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Közlöny
Orvosi rendelő a Móravárosban

A gyógyítók ünnepe
Családias hangulatban zajlott az idei Semmelweis napi
ünnepség, melynek a Városi
Kórház adott otthont. A rendezvény vendége volt egyebek
között Ficsór József polgármester (SZDSZ), és Ernyes
László (MSZP), Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke.
Az ünnepségen köszöntötték a városi szintű elismerésben részesült egészségügyieket, és osztották ki a
jubíleumi okleveleket. A köz szolgálatába eltöltött
40 éves munkájáért kapott oklevelet Dr. Farmasi
Sándor főorvos, Dr. Francia László főorvos. A kitüntetettek névsora a 2. oldalon olvasható.

Éjszaka a múzeumban
Új helyre, a Nefelejcs utca 20 szám alá költözött a Móravárosi felnőtt háziorvosi
rendelő. A létesítmény ünnepélyes átadására június 30-án került sor.
Köszöntőt mondott Ficsór József polgármester (SZDSZ) és dr. Nemes-Nagy
Tibor (FIDESZ), a körzet önkormányzati képviselője. Az rendelő helyisége-

inek felújítására mintegy 15 millió forintot költött a város. Az épület másik részében egy üzlethelyiséget alakítottak ki
a szakemberek.
Kép és szöveg: -g-

Megállapodást kötöttek...
Együttműködési megállapodást kötött az
önkormányzat a Görög Katolikus Egyházal. Az erről szóló dokumentumot június 30-án írta alá a Városházán Feczák
László szervező lelkész, Ficsór József polgármester (SZDSZ) és Kapus Krisztián
(FIDESZ), a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke.
Az együttműködési megállapodás értelmében a görög katolikus egyház rendszeres
oktatási, kulturális, ismeretterjesztő programok, képzőművészeti kiállítások szer-

vezésével és fenntartásával járul hozzá a
város kulturális életéhez és idegenforgalmának fellendítéséhez. A célok megvalósítása érdekében az önkormányzat lehetőségeihez képest támogatja az egyházi épületek fenntartását, állagának megóvását, valamint az egyházi közösségek által szervezett programok megvalósítását. A megállapodás határozatlan időre szól. Első lépésként a görög katolikus az egyház "Ima
képekben" című ikonkiállítással gazgadítja
Félegyháza kulturális életét - jelentette be
Feczák László lelkész.

Megújul a haleszi buszváró
Harminckét buszforduló,
buszváró épül, illetve újul meg
október közepéig a város közigazgatási területén. Rövidesen
elkezdődik a Majsai úti Gesztenyés vendéglő szomszédságában lévő buszöböl kialakítása. Lőrincz Tibor (FIDESZ), a
körzet önkormányzati képviselője elmondta, hamarosan
megoldódik a buszváró kivilágítása is.

Az 1848-as ágyúk eldördülésével kezdődött a
Kiskun Múzeumban június 20-án este az éjszakába nyúló nagyszabású program. A korabeli ágyúkat a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző
Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Huszár Bandérium és Tüzérüteg katonái szólaltatták meg, közreműködtek a Hegyi ikrek dobokon, Tóth Ákos tárogatón.
Az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” című, az
1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratot bemutató vándorkiállítás megnyitója számos érdeklődőt vonzott a
múzeum udvarába. A kiállítást Lezsák Sándor, a

Magyar Országgyűlés alelnöke nyitotta meg,
beszédét Klebelsberg Kunó, a kiváló kultúrpolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter gondolatával kezdte: „A reális nemzeti önismereten és józan
nemzeti önértékelésen nyugvó, megalapozott nemzeti önbecsülés; ez készteti az embert tevékenységre, saját maga és az egész nemzet együttes felemelkedése érdekében.” Lezsák Sándor ünnepi beszédében méltatta történelmünk e fényes és nagyszerű
időszakát, hangsúlyozta, a történelem során hasztalan volt azon igyekezete az osztrák hatalomnak,
hogy dicső múltunk emlékeit a korabeli könyvek,
tárgyak elégetésével megsemmisítse.
Folytatás a 4. oldalon.
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Megmarad 350 munkahely Félegyházán Eszközfejlesztés...
2009. 04. 27. Magyar Országgyűlés.
Garai István Levente dr. (azonnali kérdés
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez): „Milyen kitörési pontokat lát a
miniszter úr a jelenlegi gazdasági, munkaerő-piaci helyzetben új munkahelyek teremtésére és megőrzésére? Milyen hazai és uniós források állnak rendelkezésre erre a célra,
és milyen intézkedésekkel kívánja könnyíteni
és gyorsítani a kormány a vállalkozások számára ezen összegek elérhetőségét?”
...A kérdésem második része Kiskunfélegyházáról szól. E program pozitív érintettje lehet a Transelektro Ganz-Röck erőműberendezéseket gyártó gyára, melynek
nagyon nagy és stabil piaca van a Balkánon,
Törökországban vagy akár Indiában. Jelen
pillanatban is élő, több mint 100 millió
eurós rendelésállománnyal rendelkezik.
Mindezt realizálni lehetne, és ezzel megőrizni több mint 400 munkahelyet azzal a
forgóeszközhitellel és támogatással, amit a
Kormánytól kért a cég és természetesen
áttételesen Kiskunfélegyháza városa (ilyen
értelmű levéllel fordultunk közösen Ficsór
József polgármester (SZDSZ) úrral a miniszterelnökhöz is). Információim szerint e
tárgyalások pozitív irányba haladnak,
ennek állásáról kérnék konkrétan választ,
illetve biztató információt államtitkár úrtól.
Burány Sándor államtitkár: Konkrét
kérdésére válaszolva tény és való, hogy
előrehaladott tárgyalásokat folytatunk az

említett cég kérelmével kapcsolatban. E tárgyalásoknak még nem értünk a végére,
türelmét kérem, hogy jelen pillanatban
eredményt hirdetni itt az Országgyűlés falai
között még nem tudok.
Garai István Levente dr.: Köszönöm
államtitkár úr válaszát! Ebből azt szűrtem
le, hogy a különböző technikai nehézségeken túlmenően komoly elvi ellentét
nincs a kérelem és az esetleges realizálása
területén Ezt már csak azért is lényegesnek
tartom – és ezt Bajnai miniszter úr, miniszterelnök úr is mondta -, mert egy olyan vállalatról van szó, amelynek stabil piacai vannak akár a Balkánon, akár Indiában, amelyeknek megtartásával és fejlesztésével
pont akkor lendülhetünk támadásba a világpiacon, amikor mások ezt a lehetőséget el
fogják szalasztani.
2009. 06. 12. Petőfi Népe: Megkapják a
várt hitelt
A Miniszterelnöki Hivatalból kapott szóbeli tájékoztatás alapján jövő kedden a TE
GANZ-RÖCK Zrt. vezetése beadhatja forgóeszköz hiteligényét a Magyar Fejlesztési
Bankhoz.
Gopcsa Péter a kiskunfélegyházi cég vezérigazgatója elmondta: a 2,75 milliárdos
összeg ahhoz kell, hogy egy 89,5 millió eurós törökországi erőműberuházásban sikeresen részt vegyenek.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)

Bababarát könyvtár

meküket. A könyvtáron belül a Gyermekbirodalom irodájában teremtjük meg a lehetőségét a Szoptató sarok kialakításának, kényelmes lábtartóval, pelenkázóasztallal.
Egyben a helyiséget igyekszünk dekorációkkal, babajátékokkal barátságosabbá tenni.
Szükségességét az is indokolja, hogy már
évek óta szorosan együttműködünk a Védőnői Szakszolgálattal, 2009-től pedig szervezzük a Születés Hete Fesztivál helyi eseményeit, megteremtve ezzel a szolgáltatással is a Családbarát Könyvtár feltételeit. A
Bababarát terület díjat június 17-én a lakiteleki könyvtár mellett a kiskunfélegyházi
városi könyvtár is átvehette.
Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató

A városi könyvtárat az elmúlt évi felújításnak és bővítésnek köszönhetően már most
is sok kisgyermekes szülő látogatja.
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet
által kiírt pályázaton intézményünk 200ezer
forintot nyert el azzal a céllal, hogy az édesanyák a könyvtár használata során találjanak
olyan helyiséget, ahol nyugodt, kulturált körülmények között megszoptathatják, tisztába tehetik kisbabáikat. A könyvtár legfiatalabb olvasója egy hónapos, így jogosan
merült fel az anyák részéről az igény, hogy
intézményünkben megszoptassák kisgyer-

Ismét szerszámot ragadtak!
Az elmúlt hetekben történt Baross László
utca javítása után, a Zöldmező Lakótelep és
környezetében élők a Lakótelepen lévő játszótér szépítésébe kezdtek.
A korábbi lakossági fórumon vetődött fel a
lakosok részéről az a gondolat, hogy a fiatalabb gyermekek védelme érdekében helyezzünk el egy kerítést a focipálya és a játszóeszközök közötti részen, melynek kivitelezésében ők maguk is szívesen részt vesznek.
Ugyancsak javaslatként fogalmazódott meg
a meglévő játszóeszközök újrafestése és új
padok elhelyezése, hiszen a játszótér kihasználtságát tekintve a meglévő ülőhely kevésnek bizonyult. Mindezek után került sor
2009. június 13-án (szombaton) arra a lakossági akcióra, melynek köszönhetően a lakó-

telep és a lakótelep környezetében élőkkel közösen elhelyeztük az új
padokat, a kerítést és
lefestésre kerültek a játszóeszközök. Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a felajánlást és a hozzáadott munkáját, hiszen nekik köszönhetően
minimális költséggel varázsoltuk szebbé a
Zöldmező Lakótelep gyermekzsibongástól
hangos játszóterét. Büszke vagyok az itt kialakult közösségre és Önök is büszkék lehetnek mindarra, amit egymásért és gyermekeikért tettek, tesznek. Köszönöm, és a továbbiakban is bátran keressenek problémáikkal,
kérdéseikkel, javaslataikkal egyaránt.
Dobronyi József önkormányzati képviselő,
(MSZP) Tel:06-70-450-2122

Hárommillió hétszázezer forintot nyert eszközfejlesztésre a Kiskunfélegyházi Móravárosi Óvoda. A
pénzből kompetenica-fejlesztő játékokat vásárolnak, melyből a tagintézmény feladatellátási helyei,
így a Szegedi úti, a Móra utcai és a Nagyszőlő úti
óvoda is kap. A játékok a gyerekek képességeinek,
ügyességük és kreativitásuk fejlesztésére szolgálnak majd. A Móravárosi óvoda 2005-ben pályázaton pénzt nyert egy, úgynevezett kompetencia-fejlesztő programra, melynek révén az óvónők központi továbbképzésen vehettek részt. Most egy
újabb, meghívásos pályázaton a programhoz szükséges eszközökre nyert hárommillió hétszázezer
forintot az intézmény. Az új eszközökből kapnak a
tagintézmény feladatellátási helyei, így a Szegedi
úti, a Móra utcai és a Nagyszőlő úti óvoda is. A cél,
hogy minél szélesebb körben sajátítsák el a gyerekek azt a tudást, melyet később az iskolában is
tudnak kamatoztatni.
G. Zs.

Értünk dolgoznak
Folytatás az 1. oldalról.
A köz szolgálatában eltöltött 30 éves munkájáért kapott oklevelet: Dr. Perlaki Pál főorvos,
Fazekas Szűcs Istvánné ápolónő, Keserű Pálné
asszisztens, Lénártné Bárdos Zsuzsanna laboraszszisztens, Mátyás-Péter Judit röntgen asszisztens ,
Szabó Gáborné ápolónő, Szabó Mihályné segédápoló, Tóth Mihály fűtő.
A köz szolgálatában eltöltött 25 éves munkájáért kapott oklevelet: Bánfiné Fekete Erika
asszisztens, Dr. Reznyák Béláné asszisztens, Dr.
Szaszkó Mária főorvos, Endre Csilla védőnő,
Fazekas Jánosné ápolónő, Lajos Istvánné ápoló,
Mesterházi Lajosné betanított munkás, Mihály
Imréné védőnő, Vörösné Czinege Hedvig
asszisztens.
Főigazgatói dicséretben részesült: Dr. Worum
Imre főorvos, Dr. Gyöngyösi György főorvos,
Czikó Gáborné vezető asszisztens, Csenki
Mihályné vezető műtősnő, Kerpicsné Tankó
Katalin diplomás ápoló, Klinkóné Jókai Mónika
úszómester, Szekeres Bernadett élelmezésvezető,
Piroska István informatikus, Szabó Sándor villanyszerelő.
Dr. Cinke Klára adjunktus főorvossá, valamint dr.
Lugosi Henrietta szakorvost adjunktussá léptette
elő Dr. Kovács József főigazgató.
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság dicséretében részesült: Tarjányi Andrásné, Dr.
Szemerédi László adjunktus, Fekete Józsefné nyugdíjas volt ápolási igazgató, Városi Kórház – Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ
Intenzív Osztályának dolgozói kollektívája, Kovács
Gizella r. szds.

Lakossági fórumot...
...tart július 25-én 14 órától
Juhász Miklós a 13. számú
választókörzet képviselője. A
lakossági fórum helye: VII.
kerület 12. szám, Nagy Ferenc tanyája.
Minden érdeklődőt szeretettel
vár a körzet önkormányzati
képviselője.
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Tourist Police!

Kerékpáros diákok járőröznek a nyáron
Félegyháza belvárosában. Feladatuk,
hogy segítsék a városba érkező turistákat,
valamint ébren őrködjenek a rend felett.
Tizenhat éves életkor, idegennyelv-tudás,
és saját kerékpár, ez volt az alapkövetelmény, ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson
Félegyházán a Tourist Police programhoz.
A fiatalok a bűnmegelőzésben vállalnak
szerepet, és segítenek a városba érkező tu-

ristáknak is. A legtöbb szolgálattal rendelkező diák jutalmat kap.
A követelményeknek idén öt fiatal felelt
meg, az első eligazításra június 18-án került sor a rendőrségen. A diákok a rendőrség támogatásával járőröznek. Azonnali
segítséget a félegyházi kapitányság közvetlen hívószámán kérhetnek.
A tavaly indított Tourist Police program
Kapus Krisztián önkormányzati képviselő nevéhez fűződik.
-g-

Benépesült az Öreglaktanya
Új lakója van az Öreglaktanyának. A képviselőtestület döntése értelmében, az épületben helyet kap a Kiskunfélegyházi Középiskola Kossuth Lajos tagintézménye is.
Társbérlő marad a Rocktár, valamit Félegyházi ASI.
Az épület felújítását pályázati pénzekből
próbálja megoldani az önkormányzat, de az

iskola is jelentős részt vállal a munkálatokból. Az épület felújítását a szakképző intézmény diákjai végzik el. A pénzügyi bizottság javaslata alapján a testület úgy döntött,
az energiaköltségeket meg kell osztani, így
a Rocktár önálló mérőket szereltet fel, és
ennek alapján fizeti a költségeket. Az asztalitenisz klub rezsiköltésgeit az önkormányzat állja.

Száz éves lett Marika néni
Századik születésnapját ünnepelte
június 14-én Fekete Mária. Az idős
hölgyet Ficsór József polgármester
köszöntötte a város nevében, illetve
egy oklevelet adott át, melyben
Bajnai Gordon miniszter- elnök
köszöntötte Fekete Máriát.
Fotó: -g-

3. oldal

Éjszakai gondolatok

Hátra néztem, jönnek-e?
Nagyon szerettem az őszt. A Kossuth utcán szedegettem a sárguló platánleveleket, és vittem
haza édesanyámnak, aki gondosan a nagy vázába helyezte őket. De 1952 ősze már nem volt
ilyen örömteli. Jöttek az Egyetemekről az
értesítések, hogy a ,,Megtartott felvételi vizsga
eredményeképpen egyetemünkre nem nyert
felvételt,, Olvasgattam a papírokat, és csak azt
nem értettem, hogy miért hivatkoznak a
felvételi vizsga eredményére, mikor a kitűnő
érettségim folytán nem is kellett felvételi vizsgát tennem! Valahogy elfelejtettem hogy 1952ben vagyunk, a kommunista diktatúra tombolásában, és itt ez a ,,megfogalmazás,,. Jó sportoló
létemre sikerült elhelyezkednem a Dohánybeváltó Kazánházában – szénlapátolónak.
Nagyon nehéz munka volt, de örültem neki,
mert családunknak ez volt az egyetlen jövedelem forrása.
Így lapátolgattam napról napra, tápláltam a
kazánház tüzét, törülgettem a verítékemet, mikor szeptember végén egyszer kiabált a
telepvezető: ,,Falu mosdjon meg és jöjjön fel az
irodába.’’ Nagyjából lemostam a kezemről a
szénport és félve elindultam az irodaépületbe.
Messziről lestem, hogy áll-e ott ávós autó?
Csak akkor nyugodtam meg, mikor az irodában
megtaláltam Guszti Bácsit, a Gimnázium kedves pedellusát. ,,Tibike! Schronk igazgató úr
üzeni: Sürgősen jöjjön be az intézetbe.’’ Másnap
már ott voltam. Schronk Jenő bácsit úgy szerettem, mint az apámat. Minden szavára emlékezem ma is: ,,Fiam magának nem szabad elkallódnia! Most alakul Szegeden a Pedagógiai
Főiskola orosz szakja: maga jól beszél oroszul,
itt a jelentkezési lap, töltse ki. ’’ Október 29-ére
hívtak be a Főiskolára. Mikor beszólítottak –
megdermedtem, a pulpituson az a rettegett Papp
elvtárs ült, vörös csillagos bőr sapkában –
akinek nagy szerepe volt a szentkúti pap akasztásban is. Mindegy nem fordíthatok hátat, ide
kellett jönnöm, csak lesz velem valaki! Lett is.
Papp úr nézegette a papírjaimat, majd a legmocskosabb hangján rám ordított: ,,Mi jogosította
fel magát arra, hogy a Nép egyetemére jelentkezzen!? Nagyon nehéz volt higgadtan válaszolnom: ,,A kitűnő érettségim, a jó tanulásért
érdemrendem , a középiskolás tanulmányi versenyen megnyert aranyérem.’’ Pappnak ez úgy
látszik kevés volt, mert artikulátlanul ordítani
kezdett: ,,Takarodjon a nép egyeteméről, mert
hívatom az Ávósokat!’’
Azt sem tudom hogyan kerültem ki a Boldogasszony sugárútra. Rám szállt a rémület, hiszen
az Ávós központ pár száz méterre tőlünk, a
Széchenyi téren volt. Indultam a vasútállomás
felé, de nem mertem a járdán menni, nehogy
utolérjenek. Átmásztam a vasúti töltés másik
oldalára.
Hátra néztem: jönnek-e? Egyszer csak jött két
egyenruhás ember a hátam mögött. Megugrott a
szívverésem megbilincselnek-e mikor utolérnek.
De hál Istennek nem ávósok voltak – vasutasok.
Nem szóltak hozzám semmit.
(A Szegedi Pedagógiai Főiskola orosz szakán
1952-ben 90 hely volt és 33-an jelentkeztek!!)
Falu Tibor

4. oldal

Programajánló
Augusztus 10-14: Honfoglaló tábor napközis tábor 6-14 éves gyermekek számára, Honismereti tábor a honfoglalók
nyomában alpári kirándulással Részvételi
díj: 10 e Ft/fő. Érdeklődni és jelentkezni a
Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Házban, Tel: 76/466843-as telefonon.

Éjszaka
a múzeumban

Folytatás az 1. oldalról.
Lezsák Sándor elmondta, a jelen kiállítás
nemcsak az emlékezet ébrentartását szolgálja, hanem Farkas Sámuel prédikátor,
dalíró sorával a reményt is erősíti bennünk, miszerint „Megvirrad még valaha,
nem lesz mindig éjszaka!” Az alelnök
beszéde után a szabadságharc tárgyi
emlékeinek gyűjtői nevében Fenyvesi
Csaba köszönte meg Rosta Szabolcs-

nak, a Kiskun Múzeum igazgatójának és
munkatársának, Mészáros Mártának a
kiállítás megrendezését. Ezt követően a
jelenlévők megtekintették a kiállítást,
majd az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetéről dr. Hermann
Róbert főtanácsos, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa tartott előadást. Az est
további részében különböző programok
szórakoztatták a látogatókat, a börtönmúzeumot gyertyafényes tárlatvezetés kíséretében tekinthették.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata

Hurrá nyaralunk - Irodalmi pályázat. Kiíró:
Napkorong Irodalmi Klub. Téma: A nyár szépségei közül a nyaralás, utazás, kikapcsolódás,
strandolás. Kategória: Két külön kategóriában lehet pályázatot beküldeni. 1. Vers, 2. Próza.
Beküldési határidõ: július 31. Pályázhatnak:
Magyarországon és határainkon túl élő magyar
nyelven író amatõr írók - kortól és foglalkozástól
függetlenül - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvü alkotásokkal. A pályázaton korlátlan
számú alkotással lehet indulni a megadott témakörben. Nevezési díj: nincs. Eredményhirdetés: augusztus 15-én a www.napkorong.hu oldalon és a nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
További információ: - a www.napkorong.hu oldalon a nappalyazat nicknévre írt Privát üzenetben
illetve
e-mailben:
palyazat.nyar@napkorong.hu címen kérhető.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a városi könyvtárban.

Félegyházi Közlöny
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Szellemi ébredés kell
Dr. Csókay András agysebész professzor volt
Lámpás Emberek rendezvénysorozat következő
előadója. A vendéget Busa Imre alpolgármester
köszöntötte.
Az építészmérnöki és orvosi diplomával rendelkező professzor a koponyasérülések kezelésének
új, műtéti megoldásaiban 1998-ban kifejlesztett
éralagút-rendszeres technikával és a 2005-ben a
műtéti precíziós technika kifejlesztésével vált méltán világhírűvé. Csókay András, - aki korábban
Budapesten, Szombathelyen dolgozott, ma újra a
fővárosban gyógyít – az egészségügyben uralkodó egyre riasztóbb állapotokról számolt be. –
Minden nap tudatosan, imádságban átadom az
iszonyatos lelki terheimet Jézusnak, mert csak így
tudom orvosként elviselni és túlélni azt a sok
borzalmat, szenvedést, amit a munkám során
tapasztalok. – mondta a professzor. Előadásában
kiemelte, Magyarországon ma alapvetően morális válság van, az Isten által az emberbe ültetett
lelkiismeret törvényeit semmibe vevő emberi ész
válsága. Ma az ország súlyosan beteg, mert elvesztette Istennel a kapcsolatot. Csakis Jézushoz
fordulva, belőle erőt merítve tud újra fölemelkedni az ország és csak ezután lehet úrrá a politikai,
gazdasági, kulturális válságon. Az országnak
olyan kreatív vezetők kellenének, akik segítenének kitörni a jelenlegi elnyomottságból, amit a
2002 óta regnáló, a multik által pénzelt „bérenc”
kormány tart fenn a magyar kultúraellenes média
segítségével.
Csókay András elmesélte, Isten nélkül félrecsúszott az élete, de 42 évesen testileg-lelkileg tönkremenve visszafordult gyermekkori neveltetéséhez

Magyar örökség
A „Beszélni nehéz” anyanyelvi mozgalom évtizedek óta kiemelkedő munkát folytat a magyar
nyelvért, a helyes kiejtésért, illetve a beszédkultúra értékeinek megőrzéséért.
A mozgalom egyik fontos láncszeme a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium „Beszélni nehéz” diákköre, melyet megalakulásuk óta, 1986
óta Dr. Borbélyné Szabó Katalin, Péchy
Blanka-díjas tanárnő irányít. Az országos mozgalom három évtizedes kitartó munkáját látva, a

- az újrakezdés kegyelmében részesülhetett. A
mindennapi életünkben békeszerző párbeszédeket kell folytatni, indulatmentesen és szeretettel,
elgondolkodtatni kell az embereket. Beszéd közben mindkét félnek kell egy magasabb rendű igazságot találni, ami az igazi mérce lehet. Csókay
András az általa mélyen tisztelt Böjte Csabát
idézte, aki azt vallja, - Jobbá verni nem lehet
senkit, csakis jobbá szeretni! A szeretetteljes beszélgetéseket föl kell vállalnunk, mert a profeszszor szerint: - Mindnyájan apostolok vagyunk,
mindnyájunknak kell a megtévesztett, hiszékeny
magyar emberek tömegeinek a lelkét építeni, mert
különben nem lesz változás…A léleképítés az,
hogy valakinek a lelki falába berakunk egy téglát.
Aztán tovább megyek… nem valószínű, hogy én
fogom teljesen jobbá tenni azt az embert. De
egyszer, valamikor csak felépül az a fal.” Bm
Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, hogy a „Beszélni nehéz” anyanyelvi
mozgalom legyen MAGYAR ÖRÖKSÉG.
Láthatatlan Múzeumának jeles emléke, és a nevét
az Aranykönyv őrzi az utókor számára. Az erről
szóló díszoklevelet, melyen ott szerepel többek
közt Dr. Hámori József, Jókai Anna írónő
aláírása is, illetve a vele járó aranyjelvényt Deme
László professzor, a mozgalom egyik elindítója
és Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók
Szövetségének titkára vette át a közösség nevében. Az oklevél másolatát a félegyházi „Beszélni nehéz” diákkör a Móra Ferenc Gimnázium
lépcsőházának falán őrzi.
RF

Kiváló hegedűs

Ötvenezer forintos jutalmat kapott kiemelkedő eredményéért Karsai Dávid a Városi
Zeneiskola hegedűszakos növendéke az
Ifjú Falu Tibor Alapítványtól. Dávid hat
éves kora óta hegedül, zenei tanulmányai
során számtalan regionális és városi rendezvényen vett részt, ért el kimagasló eredményeket.
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Sportnapok a Békásban
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Mi is ott voltunk
Csíksomlyón!
A magyarság legnagyobb búcsújáró helyére
zarándokoltunk el az idei Pünkösdkor, az
interneten alakult Székelyföld Szerelmesei
csoportunkkal. Immár a harmadik találkozónk legszebb állomása volt a magyarság
összetartozásának ez a szent helye.
Csoportunk székely és magyar tagjai, a gyergyóalfalui zászló alatt vonult fel a hegyre , ahol
áhítattal hallgattuk meg dr. Bábel Balázs érsek
úr beszédét. Az oltár előtt találkozhattam a félegyházi barátaimmal, akik a Kormorán együttes baráti körével vettek részt ezen a csodálatos
szentmisén.
"Krisztussal Ezer Esztendeig"- volt a mottója
az idei csíksomlyói búcsúnak.
A mostani csíksomlyói búcsú egybeesett a gyulafehérvári püspökség alapításának ezredik,
illetve a ferences rend fennállásának 800.
évfordulójával. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek és a ferencesrend tartományfőnöke után Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek volt az ünnepi szentmise szónoka.
" A világ és a magyarság egyaránt nagy válságban van, a magyarországi élet bajai kivetülnek
a világ összes magyarjára, akik azonban min-

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Békási Sportnapokat városunkban. Az
érdeklődők különféle sportversenyeken
mérhették össze erejüket és tudásukat. A
rendezvényt Balla László a körzet önkormányzati képviselője szervezte.
Elsőként a horgászok mérték össze tudásukat a Petőfi lakótelepi tavaknál, majd a
fiatal focisták vették birtokukba a Vasas
pályát. Ugyancsak itt szálltak ringbe a
versenyzők a Békási Napok legerősebb
ember címért. A legerősebbnek Seéberger György és Kozák Imre bizonyult,
holtversenyben. A második Kozák Gábor,
míg a harmadik Rácz Tibor lett. Az amatőrök versenyében a legjobbnak ifj.
Kozák Gábor bizonyult. Második Olé Jó-

zsef, harmadik pedig Szentmiklósi Barnabás lett. A nőknél ugyancsak holtverseny alakult ki Rácz Magdolna és
Krisztin Czakóné között. Balla Edina a
második, Kurucz Anita a harmadik helyen
végzett.

A fogyatékkal élők számára adott koncertet a minap a
Szakmaközi Művelődési Házban a Nemadomfel Együttes. "Mindannyian elég gazdagok vagyunk ahhoz,
hogy segítsünk másokon." - ez a Nemadomfel Együttes
mottója. Az együttes tagjai értelmi, mozgás- és látás sérült fiatalok.

den megosztó szándék ellenére egyetlen nemzetet alkotnak." - fejtette ki szentbeszédében az
érsek úr.
Most sokan csak a gazdasági válságot érzik,
akik viszont mélyebbre tekintenek, azok az erkölcsi válságot is látják.
Felhívta a figyelmet az értékválságra, a szerinte
mindent meghatározó pénzimádatra. Szót emelt
a kisemmizettekért, az adósság jármát viselő
tömegekért. A szociálisan rászorulókon gondoskodni kell, az irgalmasság cselekedete tette
kereszténnyé Európát. Ha erre törekszünk, a
nemzet megmarad, újjászülethet. - mondta
Bábel Balázs.
A mintegy félmilliós tömeg a szemerkélő
esőben méltóságteljesen énekelte el a pápai,
majd a magyar és a Székely Himnuszt.
A csíksomlyói búcsú ajándékaként a csoportommal és a félegyházi barátaimmal átélhettük
a viszontlátás örömét. A székely és magyar barátainkkal a hitben megerősödve várjuk az őszi,
immár negyedik magyarországi találkozót.
Cserép Anikó

6. oldal

Félegyházi Közlöny

Anyakönyvi hírek
Születtek: Terbe Natasa (anyja neve: Patyi Beatrix), Szabó Lili (Simon
Hajnalka), Kurucsai Dana (Gémes Ilona Mónika), Kullai Áron (Achim
Andrea), Kollár Máté Sándor (Granyák Linda), Messzi-Szabó Csilla
(Szegedi Erika), Seres István (Fehér Szilvia), Heinrich Lenke (anyja
neve: Czilling Orsolya), Csáki Máté Róbert (Fekete Natália), Dorogi
Márk Zsolt (Hideg Mariann), Fetter Vivien (Kecső Ilona), Virág Réka
(Tóth Julianna), Talmácsi Katica (dr. Brachna Andrea), Németh Tamás
János (Kulik Andrea), Buri Dóra Zia (Tóth Barbara Éva), Törköly
Tamara (Vas Viola), Kócsó Krisztián (Patyi Ildikó Melinda), Dobos
Kristóf (Dobos Krisztina).
Házasságot kötöttek: Fábián Judit - Rácz Zoltán Attila.
Meghaltak: Molnár Péterné Nemcsok Ilona, Kocsis Erzsébet, Szondi
Béláné Juhász Margit Irén, Rácz László, Fülöp Józsefné Nagy
Magdolna, Fazekas Ferenc, Buza Flóriánné Demeter Márta, Réczicza
Józsefné Récze Erzsébet, Buki István János, Szemerédi Imre, Enying
Mihályné Tápai Erzsébet, Merkli Józsefné Tóth Rozália, Fazekas
Sándor Mátyás, Gácsi Istvánné Forgó Mária, Banó-Szabó József,
Nemes Istvánné Rekedt Zsuzsanna – Kiskunfélegyháza. Darányi
Ferenc, Lajos Istvánné Almási Rozália – Petőfiszállás. Csányi
Alajosné Kardos Irén – Kiskunmajsa. Fekete Judit – Bugac

Felhívás, pályázat
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet
üres és jogcím nélküli lakáshasználók által lakott önkormányzati bérlakások értékesítésére. Bővebb felvilágosítás kérhető
és a részletes árverési felhívás átvehető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) valamint letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkészíttette a város
Településrendezési Tervének módosítását. A terv véleményezési eljárása befejeződött, s képviselő-testületi elfogadása előtt
Ficsór József polgármester egy hónapra lakossági közszemlére
bocsátotta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerint. A közzététel 2009. június 15-től 2009. július 15ig tartó ideje alatt az érintettek megtekinthetik a tervanyagot a
Városháza földszinti előterében és észrevételt tehetnek róla.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 102
m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti
17 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1.
sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132 m2-es helyiség,
Kossuth u. 12. sz. alatti 27,2 m2-es helyiség, Móra tér 11. sz. alatti 61 m2-es
helyiség, Nefelejcs u. 20. sz. alatti 26,3 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti
99 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 60,7 m2-es helyiség, Szent János tér
2. sz. alatti 18,4 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti 13 m2-es garázs, Holló L. u. 1/4. sz. alatti 26 m2es garázs, Holló L. u. 9/2. sz. alatti 21 m2-es garázs
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, Alpári úti Ifjúsági Sporttelep és a mellette fekvő területek, 2084 hrsz-ú
~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan,
6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 614
hrsz-ú volt MÉH telep területe, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület,
Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), Tóth
Kálmán u. 10. szám alatti 820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), Bajza u.
36. szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon) , 331/2 hrsz-ú 3646
m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 0459/27 hrszú ingatlan, Jókai u. 2. sz. alatti 2001 hrsz-ú terület.
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Az Isteni Ige Társasága (verbita rend) visszahívja P. Wolowicz Ádám
SVD atyát a szerzetes közösségbe 2009. június 30-án az Újtemplomi
szolgálatból. A Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal 2009. július 1-től
Kapás Mihály atyát, jelenlegi lajosmizsei káplánt nevezte ki az Új-templom káplánjának.
• Július 1-től két újmisés káplán kezdi meg szolgálatát az Ó-templomban:
Seffer Attila, Harbula István.
• Július 2-án lesz a Sarlósboldogasszony (Ó) templom búcsú-ünnepe.
• Július 3-án az Ótemplom Egyházközségi bált szervez. Jelentkezni a
plébánián lehet.
• Augusztus 2-9-ig lesz a XVIII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor a
Hittanyán. Az idei téma: A halászbárkától a pápamobilig. Tanulságok az
egyház történelméből. Augusztus 2-án, a vasárnapi napon nosztalgia
találkozót szerveznek a régi táborozóknak és családjaiknak, valamint
minden érdeklődőnek. Ezen a napon Bíró László püspök atya lesz a
vendég!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Új-templom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ó-templom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok értékesítéséhez. Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/
562-018 vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT 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: Június 29-től - július 05-ig: Hóvirág
Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a Tel: 76/ 463-363. Július 6-tól - július 12-ig Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a, Tel: 76/462-000.
Július 13-tól - július 19-ig Korona Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.
Tel: 76/466-582.
Figyelem! Ügyelete kezdete előtt még nyitva tart: hétdőtől-szombatig 20
óráig és vasárnap 19 óráig az ALMA Patika. A heti váltásban (kifüggesztett)
ügyelő patikák csak 20 óra, illetve 19 óra után kezdik az ügyeletet és az
utána következő készenléti szolgálatot.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Július 4-én és 5-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi
u. 13. Tel.: 20/9511-955, július 11-én és 12-én: Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr. Horváth Tibor Kkfháza,
Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85,
06/ 70-321-05-84.
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NB II-es
a Sakkcsapat!

Második helyen zárta a 2008-2009-es bajnoki szezont a P&P Kiskunfélegyháza NB I/B-és
kézilabda csapata. A csapat tagjai: Pásztor István, Köteles Ferenc, Boda Péter, Dr Magyar
Miklós, Horváth Bence, Lechner Tamás, Varga Zsolt, Csató Dániel, Szöllősi Balázs, Danku
Csaba, Nagy Tamás, Takács Péter, Borislav Basaric, Csató Dávid, Sipos Attila. Balla
László. Akik szeretnének ehhez a sikeres szakosztályhoz tartozni, kérjük jelezze szándékát
ezen a telefonszámon. Hatvani Tamás: 20/ 405-8287.

Országos hetedik hely

Amióta a női labdarúgás hivatalosan megjelent a diákolimpia sportágai között, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium női csapata minden alkalommal az országos döntő
résztvevője volt. Ma már Győr, Szombathely,
Zalaegerszeg viszi el a pálmát a középiskolás
kategóriában. Nagypályás csapatokban játszó
sportiskolás hölgyek uralták az idei diákolimpiát is. Épp ezért nagyszerű eredmény az, amit
a mórás lányok Kisvárdán elértek.
A diákolimpia 10 legjobb játékosa közé be-

választották Üveges Katalint,
aki az idei női futsal NB1
bajnokcsapatának, az Univerzumnak is a játékosa! A diákolimpia végső sorrendje reálisan tükrözi a jelenlegi erőviszonyokat. Erős dunántúli
fölényt mutat. Az első helyet elért Győr csapata nagyon kiemelkedett a mezőnyből.
II.: Zalaegerszeg, III.: Szombathely, IV.:
Békéscsaba, V.: Budapest, VI.: Püspökladány,
VII.: Kiskunfélegyháza, VIII.: Veszprém, IX.:
Debrecen. Az országos hetedik helyet elért
csapat tagjai: Kovács Klaudia, Ficsór Mónika,
Kiss Anikó, Kis Regina, Üveges Katalin, Bali
Cintia, Fazekas Tímea, Szalontai Tímea, Kanyó Fanni, Rácz Enikő. Edző: Nagy Ferenc
RF

A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola év végi sportbemutatóját tartották június 5én a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban. Mester Ernő igazgató köszöntője után az 1150
diák látványos és színes gyakorlataiban gyönyörködhetett a zsúfolásig megtelt sportcsarnokban a közönség.

A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre /KHTK/ sakkcsapata 12 táblán kétfordulós mérkőzést vívott Jász-Nagykun
Szolnok Megye bajnokával, az Abony csapatával II-be való feljutásért. Abonyban
6,5 – 5,5 pont, Félegyházán 7,5 – 4,5 pont
arányban nyert a KHTK, tehát összesítésben 14 – 10 pont arányú győzelemmel
feljutott az NB II-be. A Honvéd pontszerzői
a két mérkőzést összesítve: Kemény Csaba,
Zsíros László 2 – 2 pont; Kovács Zoltán 1,5
pont; Marosi Csaba, Tóth Mátyás, Nagy
József, Juhász Károly, Rácz Judit, Samu
Richárd, 1 – 1 pont ; Karsai István, Szekeres Sebestyén, Kósa Jenő, Seres László,
Sinkó Dávid 0,5 pont.
- Milyen céllal indultatok a Megyei I. osztályban? Hogy értékeled az éves szereplést?
Mi várható az NB II-ben? Erősít-e a csapat
a felsőbb osztályra? Biztosított-e a magasabb osztály által igényelt nagyobb anyagi
háttér? – tettük fel a lap kérdéseit Tanács
Istvánnak, a KHTK Sakk Szakosztálya
elnökének, aki megalakulása óta irányítja,
szervezi a sakkcsapat munkáját.
- Célunk volt osztályozós hely elérése, amelyre évek óta reális esélyünk volt, de egy hajszállal többször lemaradtunk róla. Mindig
harmadikok vagy negyedikek lettünk. Most
végre sikerült osztályozót játszanunk, s
nagy öröm számunkra, hogy a csapat –
amelynek a gerince már évek óta stabilan
kialakult - élni tudott a lehetőséggel. Az
egységes, jó csapat teljesítmény hozta meg
az év folyamán a sikert. Nagyszerű játszmák mellett, néha becsúszott egy-egy
gyengébb teljesítmény is a játékba, de mindig voltak, akik vitték a csapatot. A siker
hírére Félegyházán sokan gratuláltak a csapatnak. Híre ment feljutásunknak a régió
sakkozói körében is és sok külső sakkozó
felkeresett, hogy játszanának a KHTK NB
II-es csapatában. Kiskunhalasról, Szentesről
és Kecskemétről is jelentkeztek erős, 2000
körüli Élő-érték ponttal rendelkező sakkozók, hogy szívesen átigazolnának a félegyházi csapatba. Örömmel vettük jelzésüket, s
már folyamatban is vannak átigazolások
intézései. Az erősítésekkel reális esély lehet
egy stabil NB II-es csapat létrehozására,
amely reményeink szerint helyt áll a Békés,
- Csongrád, Szolnok,- és Bács megyéket
képviselő 12 csapatos mezőnyben. Remélhetőleg ennek pénzügyi feltételei is megteremtődnek, hiszen nemcsak a sportkörnek, de a városnak nevét is öregbítheti egy
jó NB II-es sakkcsapat. Megköszönöm a
csapattagok lelkes, önzetlen játékát, s mindazok segítségét, akik bármilyen formában
is hozzájárultak sikeres szereplésünkhöz.
Külön köszönet vajdasági magyar csapattársainknak – sokat segítettek eredményes,
színvonalas játékukkal – akikre a nagyobb
utazási távolságok miatt az NB II-ben már
sajnos nem tudunk számítani. Nagy György
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Sporthírek röviden
Asztalitenisz
Félegyházi ASI I. – Békés 6:2.
Győzött: Schaffer 3, Vajda 2, Korponai 1.
Az egykori világbajnokkal, Klampár Györggyel
megerősített Békés nem bírt a félegyháziakkal.
Így a FASI csapata az Extra Ligában 8 ponttal
biztos benn maradó.
Szeged - FASI I. 3:6
Győzött: Schaffer 2, Vajda 1.
A rutinos szegediek biztosan nyerték a mérkőzést.
FASI I. – Wink SE 3:6
Győzött: Schaffer 2, Korponai 1.
A tartalékosan felálló félegyházi csapatnak nem
volt esélye győzelemre.
Az őszi fordulóban Schaffer már Németországban játszik, így a húzóember helyébe új ember
kerül. A vezető edző személye is változik, mivel
Szűcs Attila Budapestre költözik. A FASI II-es
csapata továbbra is az NB II-ben folytatja szereplését az őszi szezonban.

Műfalmászás
Három számban lett diákolimpiai bajnok
Csontos Piroska, a Göllesz Viktor Speciális
Szakiskola növendéke a Zánkán megtartott
országos döntőn.
A fiatal sportoló távolugrásban, 100 és 200
méteres síkfutásban lett első. Bódi Beáta az

1500 méteres síkfutásban a negyedeik helyen,
Kanalas Norbert súlylökésben hatodik, míg
Gál Sándor 1500 méteres síkfutásban a tizedik helyen végzett. A félegyházi diákok eredménye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
megyei válogatott megnyerje a diákolimpiát.
Felkészítőjük Papp Elemér.

Legjobbjaink

darúgó, Pásztor István kézilabdaedző, Kis Viktor atléta. KKC: Horváth Olívia labdarúgó,
Ünnepélyes keretek között osztották ki június Hegyi Brigitta, triatlonista. Kiskunfélegyházi
25-én a képviselőtestületi ülés megkezdése előtt Úszóegyesület: Tóth Zoltán úszó, Vasas TK:
„Az év sportolója 2009” díjakat. A rangos elis- Szabó Emese birkózó. KÖSE: Horváth László
ökölvívó. ASI: Csáki Rita asztaliteniszező és a
meréseket Ficsór József polgármester adta át.
férfi csapat. Kiskunfélegyházi Teniszklub: OB
„Az év sportolója 2009” díjat kapta, KHTK: Ifj. II-be feljutott tenisz csapata Vasutas Sport Kör:
Mizsei György ökölvívó, Polgár Szabolcs, lab- Pelikán István labdarúgó.
Tizenhat ország 226 versenyzője gyűlt össze az
ausztriai Imst városának közel 1000 m2-es mászó
csarnokában. A megnyitó után idén is számos feladat tárult a versenyzők elé.
A verseny izgalmát az összeszokott rendezők,
Nemzetközi modellező versenynek adott otthont a
A versenyen huszonegyútépítők garantálták. A kunsztok némelyike bifélegyházi repülőtér június 13-14-én. A versenyzők
en álltak rajtaz F3J kategóriában mérték össze tudásukat.
hoz. Az zony kifogott az indulókon. Az útépítők menterős mezőny ségére szolgáljon, hogy ez egy Európa Kupa. A
és a viharos erejű szél kitartásnak és az akaratnak eredménye is lett,
rendkívül megnehezítette hiszen szenzációs gyakorlatokat láttunk.
a modellezők dolgát. A A nézők, szurkolók számára sokszor lehetetlenkétnapos
versenyt nek tűnő kunsztokat a tapasztalt és felkészült
Primoz
Rizner versenyzők meg is oldották. A szombati hat telnyerte.
Szerei jesített út után sor került a vasárnapi döntőre. A
András a negyedeik szervezők nem hagytak semmit a véletlenre. A
helyen, Horváth Imre az ötödik, míg közel 30m hosszú, áthajlásokkal és plafonokkal
tarkított három döntő út szétszórta az eddig
Simko Tibor a hatodik helyen végzett.
Az F3J kategóriában rádióirányítású vitorlá- szorosan együtt maradt élmezőnyt, de ettől
zórepülő modellek versenyeznek. A feladat az, függetlenül bőven láttunk fantasztikus teljesíthogy egy meghatározott időt repüljenek, majd ményeket.
ennek befejeztével egy célpontra a lehető leg- Városunkat Simon Gergely képviselte. Koroszpontosabban leszálljanak. A versenyek általá- tályában a legeredményesebb magyarként néban kétnaposak, hat selejtező, illetve két döntő hány ponttal elmaradva az élmezőnytől, a 19.
futamból állnak. A selejtezőkben elért eredmé- helyen végzett.
nyek közül a legrosszabb kiesik és a maradó 5 Gergely nagyon örül a 19. helynek. Úgy indult el
összege alapján alakul ki a selejtezők végered- otthonról, hogy szeretne az első 20-ba bekerülni,
ménye. A döntő munkaideje a selejtezőtől elté- ez sikerült is neki. A tavalyi 43.helyhez képest ez
rően nem 10, hanem 15 perc, általában 12 óriási fejlődést jelent a számára. Egy év kemény
versenyző repüli. A versenyző eredményét a munkája meghozta az eredményt. Maga mögött
másodpercekben kifejezett repült idő és a le- tudott olyan versenyzőket, akik az elmúlt évben
szállás pontosságáért járó pontok összege adja. mindig előtte végeztek.

Negyedik hely hazai pályán
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