Félegyházi

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2009. július 16. XVIII. évfolyam 20. szám

Közlöny
Strandnapot tartottak július 4-én és 5-én a félegyházi uszodában. A rendezvényen kicsik és nagyok megtalálták az érdeklődési körüknek megfelelő programot. Volt főzőverseny, standröplabda bajnokság, és
sok vidám program.
Képriportunk a 2. oldalon.

Pótolják az utcanévtáblákat
Kiskunfélegyháza önkormányzata a nyár
folyamán új típusú utcanévtáblákat helyez el az utcákban és tereken. A városüzemeltetési osztály rendelkezésére egy millió forint áll, melyből egyelőre csak a hiányzó táblák pótolására futja.
A táblákon az utca neve mellett a városrész
nevét is feltűntetik, ezért a képviselőtestület
hivatalosan is elnevezte Kiskunfélegyháza
valamennyi városrészét, melyek között a
lakosoknak akad újdonság is.

Kossuthváros, Móraváros, Bikahegy, Molnár telep, Bankfalu és a Petőfi-lakótelep.
Ezek a városrészek minden helyi lakos számára ismerősen csengenek. De nem sokan
vannak, akik hallottak a Rákóczi, Erdély,
vagy épp Jókai városról. Pedig ezek is Kiskunfélegyháza városrészei. Az önkormányzat Fekete János könyve alapján dolgozta ki
a városrészek neveit, melyek ugyan nem
feltétlen ismerősek, de mind-mind történelmi városrészek nevei.
Folytatás a 3. oldalon

Résen állnak a mezőőrök

Petőfi Sándor emlékére
Petőfi Sándor halálának 160.
évfordulójára emlékezik a város
július 31-én. A Petőfi Sándor
emléknap programja délután öt
órakor kezdődik a Blaha Lujza
téren, a költő szobránál.
A koszorúzást követően a résztvevők a Langaléta
Garabonciások katonatoborzó játéka mellet vonulnak végig a Kossuth utcán a Kiskun Múzeumig A
folyatásban a Langaléta Garabonciások interaktív
előadását láthatja a közönség, majd megtekintheti
az. „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” című
kiállítást. A központi ünnepségnek a Petőfi tér ad
otthont. A Petőfi Emlékéveket Ficsór József polgármester zárja le. Ünnepi beszédet mond dr.
Hermann Róbert történész. Az emléknap a Móra
Ferenc Művelődési Központban, a Félegyházi
Táncszínház, „Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?” című előadásával zárul. Az emléknapot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Petőfi Emlékbizottság, a Móra Ferenc Művelődési Központ
Ifjúsági és Közösségi Ház, a Kiskun Múzeum szervezi.

Bababarát terület
Hivatalosan is Bababarát Terület lett a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár. Megteremtődtek tehát a feltételek arra, hogy az édesanyák babáikkal közösen látogathatják a rendezvényeket, kölcsönözhetnek könyvet.
A speciális helyiség kialakítására az Országos
Gyermekegészségügyi Intézet és a Szoptatást
Támogató Nemzeti Bizottság pályázatán nyert
200 ezer forintot az intézmény. Az ünnepélyes
átadásra július 6-án került sor.
Részletek a 2. oldalon.

Nappal, este, éjszaka tartanak úgynevezett demonstratív
ellenőrzéseket a mezőőrök a város külterületén. A cél, az
elszaporodott vagyonelleni bűncselekmények visszaszorítása - tájékoztatta
lapunkat Keserű Pál, a helyi mezőőrség vezetője.
Bács-Kiskun megyében Kiskunfélegyházát megyei földhivatal szabja ki, amelynek mértartják az egyik legbiztonságosabb település- téke – területtől függően 15 ezer és 1,5 millió
nek. Az elmúlt időszakban azonban városunk- forint lehet.
ban is elszaporodtak a tanyafeltörések és kül- Az illegális szemetelőkkel is meggyűlt a baj a
területi lopások. A kilenc éve alakult kiskun- félegyházi szeméttelep bezárása után. A mefélegyházi mezőőr szolgálat nyakába vette a zőőrök nem csak felderítik ezeket a helyeket,
tanyavilágot. Az ellenőrzés során a mezőőrök hanem az elkövetők nyomába is erednek.
szúrópróba szerint járják a külterületeket. Az Árulkodó bizonyítékok mindig vannak - pl. egy
akciókban részt vesznek a körzeti megbízottak számla, csekk, irat – amely megkönnyíti száés a rendőrök is. A közbiztonság javítása mel- mukra a tettes felderítését. A bírság itt is jelenlett a hat fős csapat ellenőrzi a parlagfű irtását, tős mértékű, háztartási szemét esetében az
kutatja az illegális szemétlerakó helyeket, és az elkövetőnek 10-50 ezer forintot kell fizetnie,
elkövetők nyomába ered. Az előírás szerint veszélyes hulladék esetében ez az összeg nagyjúlius 1-től büntetik azokat a gazdákat, akik nem mértékben megnő.
Folyatás a 2. oldalon.
irtották ki földjükön a parlagfüvet. A bírságot a
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Víz, napsütés, vidámság
Strandnapot tartottak július 4-én és 5-én a félegyházi uszodában. Szombaton főzőversennyel indult
a program, ahol a város intézményei mérték össze
főzőtudományukat. A vállalkozó szelleműek strandtriatlonon vehettek részt. Délután a színpadon Ricsi bohóc és Káró a bűvész szórakoztatta a fürdőzőket. Később éjszakai fürdő, vasárnap lecsófesztivál, strandröplabda bajnokság és divatbemutató
várta a kikapcsolódni vágyókat.
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Kapus az elnök
Ismét Kapus Krisztiánt
választották a FIDESZ
kiskunfélegyházi szervezetének elnökévé. A
tisztújító közgyűlést június 29-én tartotta a
párt, ahol további két
évre kaptak megbízást a
korábbi alelnökök is.
Balla László, Bense
Zoltán, Jankovszki Zoltán és Lőrincz Tibor újabb két évre lett a félegyházi
FIDESZ alelnöke. A FIDESZ helyi szervezete már
az országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatokra készül.

Utcatáblát avatnak
Díszes utcanévtáblát avat
a város önkormányzata és
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Móra
Ferenc születésének 130.
évfordulója alkalmából
július 19-én vasárnap, az
íróról elnevezett utcában.

Fotók:
Hajdú Ferenc

Tiltakozás
A budapesti Erzsébet téren mintegy 200
egyenruhás gárdista demonstrált a Magyar Gárdát feloszlató bírósági ítélet
ellen július 4-én. Vona Gábort, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnökét
nem sokkal azután vitték el a rendőrök,
hogy megérkezett és leült a fűre a gárdisták mellé. A rendőrség megtiltotta a
rendezvényt, mint ahogyan a főváros
több más pontjára aznap bejelentett
demonstrációt is. A BRFK közleménye
szerint a nap folyamán összesen 216
embert állítottak elő.
A Jobbik Kiskunfélegyházi Alapszervezete
mélységes felháborodással értesült a szom-

bati napon (július 4.) Budapesten történt
brutális rendőri akcióról, mely a békésen
demonstráló Magyar Gárda Mozgalom tagjai és a civil állampolgárok ellen történt.
Külön megdöbbenéssel értesültünk arról,
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Párt elnökét, Vona Gábort is előállították.
Minden jel arra mutat, hogy Hazánkban
újabb diktatúra és ennek megvalósításához
egy kiszolgáló erő, a politikai rendőrség van
kialakulóban. Ezért TILTAKOZUNK a
szólás és véleményszabadság sárba tiprása,
brutális üldözése ellen. Kérjük a kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy
emelje fel hangját és vesse latba tekintéjét a
demokrácia porba tiprása, és a politikai rendőrség kialakulása ellen.
Jobbik Kiskunfélegyházi Alapszervezete

Résen állnak a mezőőrök
Folytatás az 1. oldalról.
A mezőőrök a munka hatékonyságának érdekében a lakosság segítségét
kérik. A mezőőrök telefonszáma a
következő: Keserű Pál: 20/317-8155,
Mezei Sándor 20/342-6277, Berecz
József 20/317-9821, Parlagi István:
20/310-3879, Csáki Zsolt: 20/3425510, Tóth László: 20/342-5507.

Avatóbeszédet mond Laczkóné dr. Szabó
Klára, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
elnöke. A táblát Vészits Andrea, Móra Ferenc
dédunokája, és Ficsór József Polgármester leplezi le. A rendezvény a Móra-téri szobornál, koszorúzással folytatódik. Ezt követően avatnak emléktáblát a Daru utca 9. számú háznál, Móra Ferenc gyermekkorának színhelyén. A táblát Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája és Kapus
Krisztián a Művelődési Oktatási és Vallásügyi
Bizottság elnöke leplezi le. Avatóbeszédet mond
Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyeseület irodalmi szekciójának vezetője.

Pályafelújítás
Tizmillió forintot költ a város a
Honvéd pálya felújítására. Ebből az önerő mindössze kétmillió forint a fennmaradó nyolcmilliót pályázaton nyerte Félegyháza. A rendelkezésre álló
pénzből a szakemberek felújítják a melegvíz-rendszert, és kicserélik a nyílászárókat, valamint megoldódik a kiszolgáló helyiségek tetejének felújítása
is.

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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Cserélik a táblákat
Folytatás az 1. oldalról.
Kiskunfélegyháza Önkormányzata a nyár
folyamán új típusú utcanévtáblákat helyez el
az utcákban és tereken. A városüzemeltetési osztály rendelkezésére egymillió forint áll, melyből
egyelőre csak a hiányzó táblákat pótolják.

3. oldal

Szobrot állítottak
Elkészült Id. Holló László mellszobra. Józsa
Lajos Holló László-díjas szobrászművész
alkotását július 14-én emelték a helyére, a Móra
Ferenc Gimnázium szoborparkjában. A szobor
avatására szeptember 13-én kerül sor – tájékoztatta lapunka Rosta Ferenc, az intézmény igazgatója.

A képviselőtestület azért nevezte el most már hivatalosan is a városrészeket, mert az önkormányzat új utcanév táblák kihelyezését tervezi, melyeken
az utca elnevezése mellett a házszámok és a városrész neve is helyet kap. A városüzemeltetési osztály
rendelkezésére egymillió forint áll, amely egyelőre csak a
hiányzó utcanév táblák pótlására elegendő. Félegyházán azonban nem csupán az utcanévtáblák számítanak hiánycikknek.
Vannak házak, melyeken házszám sincs kirakva. Ezek pótlása a lakó feladata, amennyiben mégsem vállalja a szám kihelyezését, szabálysértést követ el és bírságot is szabhatnak ki rá.
G. Zs.

Bababarát a félegyházi könyvtár
Folytatás az 1. oldalról.
Hivatalosan is Bababarát Terület lett a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár. A speciális helyiség kialakítására 200 ezer forintot nyert az intézmény.

Templombúcsú
Búcsúünnepét tartotta július 2-án a Sarlós Boldogasszony templom egyházközsége. A szentmisét dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek a környező települések
papjaival együtt mutatta be.
– „Áldott vagy Te az asszonyok között és
áldott a Te méhednek Gyümölcse!” –
Erzsébet, Keresztelő Szent János édesanyja
köszöntötte így az áldott állapotban lévő,

A rendelkezésre álló összegből pelenkázóasztalt, szoptatós párnát, pelenkatárolót, babaülőkét, utazóágyat, babaszőnyegeket, játékokat s egyéb kiegészítőket
vásárolt az intézmény. Az új szolgáltatás,
nagyobb felkészültséget és odafigyelést
igényel. Az intézmény dolgozóinak a mindennapi munkájuk mellett jobban oda kell
figyelniük a higiéniára, a könyvtárosok
feladata a tolerancia és a nyugodt környezet megteremtésére. A könyvtárnak rövidesen új honlapja lesz, így a web-oldalon is lehetőségük lesz megismertetni a
szülőket az új helyiséggel.
hozzá zarándokló Máriát, Üdvözítőnk Édesanyját – emlékeztetett beszédében az ünnep
lényegére a főpásztor. Hangsúlyozta, akkor
is és most is az Isten közelít az emberhez, az
isteni kegyelem mindent megelőlegez. Földi zarándokutunkon úgy kell járjunk, hogy
Istennel való találkozásainkból, az imádságainkból erőt merítve a legnehezebb időszakokban is Máriával együtt elmondhassuk: „Boldognak hirdet minden nemzedék!”
Az ünnepi szertartás körmenettel és hálaadással zárult.

Nyugdíjas találkozó

A kistérség nyugdíjas klubjai mutatkozhattak be
egy közös rendezvény keretében július 27-én a
Kossuth szakiskolában. A kezdeményezést Kiskunfélegyháza önkormányzata és az Innovációs
Központ is támogatta.

Családi nap...

Ismét megrendezésre került az Ótemplomi
Egyházközség hagyományos családi Juniálisa a
Kálvárián. A rendezvény gitáros szentmisével
kezdődött, melyet sok színes program követett.
Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot. A gyerekeket Bibliai
vetélkedő, ugrálóvár, pónifogat, kézműves sátor
és sok-sok játék várta. Délben mindenki halászlével és gulyáslevessel csillapíthatta éhségét, így
délután újult erővel folytatódhatott a foci. Egész
nap vidámság és jókedv töltötte be a Kálváriát, a
családi nap nagyon jó hangulatban telt.
Barna-Pap Rozi

4. oldal
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Programajánló 40 éves a Forrás
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.
Fogyatékkal Élők Regionális Fesztiváljának ad otthont július 18-án a Szakmaközi Művelődési Ház. A rendezvény 9től délután 5 óráig tat. A nap programja:
kulturális fiesta - ének, zene, tánc, irodalom-, sportversenyek és segédeszköz
bemutató. A fesztivál szervezője a A
Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi
Egyesülete és a Szakmaközi Művelődési
Ház.

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 élõ 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 elérhetõségükön külön értesítjük.
További információ: - a www.napkorong.hu oldalon a nappalyazat nicknévre írt Privát üzenetben
illetve - e-mailben: palyazat.nyar@napkorong.hu
címen kérhetõ.
Fotófesztivál - fesztiválfotó Pályázat 2008-2009
A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
(CIOFF Hungary) pályázatot hirdet. A pályázaton
magyarországi népművészeti fesztiválokon, rendezvényeken (2008-2009-ben) készült fotókat
várunk. Beküldési határidő: augusztus 31.
Pályázati témák: 1. Portré népviseletben (Portrait in
National Costume), 2. Akció fotó - előadás közben
(Action performance photo), 3. Nemzetek közötti
barátság (Friendship between nations photo), 4.
Népművészeti vásár. Nevezési feltételek és szabályzat:- Fotóikat tetszőleges méretben, JPG formátumban tölthetik fel a megadott honlapra. Minden benevezett fotó regisztrációs számot kap,
így név nélkül kerül elbírálásra.- Csak Magyarországon készült fotóval lehet nevezni. - A pályázók
a fotóikat a http://www.kulturpart.hu/fotofesztival
oldalra tölthetik fel, 2009. májusától. - A szakmai
zsűri és a közönség szavazatai alapján a 3 nyertes
alkotó fotóit (kategóriánként maximum 3 db)
továbbítjuk a CIOFF nemzetközi fotópályázatára,
melynek várható időpontja 2009. október.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a
városi könyvtárban.
A városi könyvtár nyári nyitva tartása június
30-tól augusztus 31-ig:
hétfő: zárva, kedd: 8-17 óráig, szerda: 8-17 óráig,
csütörtök: 8-17 óráig, péntek: 8-17 óráig, szombat: zárva. Honlap: www.psvk.hu
E-mail: psvk@psvk.hu. Tel.: 76/461-429; 70/3387317.

A közelmúltban ünnepeltük testvérvárosunk,
Korond folyóiratának, a Hazanézőnek 20 éves
évfordulóját, az elmúlt hónapban pedig a BácsKiskun Megye Önkormányzata és a Katona
József Társaság folyóiratának, a Forrásnak 40.
születésnapjára emlékezhettünk a városi
könyvtárban.
A rendezvényt a Mezőgazdasági Szakiskola diákjainak a Forrásban megjelent írásokból, versekből
összeállított zenés műsora nyitotta meg. - A
Forrás olyan havonta megjelenő szépirodalmi,
szociográfiai és művészeti folyóirat, amelyet az
idő formál – mondta Füzi László főszerkesztő,
aki a szerkesztőség két tagjával, Buda Ferenccel
és Pintér Lajossal együtt volt az est vendége. A
főszerkesztő a Forrás sajátosságairól szólva
kiemelte, a folyóirat megalakulásakor az akkori
lapokkal együtt a hiányzó újságírást igyekezett
pótolni, főként valóságfeltáró-ismertető munkát
végzett, jobban kötődött a valósághoz, mint a
teóriához. Ma már eltűnőben van a szociográfia,
berobbant és egyre nagyobb teret kap a bulvársajtó – véli, de maradt a Forrás valóságértelmező
hajlama. A 112 oldalas lapnak már kialakult a
„holdudvara”, de a meglévő szerzők, kutatók csoportjához szívesen csatlakoznak, társulnak újabb
alkotók is. Füzi László, aki 27 éve főszerkesztője
a folyóiratnak, a „mederbeterelést”, a lap arculatalakítását tartja a legfontosabb feladatának. Az
est hátralévő részében, közönség örömére, Buda
Ferenc és Pintér Lajos saját műveiből olvasott fel.
Buda Ferenc, aki a Forrásnál nemcsak korelnök,
de az alapítástól fogva tagja a szerkesztőségnek,
országunk jelenlegi állapotáról többek között így
ír az egyik versében:

Angyalföldi
A mögöttünk hagyott félévben a Szakmaközi
Művelődési Ház legjelentősebb és legrangosabb kiállítása a magyar kortárs művészet nagy
öregjéhez, az 1929-ben született Angyalföldi
Szabó Zoltán Munkácsy-díjas érdemes művészhez kapcsolódik. Óriási méretű vásznai, olyan
hatással voltak a látogatókra, hogy érdemes
visszaidézni néhány sor erejéig a tárlatot.
Ez a rendkívül szelíd, alázatos művész egész életét a főváros Angyalföld kerületében töltötte és
szülőhelye iránti tiszteletből vette fel nevét is.
Kora ifjúságától kemény munkás életet élt, bizony nem kényeztette el a sors. Szívós, kitartó
tanulással - tehetségére alapozva – küzdötte fel
magát, egyre feljebb és feljebb a művészet szent
hegyére. Nagyszerű rajzi tudással alkotott hatalmas méretű alakrajzai egyrészt Michelangelo
sybillaira, prófétáira emlékeztetnek, de ezek
hangulatában a mexikói falfestészet ízei is tetten
érhetők.
A nagyméretű markáns figurák a monumentális
expresszivitás jegyében konstruktivista, kubisztikus formavilággal szembesítette a nézőt. Régebbi művein a világos, sötét, komor tónusok
mögül kihallatszott a tanuló évek Munkácsy
festmények másolásával szerzett drámaisága.
Az errefelé szokatlan méretű képsorát megtörték
kisméretű lírai vonalvezetésű vázlatai, tollrajzai.
Ám ezek is „bekeményedtek”, indulatossá vál-

„…hontalan itt a közérdek
de szent a haszon
házat hazát eladhatsz a
szabadpiacon…”
Buda Ferenc költő azonban hiszi és vallja, ki
fogunk kecmeregni a kátyúból és lesznek még
létgonddal nem terhelt, szebb éveink, mindnyájunk nevében így fohászkodik:
„…oldozd fel kérlek szorongásomat
oltalmazd szeretteimet
fékezd meg indulataimat
pásztorom őrizőm ha vagy
veszni ne hagyj
Ámen
Ne hagyd hogy ne így legyen”
Füzi László főszerkesztő arra a kérdésre, hogy
miért érdemes még 40 év után is lapot
szerkeszteni, ezt írja: „Az írásokért, az olvasókért,
a kapcsolatokért, a levelezésért, a barátságokért.”
tak, mint például a „Koldusok” c. 1994-ben
készült munkáján. Az emberi sors drámaisága,
embertársainak tragikuma felett érzett indulat
vezérelte vonalvezetését jól érzékelhettük. Az
ezredforduló után készült tájképei színesedtek,
az expresszionizmus hőskorát idézve döbbentették meg a látogatókat.
Nem egy felüdítő kiállításon sétálgathatott a
néző a szakmaközi nagytermében, régen bevésődött, jobbára drámai emlékképekből táplálkozó képsor állítódott a félegyháziak elé.
Mondanivalója azonban nyilvánvaló. A mindent
legyőző életszeretet szembesítése a megélt
keserű valósággal.
RF
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Folytatódott a HEFOP pályázat
A Közgazdasági Szakközépiskola városunkban még önálló intézményként
nyert pályázatot 2006-ban a kompetencia-alapú oktatás módszertani kultúrá jának fejlesztéséhez.
Az intézmény a 2006-2007 tanévtől a
szövegértés szövegalkotás, a matematikai logika fejlesztése és életpálya-építés területén tudta a tanulók felkészítését az Európai Unió támogatásával
korszerűbbé tenni. A pályázat sikeres
befejezése után 2009 tavaszán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával ismét pályázatot írt ki a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára. A jogutód Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági tagintézménye ismét pályázhatott. Ennek eredményeként 9.5 millió forintot nyert az intézmény 2009 májusában.
Az összeg felhasználásának célja a kompetencia alapú oktatási programok
eszközi elemeinek, értékelési eszköze-

Dobbantó
Szeptembertől a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos tagintézmény is bekapcsolódik az úgynevezett Dobbantó programba, melynek lényege, hogy a hátrányos helyzetű, tanulási és magatartási
problémákkal küzdő gyerekeket felkészítsék a munka világára. A képzés a
következő tanévben a kollégium épületében indul útjára. A rendszer célja,

Sulitábor
A Darvas Iskola Diákjaiért Alapítvány
Karsai Istvánné vezetésével 12. alkalommal rendezte meg a Suli-Tábort
(június 29-július 23), mely 30 alsó tagozatos diák számára ingyenesen nyújtott gazdag és változatos programot.
Az egyhetes tábor a hagyományápolás
jegyében telt. A gyerekek népdalokat,
néptáncokat tanultak, megismerkedtek

inek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök megvásárlása. Az
elektronikusan rendelkezésre álló kompetencia alapú tananyagok közvetlen
hozzáférhetővé tétele a tanulás egész
folyamatában a tanulók, a gyermekek
részére. A pályázat segítségével beszerzett softwerek az iskola könyvtárának
állományát teszik alkalmasabbá a digitális tartalmak folyamatos tanéveken és
évfolyamokon átívelő felhasználására,
frissítésére. Értékelési eszközöket is sikerült vásárolni, amelyek elősegítik a
tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés
ellenőrzését és értékelését. A tanulói
laptopok a digitalizált tananyag-tartalmak, az interaktív munkafüzetek és tankönyvek használatát segítik elő a diákjaink körében.
A tagintézmény tantestülete és tanulói a
következő tanévben tudják alaposan
megismerni a fejlesztés lehetőségeit, a
digitalizált oktatás előnyeit, melyek alkalmazására nem nyílt volna lehetőség
a sikeres pályázat nélkül.
- tudósítónktólhogy minél több hátrányos helyzetű
fiatal sikert érjen el a tanulás terén és
később szakmát szerezzen, majd tanulmányai végén állást találjon magának a
hazai munkaerőpiacon. A program során
a tanrendtől eltérő, modulrendszerű
oktatás kelti fel a fiatalok érdeklődését
és ösztönözi őket a tanulásra. A tananyagban az írás, olvasás, számolás,
mérés erősítése mellett idegen nyelv és
termékismeret is szerepel a feladatok
között.
G. Zs.
régi népi gyermekjátékokkal, hangszerekkel. Kézműves foglalkozások,
kirándulás, múzeumlátogatás, íjászat,
strandolás és tábortűz is színesítette a
kínálatot. A program lebonyolítását
végző lelkes nevelők maradandó élményekhez juttatták a résztvevőket.
Ezúton köszönjük a Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzatának Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága, és valamennyi támogatónk anyagi segítségét.
Mészáros Gyuláné
a kuratórium elnöke
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Számvetés
Az iskolák elhalkultak, az intézmények, tanárok és diákok
belesimultak a nyári életvitelbe. Az elcsendesedésben az
értékelés, a számvetés lehetőségei kerültek előtérbe. A
középiskolák életében sok esemény bír meghatározó erővel. Közülük a két igazán mérhető a nyelvvizsga-bizonyítvány és az érettségi vizsga. Az alábbiakban a Móra
Ferenc Gimnázium tanulmányi eredményének e két mérvadó területét vesszük szemügyre. Bár a rövidesen megjelenő Értesítőben nagyon sok mindenről olvashatunk,
most csak e két témáról néhány adat felvillantására van
lehetőség. A gimnázium két fő tanult nyelve az angol és
a német. Bár az utóbbi zsugorodása országosan is tovább
tart, mégis ebből a két nyelvből adódik a nyelvvizsgabizonyítványok döntő többsége. A mögöttünk hagyott
esztendőben, már több mint 200-at. A tanév végén a Móra
gimnazisták 206 db nyelvvizsga-bizonyítvánnyal állhattak meg a tanévzáró ünnepségen, melyből 182 középfokú, s ami igazán figyelmet érdemlő 24 felsőfokú. Ez
utóbbi már annak a bizonyítéka, hogy az iskola fő célja, a
nyelvet kiválóan tanuló diákok közül minél többet juttasson ehhez a bizonyítványtípushoz. A nyelvi megoszlás is
igen érdekes: angol 134 (114 középfok, 20 felsőfok);
német 61 (57 középfok és 4 felsőfok); francia 6 (középfok); latin 3 (középfok); olasz 2 (középfok). A végzős
osztályok közül a 12/A osztályból 54 nyelvvizsgabizonyítvánnyal távoztak a diákok (45 középfok és 9 felsőfok); a 12/E osztály 25 tanulója 28 nyelvvizsga-bizonyítvánnyal lett gazdagabb (20 középfok és 8 felsőfok).
Az iskola nyelvi oktatása egyedülállóan színes, s ezt nemcsak a különböző nyelvi versenyek, a sokoldalú testvérkapcsolatok, az osztrák erdei iskola és az utazási
lehetőségek jelentik, hanem a különböző tolmácsolási
lehetőségek megragadása is jelzi. Ez utóbbira csak egy
példa: 2008. október végén városunk rendezte meg tanulásban akadályozottak futsal Európa Bajnokságát. Az 5
országból érkezett versenyzők mellet 53(!) Móra gimnazista diák tolmácsolt, 33-an angolul, 9-en olaszul, és
11-en franciául kommunikáltak a versenyzőkkel, a
vezetőkkel.
A másik terület, melyet a középiskolai tanulmányok
koronájaként emlegetnek, az érettségi. Sokfelől halljuk,
hogy az érettségi már nem ér annyit, mint régen. Ez azonban nem feltétlenül a vizsga jelentőségét jellemzi, sokkal
inkább a társadalmi értékét. A Móra Ferenc Gimnáziumban 93 őszi és a 492 tavaszi érettségiző hallgató állt
a bizottságok elé, s bizony nem akadt közülük egy sem,
aki nem élete jelentős eseményeként aposztrofálta volna a
vizsgákat. A június végi vizsgaidőszakban 161 nappalis
és 331 felnőtt hallgató mutatta be tudását a 11 nap alatt a
11 vizsgabizottságnak.
A nappali és a felnőttoktatási tagozaton 1503 db szóbeli vizsga hangzott el. A színvonal fontos jelzője, ebből
mindössze 16 felelet nem felelt meg az érettségi elvárásoknak. Különös színfolt volt a 80 középszintű testnevelés vizsga. A végzős osztályok érettségije is sokat
mondó. Helyhiány miatt most az 5 osztályból csak kettőt
emelünk ki, de egy kivételével minden osztály érettségi
átlaga 4,0 felett volt (azé az egyé is 3,8) A 12/A osztályban 13-an kitűnően, 7-en jelesre érettségiztek (ez több
mint az osztály fele), érettségi átlaguk 4,7 – 81%.
Angolból is németből is 4,9-es átlagok születtek, de
kiemelkedik a történelem és a magyar 4,8-as átlaga is.
Legjobb tanulójuk 93,2%-os érettségi bizonyítványt
vihetett haza. A 12/E osztály 4 kitűnő és 4 jeles
bizonyítványt tudhat magáénak. Érettségi átlaguk 4,4.
Kiemelkedő az angol nyelv 4,8 és a magyar 4,6-os
érettségi átlaga is. Legjobb tanulója 92,4%-os
bizonyítványt vihetett haza, az ő angol nyelve és
matematikája 98%-osra sikeredett.
RF
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Ferenczi Noémi (anyja neve: Kiss Erika), Böröczi Réka (Nagy
Erika), Sólyom Kitti Gréta (Pálinkás Csilla), Juhász Antal Attila (Králik
Éva), Tarjányi Bence (Dósa Ibolya), Kertész Alexandra Virág (Dávid
Réka), Deák-Antal Panna (Antal Zsófia), Pintér Alinda (Somogyi Andrea
Szilvia), Tóth Viktória Mária (Kovács Anita), Kövesdi Karina (Tóth
Györgyi), Gulyás Réka (Fazekas Mária), Nagy Ádám (Ádám Andrea
Zsuzsanna), Berta Flóra (Mizik Adrienn), Kurucz Zsombor (Nemcsok
Katalin), Tapodi Norbert (Rigó Edina), Nagy Boglárka Rácz Afrodité
(Csik Annamária), László Milán (Ficsór Márta), Brán András (Boros
Cecília), Máriás Zalán (Kis-Szabó Éva), Ladányi János (Szabó Adrienn),
Czinkóczi Kata (Gauruder Enikő), Nagy Rita Anikó (Dobák Éva),
Hegedűs Anna (Halász Klára Valéria), Csíkos Tamás (Mészáros Mariann),
Norozsnik Tamás József (Baán Anikó), Farkas Benjamin (Szűcs Hajnalka)
Házasságot kötöttek: Schatzinger Erika Margit – Ferentzi Gergely,
Mostoha Marianna – Rázsi Attila, Seres Éva – Varga Bence, Illés
Zsuzsanna – Sinkó János .
Meghaltak:: Bukovszki Imre, Németh Mátyás, Nagy Ilona, Bitter
Gizella, Valkovics József, Hargitai Józsefné Almási Ida, Tarjányi Ágostonné Czakó Éva, Mészáros Dezső, Maróti Sándor, Fekete Józsefné Sziládi
Mária – Kiskunfélegyháza. Boros János – Tiszaalpár. Pölös Zoltánné
Szabó Valéria – Csengele, Gyuris Mihályné Gyóni Margit – Kiskunmajsa.
Vörös Mátyás – Bugac. Piri Sándorné Kovács Irén – Kunszentmárton.

Pályázatok
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 pályázatot hirdet a Petőfi
Sándor Lakótelepen orvosi rendelő építése céljából. A pályázat
keretében az Önkormányzat beruházási konstrukciókat vár az orvosi
rendelő kialakítására akár önmagában, akár kombinált üzleti célú vállalkozással megvalósítva. A pályázati tájékoztató átvehető személyesen
Kiskunfélegyháza Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoportján,
II. em. 103. szoba. A pályázat beérkezésének határideje: 2009. július 28.
/kedd/ 11.00 óra. Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási
Csoport 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/ 562-018.
E-mail: vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Jókai u. 1. sz. alatti 103 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, 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 142,5 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, Holló L. u. 1/4.
sz. alatti 26 m2-es garázs, Holló L. u. 9/2. sz. alatti 21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Alpári úti Ifjúsági
Sporttelep és a mellette fekvő területek, Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan,
Bajza u. 36. szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Bankfaluban építési telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Jókai u. 2. sz. alatti 2001
hrsz-ú terület, Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, Tóth Kálmán u. 10. szám alatti
820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, 2084
hrsz-ú ~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6
szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 614 hrsz-ú volt MÉH
telep területe, 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek Aranyhegyi ltp., 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület. Érdeklődni: Polgármesteri
Hivatal
Vagyonhasznosítási
Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
•2009. július 1-től Kapás Mihály atyát nevezték ki az Új-templom
káplánjának, s két újmisés atya kezdi meg szolgálatát az Ó-templomban:
Seffer Attila, Harbula István.
•Július 26-án lesz a Bugac-alsómonostori és a gátéri Szent Anna templomok búcsúja.
•Augusztus 2-9-ig lesz a XVIII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor a
Hittanyán. Az idei téma: A halászbárkától a pápamobilig. Tanulságok az
egyház történelméből. Előadók lesznek az idén: Bíró László, püspök
atya, tábori püspök, a MKPK családreferense, Bátor Péter Botond pálos
tartományfőnök, Dr. Veres András szombathelyi püspök, Dr. Finta József
érseki irodaigazgató, pasztorális helynök, Dr. Lakatos Andor, a Kalocsai
Főegyházmegyei Gyűjtemények vezetője, Dr. Odrobina László, a
Szegedi Hittudományi Főiskola professzora, Dr. Bábel Balázs érsek atya,
Farkas István piarista atya és Dr. Tóth Tamás, a Pápai Nunciatúra titkára,
egyháztörténész professzor. 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!
• Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén ebben az évben is
megrendezik Budapesten a Szent Jobb körmenetet. Erre az ünnepre egyházközségi zarándoklatot szervez az Újplébánia. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián.
Szentmisék: Újtemplom: 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. Ótemplom: 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.

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
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Litvániában
bizonyít Orsolya
Második helyezést ért el a magyar fedett pályás atlétikai OB-én Vörös
Orsolya. Ennek eredményeként a hétpróbában egyedül őt nevezték a Litvániában, július 16-19-én megrendezésre kerülő atlétika Európa Bajnokságra.

A KHTK U7-es korosztályú utánpótlás labdarúgó csapata Tóth-Fodor Anett edző vezetésével a 2002-es korosztály részére június 7-én, Gödöllőn megrendezett JUNIÁLIS-KUPA 2.
helyezését szerezte meg, maga mögé utasítva a Ferencváros Dalnoki Akadémia nevet viselő
csapatát, a Tura VSK , valamint a Gödöllői SK I. és II. csapatát.
A résztvevő csapatok edzőinek egyhangú szavazata alapján a félegyházi fiatalok nyerték el a
torna különdíját, mint a legsportszerübben játszó, egyben a legfiatalabb játékosokkal kiálló
csapat. A csapat tagjai: balról, álló sorban: Nemes Bence, Tóth-Fodor Anett edző, Makány
Nándor, Horváth Balázs, első sorban:Bakró-Nagy Kristóf, Makány Bálint, Hideg István,
Hideg Gergő, Szécsényi Nikolett.

Baranta-edzések Félegyházán
Már tavaly év vége óta megkezdődtek a baranta-edzések városunkban, amelyeknek eleinte az
Öreglaktanya, idén pedig a Constantinum
Sportcentruma adott helyet. Az edzéseket a
Hetényegyházáról átjáró Szilaj István, a Hetény
Vezér Baranta Közösség vezetője tartja, aki kérdésünkre elmondta, a baranta a IX-XX. századi
magyarság harci kiképzési formáira épülő
fegyveres- és pusztakezes harcművészeti irányzat.
Az edzéseken a népi birkózásra épülő
különböző technikákat, valamint
az eszközös közelharc – vívás,
botforgatások, karikásostor
használata, íjászat - mindenféle elemeit gyakorolják a résztvevők. Nem támadni akarunk, de fontos,
hogy meg tudjuk magunkat
védeni - hangsúlyozta Szilaj
István, nem pusztán a hagyományőrzés a cél, hanem a
hagyományok megélése, a
barantások őseink ránk hagyott
örökségét akarják feleleveníteni,
továbbadni. Egy barantázó
magyarul él, gondolkodik,
harcol, táncol és énekel –
alaposan meg kell ismernie a barantázónak azt a

kultúrát, amely ezt a harcművészetet kifejlesztette. Az edzések fontos eleme a magyar néptánc,
- amely szinte minden olyan elemet tartalmaz,
amit a közelharcban használhatnak, - valamint a
népi énekek tanulása is. Valójában a harci tudományok elsajátítása mellett egy jól működő,
önszervező közösség kialakítása a fő cél Kiskunfélegyházán is. Ezért hívják és várják korra és
nemre való megkötés nélkül a baranta iránt érdeklődőket az edzésekre, amelyeket a nyári időszakban a strandon, a hátsó bejárati területen tartanak péntekenként este 6 órától.

Vörös Orsolya a Darvas József Általános Iskolában Fábián József testnevelő keze alatt ismerkedett meg az atlétikával, és ért el kiváló eredményeket,
futásban, távolugrásban. Hamarosan bekerült a négy, majd az ötpróba csapatba. A fiatal sportoló tanulmányait a
Bólyai Gimnáziumban folytatta, ahol
tovább versenyzett. A futás és a távolugrás mellett a dobó számokban, valamint magasugrásban is kiemelkedő
eredményeket ért el. Az ifjúsági OB-én
2005-ben 12 helyen végzett, 2007-ben
pedig a junior VB-én lett 14-dik. Vörös
Orsolya jelenleg a Debreceni Tudományegyetem hallgatója. Ebben az évben már a felnőttek között versenyez
hétpróbában. Az első komoly nemzetközi szintű megmérettetés július 16-19.
között vár a fiatal sportolóra Litvániában. Eredményéről következő számunkban adunk hírt.

Meglepetések
a sakktáblánál

A TKIKI Batthyány Lajos Általános
Iskolában 2009. június 16-án került
megrendezésre a korábban elindított
sakkversenysorozat 5., egyben befejező fordulója kezdő és haladó diákok
részére. A sakkozni szerető diákok körében nagy érdeklődés mutatkozott a
verseny iránt, ahol az alábbi eredmények születtek: Alsós lányok: 1. Szekeres Orsolya, 2. Molnár Tímea, 3.
Győri Eszter. Alsós fiúk: 1. Szekeres
János, 2. Fekete Richárd, 3. Görög Vilmos. Felsős fiúk: 1. Könyves Gábor, 2.
Damásdi Péter, 3. Nagy Gergely. Vendégek: 1. Szalai Tamás. 2. Deli Mihály,
3. Csányi Gábor. A játékvezetői teendőket Lantos Pál és Rácz István látta
el. Lantos Pál TKIKI sakkoktatója
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Sporthírek röviden
Tenisz
Bene György Emlékversenynek adott otthont
július 4-én a strand teniszpályája. A megmérettetésre közel félszázan neveztek.
Eredmények, 50 év felett (8 induló): 1. dr. Francia László, 2. Rekedt Zoltán, 3. Kovács István.
50 év alatt (26 induló): 1. Kurucsai Ronaldó, 2.
dr. Horváth Tibor, 3. Farkas Tibor, Kiss István.
Páros: 1. Barson Zoltán – Juhász Árpád, 2. Dinnyés Gábor – Miklós Rita, 3. Rekedt Zoltán –
Farkas Tibor, Kiss István – Fricska Martin.

Az utánpótlás korú versenyzők számára rendezett “pofonpartit” június 27-én a KHTK
ökölvívó szakosztálya a Honvédpályán lévő
edzőtermében.
A megmérettetésre több városból érkeztek
kiváló ökölvívóreménységek. Ezúttal a 9-10, a
13-14, és a 15-16 éves korosztály lépett ring-

be. A KHTK fiataljai ezúttal is jól szerepeltek,
hiszen a 11 induló közül heten győztek, négyen pedig döntetlennel végeztek.
Győzött: Ajtai Zsolt, Ajtai Szilveszter, Ajtai
József, Kontrencz Márk, Farkas Gyula,
Guzsik László, Szabó Gyula, Rácz Márió.
Edzők: Mizsei György, Varga István.
-munkatársunktól-

Olimpiai reménységek Félegyházán
Huszonöt ország olimpiai reménységeinek
tartanak edzőtábort városunkban. Az asztaliteniszezők augusztus 2-9. között készülnek a
megmérettetésekre.
Karsai Ferenc, az osztrák asztalitenisz válogatott szövetségi kapitánya és a Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sportiskola szakosztálya
pályázaton nyerte el az edzőtábor megrendezésének jogát az Európai Asztalitenisz

Szövetségtől. Huszonöt ország százhúsz legtehetségesebb 10-13 éves korú asztaliteniszezője így augusztus 2-9. között a KÉSZ Aréna
Sportcsarnokban készül a megmérettetésekre.
A helyi asztalitenisz sportiskola öt fiatal
játékosa is meghívást kapott az edzőtáborba. A
tábor vezetője Korpa István a német asztalitenisz válogatott vezető edzője, segítője pedig
Halmi Attila lesz. Az edzések nyilvánosak,
délelőtt és délután bárki megtekintheti azokat.

Atlétika
Nemzetközi Veterán Atlétika Bajnokságnak adott
otthont június 27-28-án Tata. Városunkat a Kiskunfélegyházi Honvéd Szabadidős és Tömegsport Egyesület színeiben a hetven éves Ferencz
József képviselte. Az idős sportember 100 méteres futásban (16,24), és 400 méteres futásban
(1, 20 p.) haramadik, mig 200 méteren (34,15)
második lett.

Harmadik alkalommal rendeztek röplabda bajnokságot a félegyházi strandon, melyre idén öt csapat nevezett. Az első helyet a Banddjó és Barátai szerezték meg, a dobogó második fokára az Enola Gay, a harmadikra pedig a KHTK Öregfiúk csapata állhatott. A negyedik helyen a Bátorfy,
míg az ötödiken a Diesel Csigák csapata végzett.

