiállításon. 2008. aug. 15 –17-én
Fülöpszálláson állítottunk ki galambokat,
ahol tizenöt országból érkeztek olyan kiál-
lítók, ahol félegyházi szívhátú fésűs ker-
ingőket tenyésztenek. Többek között hol-

land, lengyel, német, orosz, román, szerb,
szlovén, francia tenyésztők jöttek el Fülöp-
szállásra, hogy csak néhány országot említ-
sek. A kiállítás egyik főszervezője Kanalas
János volt, aki egyébként a félegyházi
szívhátú fésűs keringő galambok Európa
Fajta Klubjának az elnöke.
- Értetek-e el eredményeket a szabadszállási
kiállításon?
Az alábbi tenyésztők nyertek el szín szerinti
első helyezésekért, kupákat, díjakat: Fekete
szíves I. helyezés, Balla István /Tiszaalpár/,
Vörös szíves I. helyezés, Fülöp István /
Budapest/, Kék szíves I. helyezés, Szabó
József, „Mazsola”/Félegyháza/, Sárga szíves
I. helyezés, Toldi Csaba /Félegyháza/.
- Hol lesznek a közeljövőben galamb kiállítá-
sok?
- Szeptember 6-án Vácott az Európa Fajta
Klub és a Magyar Galambász Szövetség
szervezésében, amelyre meghívást kaptunk
az eddigi eredményeinket figyelembe véve.
Itthon szeptember 20-án lesz kiállítás a
Bugaci úton, a volt „Kókai műhelyben”, a
melyet a V 43-as Dísz-, Röp-, és Haszon-
galamb Tenyésztők Egyesülete Kiskunfélegy-
háza szervez.
- A cikk írója ismeretei-, a látottak- és a hal-
lottak alapján úgy véli – s talán ezzel nincs
egyedül – hogy a török időkre visszanyúló,
széphagyományú és eredményes félegyházi
galambtenyésztés talán több odafigyelést és
segítséget érdemelne városunktól erkölcsileg
és anyagilag egyaránt. Talán magán szpon-
zorok is felfedezhetnék a galambtenyésztés-
ben rejlő reklám lehetőségeket. Az ered-
mények alapján nyújtott, személyekre szóló
támogatás lehetővé tenné, hogy a sikeres
tenyésztők – mint Toldi Csaba mondja – akár
ingyen is tudnának adni félegyházi szívhátú
fésűs keringő galambokat olyan lelkes
gyerekeknek, fiataloknak, akik tovább vin-
nék a helyi tenyésztést, ami tovább erősíthet-
né Félegyháza jó hírét hazánkban és
Európában egyaránt

Nagy György

Látogatóban egy félegyházi galambásznál
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Figyelem, a Kossuth utcai platánfák permetezésének várható időpont-
ja szeptember 16. (esőnap: 17-18.).

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szeptember 14-ei országos állat- és
kirakodóvásár alkalmával új fizetős parkoló nyílik a Tűzoltóság mel-
letti bekerített részen. Bejárat a Tűzoltóság felől.
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14-ig: Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel:
76/466-398). Szeptember 15-től szeptember 21-ig: Szent István
Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8. (Tel: 76/462-797).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: szeptember 13-án és 14-én: Dr.
Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Fekete
Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955. Szeptember
20-án és 21-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:
30/3389-244, Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.:
70/338-1097.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkana-
pokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.00-
17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegy-
háza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betaní-
tott hentes, húsfeldolgozó, csomagoló Bugacpusztaháza: sertésgon-
dozó. Vidék: pénzügyi tanácsadó.

Születtek: Kiss Réka Boróka (anyja neve: Bazsó Rita), Horváth Jázmin
Zoé (Lantos Mónika), Domokos Attila Levente (Kulmann Brigitta),
Horváth Bíborka (Nagy Erika), Ramocsa Virág (Széles Edina), Gárdián
Dávid (Farkas Judit), Csomor Béla (Kovács Zita), Pintér Boglárka
(Szécsényi Mária), Tajti Roland (Görög Rozina), Hatvanyi Barbara (Harkai
Katalin Szilvia), Balaskó Ádám (Aszódi Tünde), Buri Alex István (Vida
Anikó).
Házasságot kötöttek: Nagy Beatrix – Kovács Ákos László, Seres Katalin
– Nagy Tibor.
Meghaltak: Patocskai György Imre, Tarjányi Béla Andrásné Nádasdi
Zsuzsanna Mária – Kiskunfélegyháza. Fémes Ferenc – Gátér.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnye-
résére: Kossuth u. 6. sz. alatti 71 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alat-
ti 2 db. 79 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 39 m2-es helyiség,
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 120m2-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,
Asztalos J. u. 26/5. 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 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület,
5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4., 4589 hrsz-ú 820 m2-es Tóth
Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 3893 hrsz-ú
693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon),
331/2 hrsz-ú 3646m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvo-
si rendelő), Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépü-
let). Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasz-
nositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Egy macska emlékére. Gyógyíthatatlan autoimmun beteg vagyok, s igen-
csak a határvonalon jártam, amikor megkaptam Plutót, a 20 dkg férges-
rühes kiskandúrt. Én gyógyítottam őt, ő gyógyított engem, s megnevettet-
tük egymást. Öntudatos pofácskája, felálló fekete farkincája ellenállhatat-
lan volt, ahogy zsarnokoskodott felettem, s akaratát keresztül vitte.
Kedveskedett, dorombolt, a hűtő előtt sztrájkolt, ha húst akart, és mereven
nézte a macskaeledelt, ha azt kért. A Blandinától a Deák utcáig portyázott
és sok-sok ajándékot: lepkéket, fél egereket hozott nekem. Az öt év alatt 3
patkányt kapott el, de sokszor ébredtünk vadászó zajára. Ismerte és szeret-
te az egész környék a „beszélő macskát”, aki visszanyávogott, ha beszéltek
hozzá. Azonban a központban rendszeresen tűntek el cicák, a környéken
lakó galambtenyésztők irtották őket, hol az utcára, hol a kukába dobták tes-
tüket, neylonzacskóban, sokszor még élve. Én is szabadítottam már ki
kukából zacskós macskát. A kutatások szerint a madarak jobban terjesztik
a fertőző betegségeket ürülékükkel, mint bármilyen más állat. Védekezni a
macskák ellen „háló” bejárattal is lehet, nem gyilkolással. Augusztus 8-án
Plutó megkínzott testét két másik fekete cicával együtt kidobták az utcára.
Lépre csalták és megölték őket. Öt éve volt hű társam, aki feltétel nélküli
szeretetével szebbé tette napjaimat, már csak az örök vadászmezőkön ker-
geti az egereket. Az a beteg lelkű ember, aki ilyen sok bánatot okoz nekem
és a környező gazdiknak börtönbe való. Egyszer már érvényt kellene sze-
rezni Félegyházán az állatkínzásról szóló törvénynek is. Magyar Hedvig

Álláskereső pedagógustársaim legyetek óvatosak!
Szeretném megosztani Önökkel álláskeresésem tragédiáját. Ez év tavaszán
közölték velem a hírt Kiskunfélegyházán, hogy nem alkalmaznak tovább –
mint óraadó két évig dolgoztam szinte a semmiért, mivel ez nem számít
bele a nyugdíjéveimbe, s munkanélküli járadékot sem kapok. Bár iskolában
boldog-boldogtalan taníthatott bármit papír és hozzáértés nélkül. Így tavasz
kezdetén folyamatos álláskeresésben voltam, sorra adtam be a pályázatokat
az iskolákban s állásinterjúkra is jártam, de nem sok sikerrel. Augusztus
végén rám köszöntött a szerencse, egy nem állami iskolából kaptam a tele-
font, hogy menjek be állásügyben. Kaptam is az alkalmon, rögtön megje-
lentem. Legelőször tisztáztam az iskolával, hogy családi okok miatt én nem
tudok utazni vidékre, s ha ezzel a feltétellel tudnak alkalmazni, örömmel
vállalom az állást. Az Igazgató Úr azt mondta, rendben, akkor helyben
maradok, s kapok osztályfőnökséget is, hogy meg legyen az óraszámom.
Boldogan távoztam ezen a hétfői napon, / bár szerződést nem kötöttünk,
csak az adataimat vették fel / Családom el sem akarta hinne a jó hírt, hogy
végre sikerült. Mindeközben kaptam a további állásajánlatokat egy köz-
ponti iskolából, ahol ismertek, s engem értesítettek elsőnek, de én mond-
tam, hogy már kaptam állást, így el sem mentem. Később még egy helyről
hívtak állásinterjúra, ahol igencsak jó esélyem lehetett volna. De ezt is visz-
szautasítottam, mivel már biztosnak hittem a munkahelyem. Elérkezett az
a bizonyos csütörtöki nap, reméltem szerződést írunk. S bekövetkezett amit
már rossz előérzetem sejtetett, behívatott az Igazgató Úr, s közölte, hogy
nekem egy vidéki városban kell dolgoznom heti 24 órában . Ekkor megállt
bennem az ütő, s tudtam, hogy minden egy szempillantás alatt összeomlott,
mint egy kártyavár. Elrohantam a másik két iskolába, de már késő volt. Így
futott el mellettem életem legnagyobb lehetősége, amely kb. 6 évenként
van, önhibámon kívül. Az életem romokban hever. Felteszem a kérdést,
hogy miért nincs annyi becsület az Igazgató Úrban? Hogy időben értesítsen
telefonon a kialakult helyzetről, s én is kapok állást, ő pedig megfelelő
tanárt magam helyett, ha már így alakult. Ezért Benneteket is figyelmeztet-
ni szeretnélek, hogy legyetek nagyon óvatosak, a szó elszáll, az írás meg-
marad! S itt maradtammegint állás nélkül, hiába a sok tenni akarás és tanu-
lás hosszú éveken keresztül. Na és most mihez kezdjek, merre induljak?

Egy elkeseredett fiatal pedagógus és egy gyermekes családanya
Név, telefonszám a szerkesztőségben
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I. Barátság Nemzetközi Horgász-
verseny volt az elnevezése annak a
megmérettetésnek, melyet augusz-
tus utolsó hétvégéjén tartottak a fél-
egyházi horgásztavaknál. A ver-
senyre tizenöt csapat nevezett.

Eredmények: 1. Előszer Kft, 2. Tűz-
oltóság, 3. Balogh Tanya, 4. Tejü-
zem, 5. P&P Kft., 6. Busa Kft., 7.
Autó Univerzál, 8. Kenyérgyár. A
megmérettetésen egy román és egy
szerb csapat is részt vett. A díjakat
Busa Imre alpolgármester és dr. Ga-
rai István országgyűlési képviselő,
alpolgármester adta át.

Horgászverseny Félegyházán Gasztronómiai fesztivál
Kiskunfélegyháza Önkormányzata és a közreműködő intézmények
tisztelettel meghívják Önt és Kedves Családját a Kiskun Szüret –
Gasztronómiai Napok Programjaira.

Szeptember 12. (péntek): 14.00 Szakmai tanácskozás libatenyész-
tőknek aművelődési központ dísztermében, érdeklődni 06-76/561-002
telefonszámon lehet. 17.00 Pavane Zászlóforgató Csoport felvonulása
a Kossuth utcán. 18.00 Dunaújvárosi Bartók Táncszínház: Kisgömböc
c. táncos mesejáték. 19.00 Régizene Együttes –reneszánsz dallamok
(Tiszakécske) Aprók tánca-reneszánsz táncház. 20.00 Lábtempó
Honnan-Hová? címmel táncképek Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
előadásában. 21.00 Filmvetítés: A legényanya.
Szeptember 13.(szombat): A Kossuth utcán „KI-MIT TUD sütni
főzni a libából” főzőverseny. Nevezni három kategóriában lehet.
●Leves, egytálétel● Sültek ● Pörköltek. Minden induló megkapja a
libahúst, az elkészítéshez szükséges egyéb alapanyagokról és
eszközökről a versenyző gondoskodik. A legjobbakat kategóriánként
díjazzuk. (Érdeklődni a 76/466-843-as telefonszámon lehet.) 08.00
Főzőverseny kezdete. 09.00 Népzenei és néptánc bemutató. Fellépők:
Padkaporos Táncegyüttes és barátai, Arató Citerazenekar, Félegyházi
Népdalkör. 10.00 Bemutatkozik vendégtelepülésünk: Pálmonostora
(Gyöngyvirág Citerazenekar, Héjja Bella – tárogató, Általános Iskola
Művészeti Alapiskola Néptánc csoport, Zsirmik István – Doromb,
Őszirózsa Népdalkör). 11.00 Langaléta Garabonciások gólyalábas
vonulása a Kossuth utcán. Rózsa Sándor gatyamadzagja c. előadás a
nagyszínpad előtt. 12.00-14.00 Ebédszünet. 14.00 TKIKI Művészeti
Iskola ütős együttes előadása. 15.00 Főzőverseny eredményhirdetése.
16.00-18.00 Reneszánsz Kórustalálkozó. Fellépők: Zenebarátok
Kórusa,VoxCumana,MakóiVárosiVegyeskar, 18.00MajorosÁgnes:
a Százszorszép Bóbiska bábjáték. 19.00 A legendás Mátyás király-
Vásári komédia. 20.00. Lajkó Félix élő koncert. 21.00 Filmvetítés:
Delta.
Szeptember 14. (vasárnap): 9.30 Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar felvonulása a Kossuth utcán, és koncert a nagyszín-
padon. Mátyás király mesedramatizáló verseny . 11.30 Lovagi torna -
Zenthus János Hagyományőrző Egyesület. 13.00 -14.30 Ebédszünet.
14.30 Buda Ádám énekmondó előadása. 15.00 Libaszépségverseny.
15.30 Márkus Színház: Mátyás király szárnyai c. mesejáték. 16.30
Mediterrán Combo Latin fantázia c. lemez bemutatója. 18.00 Korona
Színjátszókör: LúdasMatyi c. előadása. 19.00 Tombolasorsolás. 20.00
Hooligans élő koncert a nagyszínpadon. A három nap állandó prog-
ramjai: BERGENGÓCIA KALANDJÁTSZÓ - interaktív meseját-
szótér. Gyerekeknek kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők.
Kézművesek utcája. Étel-ital a kitelepült étteremben. Kedvezményes
baromfitermék-vásár az Integrál ÁFÉSZ pavilonjában.
KISKUN SZÜRET 2008
Szeptember 20. 10.00 órától szüreti felvonulás a Halesz-Majsai út-
Kossuth utca - Szt. János tér-Kossuth utca-Majsai út- Halesz útvon-
alon. 11.00 óra Szt. István templom.Az újbormegszentelése 11.40 óra,
Városháza előtti tér. Szüreti felvonulók köszöntése 19.00 órától,
Bugaci út – Gazdakör épülete melletti sátor (Halesz – TÉSZ épülete)
Szüreti bál.
Szeptember 27. 9.00 óra, Petőfi Mozi – Ír Vendéglő melletti tér.
Hagyományőrző halászléfőző verseny.
Szeptember 28. 10.00-18.00 óra, Szakmaközi Művelődési Ház:
Játékos Palacsinta Parti. Játszóudvar, asztalitenisz, darts, sakk, rajz-
verseny, kézműves foglalkozások. Minden résztvevő palacsintát kap.

Két bronzérem Debrecenből
Eredményesen szerepelt a Kiskun-
félegyházi Honvéd TK Szabadidős
Szakosztálya a Honvéd Sportegye-
sületek IV. Országos Találkozójá-
nak versenyein.

Huszonnyolc sportegyesület, több
mint ezer sportolója vett részt
augusztus 29-én, a Debrecenben
megrendezetett Honvéd Sportegye-
sületek Országos Találkozóján. A
megmérettetésen tizenöt verseny-
számban álltak rajthoz a verseny-
zők. A Kiskunfélegyházi Honvéd
TK Szabadidős Szakosztálya har-
madik alkalommal vett részt a se-
regszemlén. A félegyházi verseny-
zők négy számban – sakk, strand-
röplabda, lövészet, úszás – indul-
tak.
A sakkozók a tizenöt fős mezőny-
ben az igen előkelő harmadik he-
lyet szerezték meg, olyan csapatok
között, ahol nemzetközi nagymeste-
rek játszottak. A csapat tagjai: Ko-
vács Zoltán, Kemény Csaba, Kar-
sai István, Tanács István. Kiválóan
szerepeltek a senior úszók is, ők
nagy hagyományokkal rendelkező

úszóegyesületekkel vették fel a ver-
senyt. Az eredmény nem maradt el.
A félegyháziak bronzérmet szerez -
tek. A 4x50 méteres váltó tagjai:
Terbe Ákos, Ónodi László, Kovács
Imre, Juhász István.
A tizennyolc csapatot felvonultató
strand röplabda mezőnyben profi
játékosokkal kerültek össze a haza-
iak. Kis szerencsével akár a leg-
jobb négybe is bekerülhetett volna
a csapat.
Lövészetben a félegyházi egység a
hetedik helyen végzett.

Ónodi László

Jubileumi ünnepségét tartja szeptember 13-án 10 órától a Constan-
tinum IntézményMóra Ferenc Katolikus Általános Iskolája.Az emlék-
tábla avatás után kerül sor a XII. Hagyományőrző Nap programjaira.
Szobori búcsút tartanak szeptember 14-én Ópusztaszeren a Nemzeti
Történeti Emlékparkban. A 14 órakor kezdődő ünnepi szentmisét dr.
Kiss-Rigó László püspök celebrálja Böjte Csaba ferences szerzetes
részvételével, majd a székelykapu felszentelésére kerül sor. A
vendégek között szerepel Maczkó Mária, Berecz András, Fábián Éva.
„Mátyás király asztalánál” címmel reneszánsz főző, terítőversenyt
rendez szeptember 16-án 16 órától a Szakmaközi Művelődési Ház.
Lévai Anikó: A konyhaablakból c. könyvének bemutatójára kerül sor
szeptember 18-án 18 órakor a városi könyvtárban. Köszöntőt mond
Busa Imre alpolgármester.

Programajánló
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Különdíjjal jutalmazta a város Szabó Emese birkózót, és Mihály János ökölvívót. A elis-
merést Balla László a sportbizottság elnöke adta át az augusztus 28-ai képviselőtestületi
ülésen a két fiatal sportolónak. Mindkét versenyző – Szabó Emese birkózó és Mihály
János ökölvívó – félegyházi születésű, félegyházi színekben versenyző sportoló, akik az
olimpiát megelőző időszakban elért eredményeik alapján jutottak el oda, hogy induljanak
a kvalifikációs versenyeken és ezzel olimpiai részvételt szerezhessenek sportáguknak és
saját maguknak. Ez most nem sikerült, ám az országban, saját súlycsoportjukban ma ők
a legjobbak.

Kedves Szülők!

Gyermekház Családi Napközi felvételt
hirdet 18 hónapos – 6 éves korú gyer-

mekek számára
Ellátási formák:

-egész napos ellátás (4 étkezés)

- fél napos ellátás

(2 étkezés+ebéd igény szerint)

Egyéb szolgáltatások: játszóház

(előzetes megbeszélés alapján) A családi

napközi saját családi házunkban került

kialakításra. A kis létszámú csoport csalá-

dias légkört és személyre szabott gondos-

kodást tesz lehetővé. Tervezett

foglalkozások, valamint sok-sok játék,

mese, ének teszik teljessé a gyermekek

mindennapjait, míg a szülők dolgoznak

vagy ügyeiket intézik. Szeretettel várunk

minden érdeklődő szülőt és gyermekét!

Érdeklődni lehet:

06-30/409-4209 telefonszámon,

Kiskunfélegyháza, Dankó P. u. 20/B.

Gyerekszáj
Nagyon nagyon buta gyerek megkérdezi az
anyjától:
- Anya kimehetek cseresznyét szedni?
- Kisfiam, hisz január van!
- Jó, jó tudom, sál, sapka, kesztyű.

A kisgyerek ül az asztalnál:
- Anyu, kérek még egy pohár kakaót!
- Szolgáld ki magad!
- Hogy minek az ilyennek gyerek?

2008. szeptember 12.
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