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Közlöny

Az új kenyér ünnepe városunkban

Fazekasvásár
és múzeumavató
Az elmúlt hétvégén zajlott le a XXXV. Korondi Kerámiavásár, a fazekasok és a népi
kézművesek seregszemléje.
A környező falvakból és a testvértelepülésekről érkező hagyományőrző csoportok,
dalárdák, fúvószenekarok és sportegyesületek
bemutatói színesítették az igazi népünnepélylyé terebélyesedő programsorozatot. A rendezvényen Kapus Krisztián polgármester,
Gyenes Attila és Bense Zoltán önkormányzati képviselő is részt vett.
Folyt. 2. old.

A szaktárcával
egyeztettek
Államalapító szent királyunkra, I. Istvánra emlékezett augusztus 20-án Kiskunfélegyháza. Az ünneplőket
és a testvérvárosok delegációit Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, városunk polgármestere köszöntötte. Ezt követően írták alá az erdélyi Segesvárral, és a német Braunfels-szel ápolt testvérvárosi kapcsolat
megerősítését bizonyító okmányokat. A dokumentumokat a települések alpolgármesterei Günter Jakob
(Braunfels) és Bandea Dan szentesítették kézjegyükkel.
Folytatás a 3. oldalon.

Fejlesztenék a Béke téri piacot
Több mint hetvenmillió forintot költene a város a Béke téri piac felújítására. A pénz kilencven százalékát a Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program pályázata biztosítaná. A pályázat
benyújtásról legutóbbi ülésükön határoztak a városatyák.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatások 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI.29.) VM rendeletben
foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Prog-

ram keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
települési és térségi fejlesztések támogatására
nyílt pályázatot hirdetett.
Folytatás a 2. oldalon.

Malomkövet avattak a Magyar-kertben
Kiskunfélegyháza elsőként került be a Magyarország domborzatát és vízrajzát bemutató jakabszállási Magyar-kertbe. A „Magyarfalva Programhoz” történő csatlakozásról június 28-án döntött a város képviselő-testülete. A városunkat jelképező malomkövet augusztus 19-én avatták fel a
jakabszállási országmaketten.
Jakabszállás község határában, a Bugaci Nemzeti
Park mellett található a Magyarkert, amely a világon
egyedülálló 1:1000 méretarányú domborzati és vízrajzi országmakett. Üzemeltetői a jelentős turisztikai
vonzerővel és természeti értékekkel rendelkező magyar településeknek térítésmentesen biztosítanak bemutatkozási lehetőséget a Magyarország domborzatát és vízrajzát élethűen bemutató kertmaketten. Az
avatóünnepségen testvérvárosaink delegációi is részt

vettek. A partnerséget igazoló táblát a kertet üzemeltető cég vezetője, Kecskeméti Anikó adta át városunk polgármesterének.
Folytatás a 2. oldalon.

Szakmai egyeztetést tartottak augusztus 9én Kapus Krisztián polgármester meghívására és részvételével a vidékfejlesztési minisztérium képviselői és a mezei őrszolgálat
munkatársai a Városházán.
A megbeszélésen a Mezőőri törvény a szabálysértési törvény és a július 31-én hatályba
lépett egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tevékenységéről szóló törvény eddigi és
lehetséges módosításairól esett szó. Tárgyaltak a mezei őrszolgálatokat egységesen összefogó képviselet megalakításáról, törvényekben leírtak gyakorlati alkalmazásáról és az
őrszolgálat napi tevékenységeiről. A félegyházi mezőőrség tagjai javaslatokat tettek az
általuk fontosnak tartott törvényi módosításokról. Félegyháza városának kezdeményezésére már történtek módosítások a fent említett törvényben, melyek elfogadásra is kerültek – mondta el Csáki Zsolt, a Kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat vezetője.

Partnervárosok kertje
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében
avatták fel a „Partnervárosok kertjét” a Bercsényi utcában. Az első fát Segesvár és Braunfels alpolgármesterei és Kapus Krisztián
Kiskunfélegyháza város polgármestere ültette
el. A rendezvényen részt vettek a Félegyházán
vendégeskedő testvértelepülések delegációi is.
Kapus Krisztián elmondta, a tervek szerint a
kertben rövidesen egy útjelző kap helyet,
amely a testvértelepülések felé mutat. A táblákon a városok nevei és Félegyházától való
távolsága szerepel majd. Reményei szerint a
kertben a testvérvárosok is elhelyezik jelképeiket.
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Fazekasvásár és múzeumavató Korondon Fejlesztenék a piacot

Folytatás az 1. oldalról.
A székelyföldi község 1982-ben, a kommunista
diktatúra idején kapott engedélyt arra, hogy a
Korond-patak hídja és az Árcsó-fogadó közti területen minden év augusztus második szombatján és vasárnapján megtartsák a fazekasvásárt.

Akkor a rendezvény leginkább a kereskedelemről szólt, mára már a fazekasvásár falunapokká
alakult. Ilyenkor látogatnak el Korondra a tizenegy magyarországi testvértelepülés küldöttségei
is. Az idei évben a program a Knop Vencel Aragonit Múzeum megnyitójával bővült. A múzeum
létrehozásának ötlete a 34. Árcsói Fazekasvásáron született, amikor Tófalvi József, Knop
Vencel unokái – Sebő Éva és Knop Vencel – és
a Gondnokság egymásra találtak. Pontosan egy
évvel később nyitotta meg kapuit Európa első
aragonit múzeuma. Ifj. Knop Vencel és Sebő
Éva, a hajdani aragonitcsiszoló üzem alapító unokái az épületet, Tófalvi József, korondi vállalkozó és műkincsgyűjtő pedig aragonit gyűjteményét ajánlotta fel.

Folytatás az 1. oldalról.
A támogatás mértéke az elszámolható költség
maximum 90 százaléka. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a fejlesztés teljes költségének minimum 10 százalékát saját forrásként biztosítania kell. Az önkormányzat az elmúlt években két sikertelen pályázatot is benyújtott a Béke
téri piac felújítására. A fedetlen területe ugyanis
régen megérett a rekonstrukcióra, a jelenlegi
toldozás-foltozás tovább már nem folytatható. Az
idei évi Tanyafejlesztési program újabb lehetőséget biztosít, hogy a piac területe végre megújulhasson.

Novemberre megújul a Majsai út
Elkezdődött a Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti 5402. jelű 27,7 kilométer hosszú országos közút
felújítása. A munkaterület átadása augusztus 9-én megtörtént. A kivitelezést a DME Konzorcium végzi
a Duna Aszfalt- Magyar Aszfalt-Euro Aszfalt részvételével. A beruházás költsége 3,1 milliárd forintra
tehető.
A felújítás során változatlan pályaszélesség mellett bevezetőszakaszán középszigetes gyalogosvédelmi
elvégzik a burkolat megerősítését, amely a helyen- és sebességcsökkentő sziget kerül kialakításra. A
ként szükséges kiegyenlítő rétegen kívül kétrétegű munkálatok befejezési határideje november 15. –
aszfaltozással történik. Az érintett útszakaszon vala- tájékozatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián
mennyi autóbuszmegállóban buszöblöket alakí- polgármester.
tanak ki. Jászszentlászló és Kiskunmajsa belterületi
-munkatársunktól-

Félegyháza is bekerült a Magyar-kertbe
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester az avatóünnepségen elmondta, a Magyarkertben minden településnek lehetősége van egy-egy malomkövet elhelyezni és ezen a kövön kiemelni azt a sokszínűséget, szellemi gazdagságot, azokat a lehetőségeket, azokat az emlékeket, melyekre településeink büszkék lehetnek, és mely vonzóvá teszi
országunkat a külföldi polgárok számára. Nem

csupán a külföldieknek nyílik ezzel lehetősége
arra, hogy egy nagy domborzati térkép előtt állva
megcsodálják, megismerjék, átfogó képet kaphassanak a Magyarországon lévő települések
változatosságáról, hanem mi magunk, itt élők is
büszkén vallhatjuk, hogy igen, ez a sokszínű,
csodás ország a mi hazánk, Magyarország, és itt
benne ez a malomkő a mi szeretett városunk,
Kiskunfélegyháza, Petőfi és Móra városa.

Kollégium felújítás a mezgében
Több mint tízmillió forintot költöttek a mezőgazdasági és a közgazdasági szakközépiskola
kollégiumára.
A rendelkezésre álló pénzből a szakemberek felújították a vizesblokkokat, új kollégiumi szobákat
alakítottak ki, illetve elkészült a helyiségek tisztasági
meszelése is. A munka minőségéről augusztus 22én Kapus Krisztián polgármester is meggyőződött.

Harangjáték az Újtemplomban
Első alkalommal csendült fel az augusztus 20ai ünnepi misén a Szent István templom új harangjátéka. A kilencmilliós beruházás közadakozásból valósult meg, a jelentősebb támogatók
egy részének neve szerepel az elkészült harangokon is. A harangjátékot Tamás József a
Gyulafehérvári Főegyházmegye (Erdély) segédpüspöke áldotta meg és szentelte fel.
A Szent István Plébánia Egyháztanácsának egyik
tavalyi ülésén merült fel az ötlet, hogy készíttessenek harangjátékot. Az egyházközség képviselő testülete hosszas megfontolás után támogathatónak találta a kezdeményezést, ezért árajánlatot kértek, és végül a passui Perner céget

bízták meg a kivitelezéssel. Miután az adakozóknak hála a szükséges összeg fele már rendelkezésre állt, a harangokat készítő céggel Szatmári Imre, a templom karnagya – és egyben az
egyháztanács tagja – egyeztetett, ő választotta ki
a harangok hangjait, ezzel behatárolta azt a hangtartományt, amelyben a harangok szólnak. Az
így elkészült, 12 tagból álló harangjáték a Szent
vagy Uram énektár több mint 100 dalát, és az
adott hangtartományon belül bármilyen – a hely
szellemiségének megfelelő – zenét le tud játszani, hiszen billentyűzettel programozható. A
harangok naponta háromszor, délelőtt, délután és
este csendülnek fel, és három kilométeres körzetben hallhatóak.
Bali Kinga

Működik a kamera
a Béke téren
Üzembe helyezték azt a 360 fokban elforgatható
térfigyelő kamerát, mely a Béke tér rendje felett
hivatott őrködni. A képet a polgármesteri hivatalban kialakított központi szerveren rögzítik.
A térfigyelő rendszer kiépítése az önkormányzat
költségvetését nem terhelte, mivel a rávalót
Balla László, a körzet önkormányzati képviselője és a Béke téri üzletek tulajdonosai adták
össze.
Tavaly nyáron, a Béke téren történt bűncselekmények után újra égető szükségként merült fel a
közállapotok hosszú távú és nagymértékű javítására. A hivatal és a rendőrség illetékesei szerint
a hatékonyság – a közterület-felügyelet és a rendőrség megerősített járőrszolgálata mellett – csak
térfigyelő rendszer alkalmazásával érhető el. A
forgatható kamera, a rendszerhez szükséges központ, átjátszóállomás és rögzítő berendezés felszerelése augusztus 14-én megtörtént. Mivel a költségek közel felét Balla László, a körzet önkormányzati képviselője, a fennmaradó összeget a
Béke téri üzletek tulajdonosai vállalták magukra,
a térfigyelő rendszer kiépítése az önkormányzat
költségvetését nem terhelte– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.
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Kínai testvérvárosa lesz Félegyházának Felavatták a megújult
Mallár keresztet

Kiskunfélegyháza és a kínai Liupanshui település testvérvárosi kapcsolat
létrehozásának lehetősége miatt augusztus 14-18-ig látogatást tett Kínában Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, aki országgyűlési képviselőként a Kínai-Magyar
interparlamentális munkacsoportnak is tagja. A „kis” kínai város népessége pedig 3,2 millió fő, Kínában
a város megnevezés: „Cool City”, a
hűvös város.
Kína gazdasági és pénzügyi világhatalom, a kelet-ázsiai ország vezetői kiemelt figyelmet fordítanak az Európával való gazdasági együttműködés formáinak
kiépítésére. A polgármester azért döntött úgy,
hogy saját költségén felvállalja ezt az utat, mert
Kiskunfélegyháza és térsége számára szükségesnek tartja újabb munkahelyteremtési lehetőségek biztosítását. Kína lakosságszáma miatt
az ott megtermelt mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek nem elegendők, ezért szükséges
az import. Kiskunfélegyháza városának egyaránt jelentős mezőgazdasági készletei vannak,
ez mindenképpen közös pont a két település
között, amire a jövőben építeni szeretnének.
Kapus Krisztián egy előadás keretében mutatta
be a helyi, térségi gazdasági, kulturális és turisztikai fejlesztési elképzeléseket. A nap folyamán a két város vezetői az együttműködési
szándékukról emlékeztetőt írtak alá, a Kiskunfélegyházi térség és Liupanshui közötti gazdasági és turisztikai kapcsolatok kölcsönös fejlesztése céljából. A közös munka a jövőben
elsősorban a gazdaság területét fogja érinteni,
de kiemelten kezelik majd a turizmust is. A

Megújult a Kossuth utcai Mallár kereszt. Az egyházi jelképet augusztus 19-én avatták fel. Beszédet mondott Szamosi Endre kezdeményező, a
körzet képviselője és Gyenes Attila önkormányzati képviselő. A keresztet Hajagos Gyula plébános szentelte fel. A felújítás költségeit közadakozásból fedezték, melyből a legtöbbet a Bozóki
Testvérek Kft. vállalt magára.

szándéknyilatkozat az együttműködés első lépése, később várhatóan testvérvárosi megállapodást fog kötni a magyar és a kínai város.
Ennek két biztos előjele a szándéknyilatkozat
aláírása, valamint az, hogy Kapus Krisztián polgármester viszontlátogatásra hívta a Liupanshui
vezetőket. A Kínából érkező delegáció látogatása várhatóan ez évben, vagy a következő év
tavaszán megvalósul.
Kapus Krisztián lapunk érdeklődésére elmondta:
nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen hatalmas
méretű és rohamléptekkel fejlődő kínai város,
mint Liupanshui együttműködést alakít ki Kiskunfélegyházával és térségével. A legfontosabb
feladat ma városunkban a munkahelyteremtés,
ezért elsősorban ebben kértük a kínai partner
segítségét.
A kapcsolat ápolása, bővítése érdekében Kínai
Baráti Tagozatot kívánnak létrehozni. Az első
találkozóra augusztus 29-én 15 órakor kerül sor
a Városházán.

Az új kenyér ünnepe városunkban
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester ünnepi beszédében elmondta: augusztus 20-a a magyar nép
életében kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen
magyarságunk, összetartozásunk legkiemeltebb
napját ünnepeljük ezen a napon. Mi magyarok
összetartozunk: közös az anyanyelvünk, közös
a föld a lábunk alatt, közösen süt ránk a nap és
közösek a gondjaink is. Történelmünk során népünk számos esetben bizonyította, hogy mármár a pusztulás szélén állt, de ismét talpra tudott
állni, mert még él benne a dac, a beilleszkedés
és a befogadás képessége. Ez adjon erőt az eljövendő küzdelmekhez mindannyiunknak és

ismét tudjunk békességben, közmegegyezéssel
együtt élni szomszédainkkal.
Az aláírást követő szentmisét Tamás József, a
Gyulafehérvári Főegyházmegye (Erdély) segédpüspöke celebrálta. Az egyházi szertartás az új
kenyér megszentelésével zárult. A félegyházi
gazdakörök képviselői a városi és egyházi elöljárókkal együtt a városháza elé vonultak, ahol
Balla László alpolgármester mondott köszöntőt.
Az új kenyeret Bense Zoltán, Dongó József önkormányzati képviselők, Balla László alpolgármester és Dr. Garai István országgyűlési
képviselő szelte fel.

A városunk főutcáján lévő, 1867-ben emelt kereszt
felújítását Szamosi Endre, a körzet önkormányzati
képviselője kezdeményezte. Az egyházi jelképet
Isten dicsőségére és a jámbor hívő nép lelki
épülésére emeltette Mallár Pál és neje Vidéki Borbála. Az idő vasfoga ez elmúlt másfél évszázad
alatt kikezdte a bulgár szürke márványból készült
keresztet, így a felújítás halaszthatatlanná vált. A
rávaló közadakozásból gyűlt össze. Az első
jelentkező a Bozóki Testvérek Kőfaragó Kft. volt,
a cég a kereszt csiszolását és a korpusz ingyenes
felújítást vállalta magára. Az Előszer Kft. az új
alapot készítette el, a Kiskunfélegyházi Szakképző
Intézmény Kossuth Lajos Szakiskolája a kerítést,
a területet pedig a költségvetési üzem tette rendbe.

Kenyérszentelők

A hagyományokhoz híven idén is kenyérszentelőt
tartottak augusztus 19-én a haleszi haranglábnál.
Ünnepi beszédet mondott Kapus Krisztián polgármester, az újkenyeret Hajagos Gyula, a Szent
István templom plébánosa áldotta meg, Tarjányi
László, Némedi Józsefné Halesz legidősebb polgárai, valamint Kapus Krisztián és Dr. Garai
István országgyűlési képviselők szelték fel.
Közreműködött a Kiskunfélegyházi Énekkar és
Citerazenekar, valamint Kis Ákos Jenő dalénekes.
Két órával később Selymesben szelték meg az
újkenyeret. A megjelenteket Molnár Tiborné, a Selymesért Egyesület vezetője köszöntötte, ünnepi
beszédet mondott Balla László alpolgármester. Az
újkenyeret Hajagos Gyula plébános áldotta meg.
A hangulatról itt is a Kiskunfélegyházi Énekkar és
Citerazenekar, valamint Kis Ákos Jenő dalénekes
gondoskodott.
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Ünnepi tárlatok

Tiszadadai nyár

Bár Kiskunfélegyházán több érdekes bemutató
várta az érdeklődőket az augusztus 20-i ünnepkörben, kifejezetten képzőművészeti tárlat mindössze kettő volt. Elsőként egy csongrádi alkotó
kiállítása nyílt meg a művelődési központ aulájában, Csák László képzőművész grafikáit hozta
el városunkba.

Ebben az esztendőben ünnepeljük Holló László
születésének 125. évfordulóját. A félegyháziak
– Kossuth, Munkácsy és Szinnyei díjas érdemes
művészéről – Laci bácsijáról márciusban méltó
módon megemlékezett szülővárosa. Koszorúzások, kiállítások, Holló-díj átadások voltak többek közt a program eseményei.

A paravánok műtárgyaiból egy érett, tehetséges,
technikai eszközeit, anyagát kifogástalanul ismerő és használó alkotó alakja rajzolódik ki.
Képsora négy témakört ölel fel – egyfajta organikus szerveződést, színes tájak világát, tanulmányportrékat és a valamiféle történést kifejező,
arra utaló alkotásokat. Figyelmesebben megnézve a kiállított műveket, két domináns motívumot fedezhetünk fel, az egyik a folyó és környezete, ahol egészen a mikrovilágig eljut az alkotó,
vizsgálat alá veszi a szerkezetet – mint a levél esetében – majd a végén eljut valamiféle misztikumot is hordozó, sejtelmes, kavargó felületekhez,
kiváltva ezzel a nézők szabad asszociációit. A
másik motívum az emberi alak, illetve az arc,
ahol a realitásnak igen fontos szerepe van, s ahol
a biztos tudás mellett, érzelmi húrokon is játszik
Csák László.
Papp Gáspár ezelőtt ötven esztendővel ott bábáskodott a ma jubileumát ünneplő Holló Kör szervezésénél, ám nevét nem jegyezték fel, tartózkodó alakja feledésbe merült, alkotni sem igen
ért rá. Csak nyugdíjba menetele után érezte újra
azt a késztetést, hogy bekapcsolódjon a Holló
László Képzőművész Kör életébe. Papp Gáspár
mindent odatesz a nézők elé, a jó alkotásokat, a
még jobbakat éppúgy, mint a kevésbé sikerülteket. Ez az őszinte kitárulkozás a bemutató
egyik nagy erénye. A másik pedig az a felszabadultság, amivel megalkotja kerámiáit. Egy félegyházi alkotó, akinek nincs „művészi alkotói
múltja”. Eddig érlelődött, formálódott lelkében
a kifejezés vágya, ami mára testet öltött e bemutató formájában. Életörömöt, optimizmust tud
tárgyaiba, alkotásaiba belevinni, ezáltal szétsugározni, amit a műtárgyak közt sétálgató néző megérez. Papp Gáspár mára nemcsak a kör markáns
alkotójává vált, de a közösség népszerű Gazsi
bácsija, meghatározó egyénisége is.
RF

Holló Lászlót azonban Kiskunfélegyháza mellett
Debrecen is magáénak vallja, hiszen élete nagyobb részét a cívis városban töltötte. Azt azonban valószínűleg még kevesebben tudják errefelé,
hogy nyarait 1927-től egy nagyon hangulatos
Tisza-parti kis településen, Tiszadadán töltötte,
ahol szebbnél szebb olajképek, vázlatok kerültek
ki keze alól az évtizedek során. Így már érthető,
hogy ők is magukénak vallják nagy festőnket, s
bizony ott is méltó módon megemlékeztek e jeles
évfordulóról. Erre az ünnepségre hívtak félegyháziakat is, s talán most először fordult elő, hogy
szülővárosából emlékezők koszorúztak ezen a
hangulatilag Tiszaalpárhoz hasonlítható 2000
lakosú, városunktól több mint 300 km-re fekvő
helységben.
Az eseménysorozat a XI. Holló László Alkotótábor kiállítás-megnyitójával indult. Az itteni hagyományos nyári festőtábor ezúttal kiegészült az
Észak-Kárpátok Rotary Klub festőivel, alkotóival. Így négy nemzet összesen több mint 20 művészének válogatott anyagából nyílt igen színvonalas tárlat a helyi – kastélyból átalakított –
impozáns művelődési házban. Ezután következett az ottani Holló-díjak átadása, amelyet Dr.
Ujváry Zoltán professzor úr adott át Botrágyi
Károly nyíregyházi grafikusnak, illetve Almási
László képzőművésznek. Az eseménysorozat

Programajánló
Hattyúház
Augusztus 30., csütörtök 19 óra – Hattyúház
A Hattyúkerti Zenés Esték sorozat vendége a
Gregus Tárogató Kvartett. Tagjai: dr. Tóth Ákos
szoprán-tárogató 1., Nyilas Gábor szoprán-tárogató 2., Tóth Gábor alt-tárogató, Szabó Sándor
tenor (basszus) tárogató. Elő-zene: Süveges
Sándor klarinét és Kürtösi István fagott.
Szeptember 6., csütörtök 18 óra – Hattyúházban Kovács János cukrász (az év cukrásza)
karamellvirág bemutatót tart a Libafesztivál
előestéjén.
Szeptember 7., péntek 18 óra – Hattyúház
Jánváry Zoltán Végvári Vitézek c. fotókiállítását megnyitja Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság ügyvivője. Közreműködik: Gulyás László szaxofonon. A Magyar Bajusz című
dokumentumfilm (2012) bemutatása. Rendezte: Lakos Nóra.
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fénypontja a település szép, árnyas, rendezett főterén – a rózsák terén – felállított Holló Emlékmű
leleplezése, átadása volt, amelyen Laci bácsi híres képének az „Almahámozó” című festményének bronzba álmodott változata lett elhelyezve. Igazi bravúrnak könyvelhetjük el Kövér
József szobrászművész alkotását. A polgármester
avató beszéde után az emlékművet megkoszorúzták a félegyháziak is a Móra Ferenc Gimnázium (az egykori alma mater), illetve a Holló László
Képzőművész Kör képviselői. Az emlékművet
Dr. Ujváry Zoltán, Laci bácsi fogadott unokája állítatta és ajándékozta a településnek.
Az ünneplők, akik szép számmal jöttek az
ország különböző településeiről egy igazán
felemelő programsorozat részeként emlékezhettek Laci bácsira, s mindenki megállapíthatta,
hogy ebben a kis faluban milyen nagy szeretettel
és féltéssel óvják és ápolják a „mi” Laci bácsink
emlékét. Csak gratulálni lehet a szervezőknek, a
rendezőknek a színvonalas rendezvényért, a
felemelő ünnepségért.
RF

Az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás
Ennek jegyében szerveztek programot augusztus 18-án a művelődési központban. A rendezvényt Balla László alpolgármester nyitotta
meg. A partnervárosok - Bagnols sur Ceze, Carcaixent, Eeklo, Newbury, Feltre, Segesvár,
Braunfels, Kiskunfélegyháza – képviselői rövid
prezentációt tartottak a téma kapcsán, majd az
időseket támogató önkéntes munkát Szeri Rozália, a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény dolgozója mutatta be.
A rendezvény a helyi nyugdíjasklubok előadásával folytatódott. A résztvevők délután a Csanyi
úti szociális otthont tekintették meg.
Balla László beszédében elmondta, évszázadokon keresztül egy-egy családi házban több generáció élt együtt, tehát mindig lehetett valakire
számítani. Az együttélési problémák ellenére is

Segít a Rocktár
Gyakran a rászorulókon, folyamatosan a zenészpalántákon, olykor a városi programokon.
Most viszont a közönségnek segítenek.
A ZANZIBAR együttes tanévnyitó koncertjén
szeptember 7-én 22 órakor két diákra fog mosolyogni a szerencse. A helyi vállalkozók jóvoltából
100 ezer forint értékű „ösztöndíjcsomagot” sorsolnak ki a résztvevők között, hogy ketten nagy
lendülettel mehessenek az új tanévnek.

a szeretet, a törődés, a gondoskodás, a biztonság
is sokkal közvetlenebb, azonnali lehetett. Gyorsan változó világunkban viszont ezek a hagyományosnak mondott többgenerációs családmodellek megszűntek, vagy ritkábban tapasztalhatók. A fiatalok maguk próbálják az életből meríthető tapasztalataikat megszerezni, egyedül átküzdeni magukat a felvetődő problémákon. Magukra maradtak a szülők és nagyszülők is, és
boldogsággal tölti el őket, ha havonta egyszeregyszer kinyílik a bejárati ajtó, és látogatóba jön
gyermekük. A társadalom változásai tehát a nemzedékek közötti kapcsolatokat is megváltoztatták, a generációk közötti távolságok nőttek, pedig a tudást és tapasztalatokat, a hagyományainkat a sokkal szorosabb kötelékek megtartásával
lehetne és kell hatékonyan átörökítenünk a jövőnek - hangsúlyozta Balla László.
A Rocktárban várható gigászok harca és a már
szélsőségesen színes őszi program gyakran a
fővárosi klubok színvonalát varázsolja kicsiny
városunkba. A dologról csak részben tehetnek,
hiszen már a legnagyobb zenekarok éheznek a
félegyházi közönségre és keresik a fellépési lehetőséget. A Tankcsapda, Kárpátia, Republic triászon keresztül az Európa bajnok ELVIS imitátoron át az erre turnézó híres svéd metálzenekarig sok érdekességben lehet majd része a nagyérdeműnek. Részletes program és a napi aktualitás a honlapon: www.rocktar.hu és a facebookon
Rocktár Koncertklub névvel.
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A félegyházi cserkészélet múltja és jelene Sikeres lovas táborok
a tangazdaságban

E címmel nyílt kiállítás a 100 éve alakult Magyar
Cserkészszövetség tiszteletére a Kiskun Múzeumban augusztus 18-án. Az október 31-ig megtekinthető tárlatot főtisztelendő Hajagos Gyula, a Szent
István templom plébánosa és a 871. Szent Imre
Cserkészcsapat egyik alapítója nyitotta meg.
Köszöntőt mondott Rosta Szabolcs, a Bács-Kiskun
Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója. Meghívott
vendégként vett részt a rendezvényen Bokody József, gödöllői cserkésztörténet kutató, aki A magyar
cserkészet fejlődése az alapítástól a Gödöllői Jamboree-ig (1912-1933) címmel tartott előadást.
Száz esztendeje annak, hogy hazánkban megalakult
a Magyar Cserkészszövetség. Kiskunfélegyházán
nyolc évvel később jött éltre a hajdani Szent László
Reálgimnázium 177. Mikes Kelemen Cserkészcsapata az 1920–21-es tanévben. A magyar cserkészmozgalom első nagy seregszemléjén, az 1926-ban
rendezett Megyeri Nagytáborban városunk 30 fővel
képviselte magát. Az Állami Polgári Fiúiskola szárnyai alatt jött élre 1926-ban a 871. számú Kiskun
Cserkészcsapat. A félegyházi cserkészcsapatok jó
kapcsolatokat ápoltak egymással, aminek bizonyítékai a közös programok és táborozások. A harmincas évek derekán már négy félegyházi fiúcserkészcsapat működött. A leánycserkészet csak az első
világháború után indul el, 1923 decemberében hivatalosan is megalakul a Magyar Leánycserkész
Szövetség. Kiskunfélegyházán az 1930-as évek
végén, valószínűleg a fiúk példáján felbuzdulva az
iparitanonc-iskolában indul el az Árpádházi Szent
Erzsébet Leánycserkészcsapat, amely 1944 szeptemberéig működött, s a háború után már nem is indult
újra. A második világháború után a cserkészet megtépázva, de még működött egy kicsit városunkban
is. A kommunista vezetők nem hagyták, hogy a mozgalom nagyon erőre kapjon. Így őket is a diktatúra
áldozatai közé sorolhatjuk, melyet 1948-ban szün-

Szolgáló szeretet
Kiskunfélegyházán már évek óta folyamatosan működnek Karitász csoportok. Ezek a
római katolikus plébániák köré szerveződött
csoportok nagy jelentőséggel bírnak a város
életében. Sok nehéz sorsú félegyházi, és a környező településen élő rászorult számíthat segítségükre, amely adomány formájában érkezik.
Pénzbeli segítséget, konkrét anyagi támogatást
nem adnak, de minden lehetőséget megragadnak, hogy segítsenek; ünnepek alkalmával szeretetcsomagokat készítenek, ruhákat, cipőket
ajándékoznak a rászorulóknak. Az adományozás mellett mindkét csoport – a Sarlós Boldogasszony Főplébánia és a Szent István Plébánia
Karitász csoportja is – a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva segít, figyelemmel kísérik az általuk támogatott emberek, családok életét, ha
valakit már régen nem láttak, akkor elmennek
hozzá, megnézik mire van szüksége, beszélgetnek vele, meghallgatják a problémáit és megoldás keresnek a helyzetre.
Karitász szó jelentése: szolgáló szeretet. Ez az
a szeretet, mely segít felismerni, észrevenni a
bajba jutott, segítségre szoruló embereket. A
Szent István Egyházközösség Karitász Csoportja a kilencvenes évek elején alakult Kurucz
Béláné vezetésével, aki munkája elismeréseként

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén két lovas
tábort is szervezett a Mezőgazdasági Szakközépiskola. Az első csapat július 16-20, a
második augusztus 6-10 között vette birtokba
a tangazdaságot. A két táborban közel negyven gyermek ismerkedett meg a lótartás feltételeivel, szépségeivel és nehézségeivel.

tettek meg. Ezután az emigráns magyarok vitték tovább a magyar cserkészeszményt az újraalakulásig.
A 871. sz. Szent Imre Cserkészcsapat 1989. november 5-én, a cserkészet magyarországi újraindulása
idején alakult meg Kiskunfélegyházán 29 fővel. Számozás szerint a hajdani Kiskun csapat utódja, névadójának a magyar ifjúság védőszentjét választották. Fenntartó testülete a Szent István Plébánia, de
városi lefedettséggel működik. A csapat az elmúlt 20
év alatt tevékenyen kivette részét a félegyházi ifjúság
neveléséből. A cserkészeten belül mindig sokféle
lehetőség volt, hogy kipróbálják és kibontakoztassák
magukat a fiatalok, s magukra találva megismerhessék az együttes munka örömét. Az évek során
rendezett kirándulások, nyári táborok sok élményt
szereztek a résztvevőknek. A cserkészcsapat létszáma általában 20-30 fő között mozgott az első 10 évben. A 2000-es évek elején erőteljesen megfogyatkoztak az aktív cserkészek, de mára a kiscserkészekkel együtt újra kb. 40 főre tehető a csapat létszáma. A csapat több tagja rendszeres résztvevője
volt az ún. regöstáboroknak, melyek a népi hagyományokat és szokásokat hivatottak őrizni és ápolni
a cserkészeten belül.
Forrás: http://gyujtemeny.cserkesz.hu
2004-ben "Szent Erzsébet rózsája" díjat kapott
a Magyar Püspöki Konferenciától. Áldozatos
munkáját élete végéig folytatta, bekövetkezett
betegsége, majd halála után Solymosi Lászlóné
vette át a vezetői feladatokat, jelenleg is az ő
irányításával munkálkodnak öt állandó fővel a
Karitász tagjai. A Sarlós Boldogasszony
Főplébánián 2001-ben alapítottak hivatalos
Karitászt főtisztelendő Talapka István plébános
felügyeletével. Feketéné Csányi Ida 2006 óta
vezeti a csoportot, mely nyolc állandó tagot
számlál, de igénybe veszik az Ótemplom köré
szerveződött egyéb csoportok (ifjúsági
közösség, ima, család és házas csoport) és a
jószándékú emberek segítségét is.
A csoportok tevékenysége rendkívül széleskörű, az adományok gyűjtése és szétosztása
mellett arra is időt szakítanak, hogy bevásároljanak az időseknek, vagy meglátogassák őket a
kórházban. Havonta ingyenes használtruha osztást tartanak, ahol cipőt és táskát is kapnak a rászorulók. Minden héten van kedvezményes
vásár, ahol jóval a valós értéke alatt juthatnak
hozzá az alapvető ruházati cikkekhez a Karitász
által támogatottak. Szoros együttműködésben
vannak az élelmiszer bankkal is, nem csak
karácsonykor és húsvétkor, hanem egész évben
pályáznak a máshol feleslegessé vált élelmiszerekre, tisztító- szerekre, hogy folyamatosan
tudják támogatni a szükségben lévőket.
Feketéné Csányi Ida, az Ótemplom Karitasz

A tábor célja az volt, hogy a résztvevők megtanuljanak lovagolni, és elsajátítsanak minden
olyan ismeretet – ápolás, etetés, csutakolás,
trágyázás – amely egy ló ellátásához szükséges. A második turnus 7-14 éves táborozói
is részt vettek több szabadidős programon, ellátogattak Pálmonostorára, ahol traktoros
kirándulás keretén belül ismerkedtek a tanyai
életformával. Sütöttek szalonnát, szamár háton
is lovagoltak és még strandra is ellátogattak. A
tábor zárásaként számot adtak megszerzett
tudásukról a szülőknek tartott lovasbemutatón,
amit egy közös paprikás krumpli főzés követett.
-bk-

csoportjának vezetője a közelmúltban nyújtott
be nyertes pályázatot, melynek köszönhetően
100 kocka margarint tudtak szétosztani. A
városban működő két karitász csoport egymással és a különböző szociális intézményekkel is
összedolgozik, hiszen közös cél vezérli őket,
melyet együtt könnyebben el tudnak érni.
Folyamatosan mérik fel az igényeket, hogy kik
az újabb rászorulók, de azokról sem feledkeznek el, akiken már sikerült segíteniük. A
hozzájuk érkező felajánlásokat továbbítják a
szükségben lévők számára.
Mindezek mellett alázatot is gyakorolnak, hiszen alapelvük, hogy nem kényszerítik rá senkire a segítségüket, még akkor sem, ha szerintük
szociálisan rászorulna az illető.
A Karitász lényege tehát nem más, mint a gondoskodó szeretet átadása azoknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Ezt a fajta személyes szeretetet
nem pótolhatja semmi. Ahogy János evangéliuma
13. versének 35. sorában olvashatjuk Jézus
szavait: „Arról ismerjenek meg titeket az emberek, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”. Ez
a szeretet nem tesz különbséget az emberek
között, mindenkinek támaszt nyújt, akinek szüksége van rá. Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet abban nyilvánul meg, hogy a
rászorulókat nem csak különböző segélyprogramokkal támogatják a Karitászok munkatársai,
hanem az idejükkel, a figyelmükkel, a gondoskodásukkal is.
Bali Kinga
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AKiskunfélegyházi
Víziközmű Társulat Tájékoztatója
Tisztelettel értesítjük a város lakosságát, hogy a szennyvízcsatorna
beruházás új III-IV. ütemének kivitelezési munkái a napokban elindulnak
az érintett városrészekben. Kérdéseikkel hívhatják a 06-80/205-323-as
zöld számot vagy személyesen felkereshetik a társulat irodáját.
Az érdekeltségi hozzájárulás (265 ezer Ft), mint lakossági önerő megfizetése valamennyi ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Aki még nem
kötött szerződést vagy egyéni megállapodást a társulattal a fenti összeg
teljesítésére, kérjük, hogy mielőbb jelentkezzen irodánkban a közölt
ügyfélfogadási időben.
A II. ütem lakossági befizetései után járó 15 százalék állami
közműfejlesztési támogatást csak a zárást követő egy éven belül, azaz a
legtöbb érdekelt esetében 2012. december közepéig lehet igényelni az
önkormányzattól. Ehhez az ügyfél akkor kap igazolást, ha nincs tartozása
a társulat felé. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Azon érdekelteknek, akiknek bármilyen hátraléka van a Víziközmű Társulat felé és erről fizetési felszólítást kaptak, 2012. szeptember 30-ig biztosítunk kamat- és pótlékmentes befizetési lehetőséget. A határidőre meg
nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Irodánk címe: Innovációs Központ, Kiskunfélegyháza, Szent János tér
2.
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8-12 óra, csütörtök: 13-16 óra
Telefon: 76/430-690
Tisztelettel: Kiss Kálmán Tibor, a Társulat elnöke

Véleményezni lehet
a településrendezési tervet
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkészíttette a város Településrendezési Tervének 2012. évi módosítását. A terv véleményezési eljárása
befejeződött, s Képviselő-testületi elfogadása előtt Kapus Krisztián polgármester egy hónapra lakossági közszemlére bocsátotta az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint. A közzététel
2012. augusztus 15. – 2012. szeptember 14-ig tartó ideje alatt az érintettek
megtekinthetik a tervanyagot a Városháza földszinti előterében, és írásos
észrevételeiket elhelyezhetik a gyűjtődobozban.

Libafesztivál!
Az Integrál Zrt. Kiskunfélegyháza, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ és a Magyar Bajusz Társaság szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2012. szeptember 7-9 között a XIV. Kiskunfélegyházi Libafesztivál és a VI. Kunsági
Bajuszmustra programjaira. Helyszín: Művelődési Központ, Kossuth utca, Kazinczy utca, Spar parkoló (bálaszínpad).
Kiemelt programok:
Szeptember 7. péntek: 10.00: Libatenyésztők szakmai konferenciája. Helyszín:
Művelődési Központ – díszterem.
Szeptember 8. szombat. 8.00: „KI MIT TUD” sütni-főzni libából főzőverseny. A
zsűri elnöke és a verseny házigazdája Bede Róbert mesterszakács és Szőke András
filmrendező, humorista. Az étkek versenye mellett kerestetik a legszebb szakácsné
és a legrímesebb ételköszöntő versike, valamint a legszebb bajszú szakács! Helyszín:
Kazinczy utca. 9.00-13.00 Bajuszmustra nevezés és előzsűrizés. Bajuszos vitézek
viselet- és fegyverbemutatója.
Szeptember 9. vasárnap. 10.00: Vendégünk PETŐFISZÁLLÁS. Ünnepi
köszöntőt mond Szász János, Petőfiszállás polgármestere. Bemutatkoznak a
település hagyományőrző csoportjai, táncosai, népdalénekesei, kézművesei.
Helyszín: nagyszínpad.
Állandó programok a fesztivál ideje alatt: Néder Norbi fakörhintája. Kádár Ferkó
fotószínháza - vásári élményfotózás. Bábakukucs: Kandika színház. Baromfitermék-vásár. Libabusz, Libasimogató. Kézművesek kirakodóvására és bemutatói:
Egérparádé - macskamentes játék kicsiknek és nagyoknak. Kitelepült vendéglátóhelyek: libás étkek, kemencés lángos, kürtőskalács. Borászatok, Linómetszés a
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület tagjaival Waldorf kézműves
játszóház, Bajuszkészítés bajusztalanoknak, Bartha Tóni csúzlizdája, Tourinform
Iroda – Kiskunfélegyháza. Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont (aktuális európai uniós információk, játékok, vetélkedők, nyeremények). Információ: MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. Tel: 06-76-466-843. Email: moramuvhaz@moramuvhaz.hu. Magyar Bajusz Társaság. www.magyarbajusz.hu. Részletes
program: www. felegyhazikozlony.hu
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Egyházi sorok
Ótemplom: • A hét ünnepei: Péntek; Szent Bertalan apostol ünnepe.
Szombat; Kalocsa-Kecskeméti Főszékesegyház felszentelésének ünnepe. • Augusztus 24-én, pénteken énekkari próba lesz 19 órától, az esti
szentmise után. • Augusztus 26-án, vasárnap délelőtt tartják a bugaci
Szent István templom búcsúját.
Újtemplom: • Minden vasárnap 8 órakor tartjuk az elsőáldozási
előkészítőt. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek jöjjenek el,
vegyenek részt az előkészítőn. • Augusztus 26-án, vasárnap a 9 órai
szentmise után megbeszélés lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek
szüleinek. Kérjük, hogy az érintett szülők vegyenek részt ezen a
találkozón.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 és 19 óra. Ótemplom: h-szo. 6, 7 óra, 18.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30
óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Augusztus 20-tól augusztus 26-ig
KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158. Augusztus 27-től szeptember 2-ig KÖR Patika, Kiskunfélegyháza, Attila u. 1.
Tel.: 76/462-620. Szeptember 3-tól szeptember 9-ig MÓRA Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 25.-én és 26-án: Dr. Kovács
Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3-389-244), Dr. Pozsár Miklós,
Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:20/9812181). Szeptember 1-én és 2-án: Dr.
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097), Dr. Ónodi
Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242).
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.
Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Gémes Erzsébet – Orosz
Norbert, Szentgyörgyi Ágnes – Paragi Zoltán, Bodrogi Réka – Kurucz
Henrik, Terjék Mónika – Szikszai Balázs, Palotás Mónika – Ipacs Sándor, Porubcsánszki Timea – Petróczi Imre, Görög Tímea – Fodor Attila.
Meghaltak: Bartus István, Csányi Sándor, Borsós Lászlóné Kovács
Zsófia, Kapás Imre, Vízhányó János Lászlóné Eperjesy Ilona, Gellért
Sándorné Gádorfalvi Márta, Hideg Erzsébet, Ónodi Dezső, Csáki
Józsefné Mészáros Franciska – Kiskunfélegyháza

Felhívás
Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza város lakosságát, hogy az elmúlt időszakban a
közforgalmú utak szélén, több helyen a fák oly mértékben megnőttek, hogy
rálógnak az úttestre, ezzel akadályozva a szemétgyűjtő autók munkavégzését.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az ingatlana előtt lévő fákat oly módon vágják
vissza, hogy a fák ágai ne lógjanak az úttest felé. Több helyen a közlekedési
táblákat takarják a fák ágai. Ezeken a helyeken is kérjük, hogy a lakosság nyesse
le az ágakat. Amennyiben az ingatlan-tulajdonosok nem oldják meg az ágak
visszavágását úgy ezeket a munkákat a VSZKSZ fogja elvégezni. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy a fakivágás engedélyköteles tevékenység, az engedélyt
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjánál lehet beszerezni. Az engedély nélküli fakivágás büntetendő cselekmény.
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Városüzemeltetési Csoport

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/562 000, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
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Simon Gergely sikere Petzenben
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Sűrű hétvégéje volt
a Koppányoknak
Gyulán, a vár területén zajlott augusztus 4-én
a Magyar Íjász Szövetség történelmi nemzeti
bajnokságának harmadik fordulója. A megmérettetésen száznál is több íjász gyűlt össze az
ország minden tájáról. A vár adta szépség és a
sorozat sikeressége odavonzotta a legjobbakat.
A Koppányok heten – Magyar Zsanett, Szeibert
Nóra, Vas Bianka, Bakró István, Vass Tibor,
Szeibert Imre, Dinnyés Gyula – indultak a
versenyen.

Tizenhét ország részvételével rendezték meg
ismét a műfalmászás egyik legkedveltebb versenyét a Petzen trofi-t. Több mint 250 versenyző
jelenlétével mindhárom szakág képviseltette
magát. Az első napon az éjszakába nyúló gyorsasági versenyé volt a főszerep. A reflektorok
fényében, az egyébként is leglátványosabb versenyág vonzotta a legtöbb nézőt. Simon Gergely
a DSZSE versenyzője 6.55 század másodperccel
a második helyre kvalifikálta magát.
Sajnos a döntőben ezt a helyet nem tudta tartani
0,005 ezred hátránnyal lecsúszott a harmadik
helyre. Azért ennek az eredménynek is nagyon
örülünk, ugyanis 16 éve ellenére a 20 évesek
népes mezőnyében ez jónak számít. Másnap reggel kezdődtek a nehézségi mászások. Gergely ismételten jól szerepelt, hiszen mindkét selejtezőben az első helyen végzett. A döntő okozott némi
felesleges izgalmat. Az egyébként is egyensúlyosnak számító falszakaszon koordinációs problémák merültek fel Gerinél, de ezeket elég jól kezelte. Minden magyar örömére a döntőben is
megtartotta az előnyét és így az első helyen végzett. A vasárnap hozta meg az igazi csemegét. A
legnehezebb szakág, a boulder mászás került
megrendezésre. Nyolc kunszt három-három próbálkozással, egy órán belül. Az eredmények folyamatosan változtak. Gergely hibátlan teljesítménye az első három helyen tartotta, majd végül
az utolsó néhány percben nyújtott bravúrját követően megnyerte a versenyt. A két első és az egy

harmadik helyével az összetett első helyen
végzett. Jó érzés töltött el minden magyart, amikor Geri a dobogó legfelső fokára állt és felhangzott a magyar himnusz. Ritkán lehet hallani ebben a szakágban. A legeredményesebb magyarként tovább öregbítette városunk hírnevét.
A Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület
sportmászó szakosztály fennállásának két évtizede alatt az ország élvonalába küzdötte fel
magát. Hazai és nemzetközi versenyek rendezői
és lebonyolítói, sportolói itthon és külföldön is ismertek. Közülük jelenleg a legeredményesebb a
tizenhat esztendős Simon Gergely, magyar és
diákolimpiai bajnok, aki több nemzetközi eredménnyel is büszkélkedhet. A petzeni tropfin elért
eredménye tovább öregbítette az egyesület
hírnevét, illetve kiváló példával szolgál a szakosztály versenyzői számára – hangsúlyozta
Fábián József edző, a Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület vezetője.
Hat éve, a szomszédban lakó barátom eredményein felbuzdulva mentem el az első edzésre.
A sportmászás olyannyira megtetszett, hogy ott
is ragadtam. A foci és az úszás mellett végül ez a
sportág kapta a főszerepet. A rendszeres és
kemény edzések meghozták az eredményeket is.
Indultam már világ- és európa-bajnokságon is.
Célom, hogy minél jobb eredményeket érjek el.
Szeretném, ha a sportmászás olimpiai sportág
lenne, hogy ott is megmérethessem magam –
mondta el Simon Gergely.
-tudósítónktól-

Győzelemmel kezdett a KHTK
Változatos, gólokban gazdag nagyon jó mérkőzést játszott a KHTK csapata a Kalocsai FC
otthonában. A félegyházi csapat végig irányította a mérkőzést. A félegyháziak nem álltak be
védekezni, sokpasszos játékkal védekezésre
kényszerítették a hazaiakat. A szórványos kalocsai támadásokban nem volt veszély Tóth P.
kapujára.
Kalocsai FC – KHTK 0:4 (0:1)
Kalocsa: 200 néző. Játékvezető: Tóth Csaba
(Péter-Szabó Ottó, Kolozsvári Norbert).
Gólszerzők: Ormándi, Katona B., Zs. Juhász,
Valkovics. Sárga lap: Ormándi, Katona B, Ábel,

Fekete, Horváth. Piros lap : Tóth R.
KHTK: Tóth P. – Lénárt, Horváth, Fekete
(Nemes), Cseh – Fricska, Ábel (Némedi) –
Szabó T. (Valkovics), Katona B., Koncz – Ormándi ( Zs. Juhász )
Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár
Tamás
Kitűntek: Kohány G., Sára illetve Fricska,
Horváth, Lénárt, Katona B.
Némedi Norbert (KHTK): Végig magabiztosan
játszva megérdemelt győzelmet arattunk kitűnő
játékvezetés mellett. Gratulálok a csapatnak.
Ifi: Kalocsai FC – KHTK 0 : 1
Varga Ferenc

A Koppányok közül Vas Bianka ifi lány pusztai
kategóriában második, Szeibert Nóra gyermeklány kategóriában negyedik, míg ugyanebben a
kategóriában Ladányi Ágnes ötödik helyen végzett. Tábi János magas pontszámmal (Koppány
csapat legjobb eredményével) végezte a versenyt, ami a harmadik helyre volt elég. Vass
Tibor, Szeibert Imre, Dinnyés Gyula a legnépesebb csoportok mezőnyében végeztek. A nap attrakciója a vár faláról, lőréseken át leadható
távlövő verseny volt. Bakró István,Tábi János,
Szeibert Imre, Vass Tibor, Dinnyés Gyula indult
ebben a számban. Mindannyian az utolsó sorozatban estek ki, 85 m-en.
Másnap (augusztus 5-én) a Mindszenti Íjászok
Baráti Köre rendezte meg Mindszenten az első
örömíjász versenyüket. Mintegy 70 íjász tette
próbára az év legmelegebb napján tudását. A
hatalmas hőség ellenére is egy nagyon kellemes

versenyt tudhatunk magunk mögött. Siker itt is
jutott a Koppányoknak. Nagy létszámmal vettünk részt, hiszen csábított a kevesebb utazási
költség. Koppányok: Magyar Zsanett, Vas Bianka, Nathalie Friedriche, Bakró István, Vass Tibor,
Csányi József, Szeibert Imre, Kiss János, Dinynyés Gyula összeállítású csapattal indultak a
versenyen. A legnépesebb felnőtt férfi kategóriában Csányi József kimagasló eredménnyel nyerte a kategóriáját. Magyar Zsanett szintúgy a
legjobb eredményt érte el és nyerte a felnőtt női
kategóriát, míg a Koppányok közül Natalie Friedriche a dobogó második fokára állhatott szintén
felnőtt női kategóriában. Vas Bianka ifi lány
kategóriában második helyre verekedte magát,
míg Dinnyés Gyula tiszteletreméltó férfi kategóriában harmadik helyen végzett. A távlövés
sem indult reménytelenül, mert a Koppányok
közül Szeibert Imre, Csányi József a döntő sorozatig jutottak. Csányi József keze volt a legbiztosabb, hiszen a halasiak és a mindszentiek távlövésre specializálódott versenyzőit verve, megnyerte a távlővést. Szeibert Imre negyedik lett.
Dinnyés Gyula, Turul Koppány Íjászai HE
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Triatlonistáink sikerei
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Labdarúgásból
jeleskedtek a tűzoltók
A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Paksi
Önkéntes Tűzoltó Sport és Hagyományőrző
Egyesülettel közösen, immár tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Tűzkakas Országos
Tűzoltó Strandfoci Bajnokságot Pakson. A
döntőre augusztus 4-5-én került sor.

Két rendezvényen vett részt augusztus első hétvégéjén a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
Triatlon csapata. Szombaton triatlon országos
ranglista, vasárnap pedig nyílt országúti kerékpár versenyen. A Balassagyarmati Triatlon
Országos Ranglistaversenyen a félegyházi sportolók két érmet szereztek.
A versenyt augusztus 4-én rendezték a Balassagyarmat melletti Nyírjes pihenő övezetben. Az
úszás tóban zajlott, a kerékpáros pálya technikás,
kanyarokkal, emelkedőkkel, lejtőkkel tarkított.
A futást a tó körül és erdős területen oldották
meg a rendezők. A triatlont a felnőtt férfi kategória kezdte el és 10 percre rá az összes hölgy
állt rajthoz felnőtt, junior, ifjúsági kategóriában.
A nap elején három versenyzőnk indult neki a
sprint távnak és jutott is egy érem Hegyi Brigitta
jóvoltából, aki junior kategóriában 3. helyezést
ért el. A teljesített táv 750m úszás, 20km
kerékpár, 5km futás. Az újonc futamokban hat
versenyzőnk kiválóan szerepelt. Délben raj-

toltak, így nem csak a pályával, de a meleggel is
birkóztak. Hegyi Boglárka az újonc I. kategóriában 1. helyezett. A teljesített táv 100m úszás,
4km kerékpár, 1km futás. A megmérettetésre 12
versenyzővel érkeztünk és mindenki eredményesen teljesítette a távokat.
Augusztus 5-én rendezték meg a Kékes Csúcstámadás kerékpáros versenyt. A versenyre hét
fővel érkeztünk. A verseny 800 méter szintkülönbséggel zajlott a 18 kilométer hosszú pályán.
A mezőny Gyöngyösről indult és a Kékestetőn
ért célba. Három időkategóriában osztottak ajándékokat, akik 1 órán belül teljesítik a távot, 1 óra
és 1:30 között, valamint 1:30-on túl. Egy órán
belül sárga színű póló, egy óra és 90 perc között
narancssárga színű póló, 90 percen túl piros póló
volt a versenyzők jutalma. A kemény emelkedők
próbára tették a versenyzőinket, de így is
jutott 5 db sárga póló és
2 db narancssárga.
Németh László

A bajnokságra az országos katasztrófavédelmi
főigazgatóság, a megyei igazgatóságok, a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltóságok valamint a főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóságok dolgozóiból verbuválódott csapatok
nevezhettek. A döntőbe továbbjutó kiskunfélegyházi és kecskeméti csapatok színvonalas, lendületes játékukkal szép eredményeket értek el a Pakson
megrendezett Tűzkakas Strandfoci Bajnokságon.
A félegyházi csapatnak a második helyezést, míg
a kecskemétinek az ötödik helyet sikerült megszereznie.
Fotó: Kovács Andrea tű. hadnagy

Nemzetközi edzőtábor
Negyedik alkalommal rendezett egyhetes edzőtábort Kiskunfélegyházán az
Európai Asztalitenisz Szövetség a 12-14 éves korosztály (fiúk-lányok) részére.
Az edzéseknek a városi sportcsarnok adott otthont augusztus 10-17. között,
melyeken tíz ország közel negyven fiatal asztaliteniszezője vett részt.
A verseny vezetőedzői Richard Prause, a német válogatott volt vezető edzője és
Karsai Ferenc, az osztrák asztalitenisz válogatott szövetségi kapitánya, a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetője voltak. Mellettük öt edző és 6-8
edzőpartner segítette a tíz ország legjobbjainak egyhetes munkáját. A fiatalok napi
kétszer három órás komplett edzésprogramban a lábmunkát, a technikai és taktikai
elemeket gyakorolhatták edzői irányítás segítségével. A
munkában természetesen a
FASI fiatal játékosai is részt
vettek. Az utolsó két napban
hagyományosan verseny formájában is összemérték
tudásukat a fiatal lányok és
fiúk. Az edzőtábor szervezője
Karsai Ferenc volt és a felszereléséket is (25 asztal) ő biztosította, mert igen fontosnak tartja az európai fiatalok
korai felkészítését, hogy lépést tudjanak tartani az ázsiaiak nyomasztó fölényével.
Némedi László
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