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Közlöny
„Itt születtem én, ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon.
Ez a város születésem helye,…” – önti rímekbe Petőfi Sándor a
szülőföldje, Félegyháza iránti érzéseit. A Petőfi téren található
Petőfi szobor, mely Köllő Miklós alkotása, éppen 90 éve mutatja
minden félegyházi polgárnak és minden városunkba látogatónak,
hogy Petőfi a mi városunkat, Kiskunfélegyházát érezte mindig is
szülőföldjének. 
Minden magyar ember, aki kimondja a szót: költő, elsősorban Pe-
tőfi Sándorra gondol. Arra a Petőfire, aki attól kezdve, hogy elő-
ször rímekbe öntötte gondolatait, szüntelenül tevékenyen jelen volt
a magyar irodalomban. Alkotásai mindenki számára példaképül
szolgálhatnak, szellemisége, forradalmiságának eszméi pedig mér-
céje lehet a hazaszeretetnek és az önfeláldozásnak. 
Az utána következő költőnemzedékek közül sokan utánozták
népies költői stílusát, és még ma is sokan követik Őt, hiszen aki
magyarul verset ír, az valamiképpen merít Petőfi szellemiségéből.
Százszámra íródtak róla kritikák, cikkek, tanulmányok, könyvek,
és minden korban új szempontokból, új mondanivalókat tettek
hozzá legendás alakjához. Verseinek egy része nemcsak hogy
közismert, de olyan dallá vált, amelyről sokan azt sem tudják, hogy
Petőfi írta. Nem lehet úgy magyarnak lenni, hogy az ember ne is-
merje a Petőfi-versek számos sorát. Mindehhez kapcsolódik az is,
hogy a világban Ő a legismertebb magyar költő.
Ki ne tudná, hogy az 1822-ről 1823-ra virradó szilveszter éjsza-
káján született, és versében Félegyházát nevezte szülővárosának.
Ki ne tudná, hogy Petrovics Sándornak hívták? Hogy mindössze
huszonhat évet élt? Hogy 1848 forradalma elválaszthatatlan a
nevétől? És hogy 1849-ben Erdélyben, a Segesvár melletti
csatában a fehéregyházi síkon esett el? 
Móra Ferenc így ír róla: „Petőfi Sándor: született a porban, mint
minden, ami nagy. Született ösmeretlenül, szegényen és névte-
lenül, született a szabadság istenének jókedvéből, rabláncok
háromszázados csörgéséből, tolvajsötétben imbolygó lelkek titkos
imádságából, vértől bíboros trónusokra szórt átkokból, villámok
csatáiból, viharok szerelméből.”
Tiszteljük Őt, mert olyan költői világot teremtett, ahol emberarca
van mindennek, ahol úgy él minden, akár mi, emberek.  Felnézünk

rá, mert példát adott emberségből, magyarságból, hűségből, barát-
ságból. 
Nagyra becsüljük, mert harcosa volt annak a korszaknak, amit re-
formkorként jegyez a magyar történelem. Szívdobogása volt már-
cius 15-nek. Az Ő érdeme, hogy a Magyar Március Idusa a
gondolat szabadságának, a magyar ifjúságnak, a jobb jövő
reményének napja lett. Az 1848/49-es szabadságharc tragikus ese-
ménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett a fehéregyházi
síkon felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt
el Bem József tábornok segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy,
a forradalom költője. Ma, 163 év elteltével is elszorult szívvel gon-
dolunk a magyar líra és történelem kimagasló alakjának tragikus
halálára. Az ellenséges katona, aki az Ispán kútnál a végzetes
csapást mérte rá, nem tudta, hogy egy lángelmét, az emberiség
egyetemes szabadságát hirdető harcosát vesztette el egy pillanat
alatt a világ. Petőfi sorsa - amint azt megjövendölte magának -
beteljesedett:
„Úgy mentem el innen, mint kisgyermek…” - írta Félegyházáról.
„Ott essem el én a harc mezején…” – vált szomorú valósággá Fe-
héregyházán.
Petőfi Sándor neve elválaszthatatlanul egybeforrt városunk nevé-
vel, történetével, a Petőfi-szobor pedig immár kilencven éve
testesíti meg számunkra azt is, hogy Petőfi velünk van, itt van
köztünk, és vigyázza városunkat. Petőfi Sándor kultuszát, mint
örökké lobogó fáklyát, nemzedékek ápolják és őrzik. Mi is arra
tettünk szent fogadalmat, hogy Petőfi szellemiségét örökké hir-
detni fogjuk, átadjuk azt a mának, és emeljük a jövőbe.
„Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén”
Kívánom minden félegyházi polgárnak, hogy költőnknek, Petőfi Sán-
dornak e szép üzenete vezessen mindannyiunkat további utunkon.
Kívánom azt is, hogy lánglelkű költőnk példája, élete és forradalmi
eszméi adjanak nekünk is hitet és erőt utunk folytatásához!

Kapus Krisztián, polgármester, országgyűlési képviselő,
a Petőfi Emlékbizottság elnöke 

Program a kiskunfélegyházi Petőfi-szobor felállításának
90. évfordulója tiszteletére:
10.00  - Városháza Kossuth  u. 1. 
Az emlékülést megnyitja: Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő, a Petőfi Emlékbizottság elnöke.  
Köszöntőt mond: L. Simon László, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma kulturális államtitkára
Egy mozdulat története. A kiskunfélegyházi Petőfi-szobor
kompozíciójának egy lehetséges olvasata. Előadó: Kalla
Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa
Segesvártól Budapestig. Köllő Miklós Petőfi szobrának útja.
Előadó: Szabó József, a Fehéregyházi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület elnöke
Radnai Béla szobrászművész, Petőfi szobrunk talapzatának
tervezője. Előadó: Duka Zólyomi Árpád ny. Európai Parla-

menti képviselő.
Köllő Miklós Petőfi szobrának felállítása Kiskunfélegyházán.
Előadó: Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója
Petőfi Sándor: Szülőföldemen című versét elmondja Kovács
Ferenc, a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium 10. évfolyamos tanulója
11.30 - Petőfi tér: Himnusz, Koszorúzás. 
Ünnepi beszédet mond: L. Simon László, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma kulturális államtitkára. A szobron, felál-
lításának 90. évfordulója tiszteletére, emléktábla leleplezése.
A  Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola
és Kollégium diákjainak és a Széljáró Balladás Együttes iro-
dalmi összeállítása.  Juhász Istvánnak, Kiskunfélegyháza
város díszpolgárának lírai hangvételű gondolatai a 90 éve
felállított szobor évfordulója alkalmából. Szózat.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2012. október 28-án, vasárnap 10 órakor tartandó Petőfi

Emlékülésre  és az azt követő koszorúzási ünnepségre.

Tisztelt Félegyházi Polgárok!



2012. október 19.2. oldal Félegyházi Közlöny

Kiskunfélegyháza város hivatalos küldöttsége lá-
togatott el a hétvégén Nagykikindára, ahol a
Kikindai Töknapok rendezvényein vettek részt. Az
idei évben Bense Zoltán képviselő, Gyenes Attila
képviselő és Kiss Gábor középiskolai tanár utaztak
a vajdasági városba. A félegyházi küldöttség a
szombati nap délelőttjén érkezett a vajdasági
testvérvárosba, ahol Talpai Sándor polgármesteri
tanácsadó várta a vendégeket a városháza előtt.
Nagy megtiszteltetésben volt részük, hogy a zsúfolt
programok ellenére megérkezésüket követően
külön fogadta őket Savo Dobronic polgármester.

A megbeszélésen részt vett Milos Latinovity
alpolgármester és Jasmina Milanko kabinet-
főnök asszony, Talpai Sándor polgármesteri
tanácsadó társaságában. A barátságos hangu-
latú beszélgetés kb. fél óráig tartott. Ezt kö-
vetően több rádió- és televízió interjú kö-
vetkezett, ahol a félegyháziak tolmácsolták a
nagykikindaiaknak Kiskunfélegyháza város
üdvözletét. A delegáció tagjai ezután megláto-
gattak több rendezvényt. Láthatták, mikor a
hatalmas méretű tököket emelték a színpadra,
majd egy hatalmas mérlegre helyezték. Az idén
a győztes 144 kg-ot nyomott. Kora délután volt
az ünnepélyes köszöntő, melyet állófogadás
követett. Ezután a delegáció tagjai standokat
látogattak meg. Megtekintették Torontál Kiso-
rosz és a VMSZ Női Fórumának standját, ahol

tökalapú ételeket kóstoltak meg. Megbeszélést
folytattak a Vállalkozók Egyesülete képvise-
letében Solity alelnök asszonnyal, találkoztak
Dobai János Torontál Torda, valamint Kabók
Imre Kisorosz polgármesterével. A küldöttsé-
get tájékoztatta Tötz Hajnalka tanítónő, aki az
Egység Művelődési Egyesület alelnöknője,
hogy az előző napon iskolájukat meglátogatta
több félegyházi pedagógus Makányné Óvári
Éva igazgató asszony vezetésével. Komarek
Magdolna képviselőnő, Talpai Sándor polgár-
mesteri tanácsadó és a félegyházi küldöttség
tagjai a Magyarcsernyei Női Kézimunka Egy-
let vezetőivel, Kormányos Erzsébet asszonnyal
és Dorombés Mária asszonnyal fogyasztották
el délutáni kávéjukat. A kései délután az ered-
ményhirdetéssel, a katolikus templom meglá-
togatásával, a Terra Kiállítóterem Kovacsicai
naív festők képeinek megtekintésével és nem
utolsó sorban a Kikindai Nemzeti Múzeumban
látható KIKA Mammut megtekintésével telt el.
A vacsorát a galgahévízi és a félegyházi kül-
döttség együtt fogyasztotta el vendéglátóival. 
A késő estét a Szerbiában óriási népszerűség-
nek örvendő Vlado Georgiev koncertje zárta.
Vasárnap kora délután hazafelé jövet a dele-
gáció megállt Magyarkanizsán, hogy a Csend
Városa temetőjében felkeresse az 1944-es ár-
tatlan magyar áldozatok emlékművét.

Mint ismeretes, 2010-ben a Transelektro Ganz-
Röck Zrt. két – a Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata által jelzálogjoggal terhelt – ingatlant
értékesített. 

Az értékesítést követően azonban elindult a tár-
saság felszámolása. A felszámolási eljárás során a
felszámoló az adás-vételi szerződés érvényességét
vitatta, így felmerült a lehetőség arra, hogy a már
értékesített ingatlanok sorsa utólag, peres eljárás
során megváltozzon. A jelenleg is felszámolás alatt

lévő TE Ganz-Röck Zrt. „f.a.” felperes és 16
alperes - közte Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata - között zajló jogvitában 2012. július 12-
én született elsőfokú ítélet. Az elsőfokú ítélet 2012.
szeptember 18-án emelkedett jogerőre, így megnőtt
az esély arra, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata a javára bejegyzett jelzálogjogot érvénye-
sítse, ami több mint 90 millió Ft-ot jelenthet a város
kasszájába – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Kapus Krisztián polgármester és Dr. Endre Sza-
bolcs az önkormányzat jogi irodájának vezetője.

A kikindai Töknapok vendége volt 
a város delegációja 

Elsőfokon nyert pert az önkormányzat 

Négy városrészben, a Bankfa-
luban, a Zöldmező lakótele-
pen, a Molnár telepen, illetve a
Kossuthvárosban kezdődött
meg a szennyvízcsatorna-há-
lózat építése. A bankfalui mun-
kálatokról október 5-én a hely-
színen tájékozódott Kapus Krisz-
tián polgármester és Hartyáni
Gyula projektmenedzser.

A szennyvízcsatorna-beruhá-
zás III-IV. üteme nyolc város-
részt – Kossuthvárost, Mó-
ravárost, Bankfalut, Kertvárosi
részt, Bikahegyet, a Zöldmező
és az Aranyhegyi lakótelepet,
valamint a Molnár telepet –
érinti. A nettó 2,5 milliárd fo-
rintba kerülő beruházás költ-
ségének 85 százalékát az Eu-
rópai Unió és a magyar állam
társfinanszírozásában kapja a

város, mint vissza nem téríten-
dő támogatás. A fennmaradó
önerőt az önkormányzat köz-
reműködésével a Kiskunfélegy-
házi Víziközmű Társulat biz-
tosítja, a lakosok által befizetett
hozzájárulásokból. A szenny-
vízcsatorna-beruházás III-IV.
üteme során 42 kilométer fő-
vezetéket, 25 kilométer bekötő-

vezetéket fektetnek le 2014.
áprilisáig a szakemberek, illetve
51400 m2 helyi út sávos
helyreállítását, illetve 20280 m2
főközlekedési út teljes sávos
felújítását végzik el a beruházás
keretében. A projekt befejezése
után Kiskunfélegyháza csatorná-
zottsága 100 százalékos lesz.

Elindult a szennyvízcsatorna projekt

Agrárfórum a Városházán
A kötelező kamarai regisztráció, a földügyek, az
aszálykárok bejelentésének módja voltak a témái
annak az agrárfórumnak, melynek a Városháza
díszterme adott otthont október 4-én. 

A rendezvényt Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza
polgármestere nyitotta meg. Az érdeklődőknek
Domján Gergely, a MAGOSZ Bács-Kiskun Me-
gyei elnöke és dr. Horváth Áron, a Bács-Kiskun
Megyei Földhivatal vezetője, valamint Pogonyi
Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Föld-
művelésügyi Igazgatóság igazgatója tartott előadást
a témákban. A fórumon szó esett még a térséget
sújtó szárazság okozta károk nagyságáról is.

Közös pályázati lehetőségek
Kapus Krisztián polgármester Talpai Sándor pol-
gármesteri tanácsadóval egyeztetett a testvérvárosi
kapcsolatokról, a gazdasági együttműködés bővíté-
séről, illetve a közös pályázati lehetőségekről október
14-én a szerbiai Kikindán. Városunk első embere
ellátogatott a 27. Kikindai Tökfesztiválra is. 

Mint köztudott, Kiskunfélegyháza és a szerbiai
Nagykikinda között az 1970-es évek második fele óta
van jól működő kapcsolat, mely az önkormányzati
kapcsolattartás mellett több más területre is kiterjed,
egyebek között az intézményekre, civil szervezetekre
és magánszemélyekre, érintve az oktatás, a kultúra, a
sport, az ifjúság és egyéb területeket. A kapcsolat
építésében fontos szerepet játszik az a tény is, hogy
Bács-Kiskun megye határos a Vajdasággal és így
lehetősége van a két településnek a határon átnyúló
európai uniós pályázatokon részt venni (Phare-Inter-
reg, IPA, stb). Az október 14-ei megbeszélésen
többek között ezért is kerültek szóba a Magyarország-
Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram nyújtotta lehetőségei. A program fő célja, hogy
az Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosít-
son a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére
egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biz-
tonságos környezettel rendelkező régió létrehozásá-
val.  

A forradalmárok 
emlékezete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata meg-
emlékezést tart az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 56. évfordulója alkalmából október
23-án.

A megemlékezés 16.30 órakor a Blaha Lujza téri
Hősök parkjában kezdődik koszorúzással, majd
17 órakor a Városháza udvarában szintén elhe-
lyezik a megemlékezés virágait. A program
17.30 órakor a művelődési központban foly-
tatódik, ahol köszöntőt mond Kapus Krisztián
polgármester, országgyűlési képviselő, valamint
ünnepi hangverseny hallható a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa előadásában.



2012. október 19. 3. oldalFélegyházi Közlöny

Fatimai engesztelő imadélutánt és a Hit évének meg-
nyitóját tartották október 13-án a Sarlós Boldogasz-
szony Plébániatemplomban. Az ország számos pont-
járól érkező, népviseletbe öltözött zarándokokat is
vendégül látták. A délutáni programok 15 órakor
keresztúttal kezdődtek a nagykátai harmonika zenekar
kíséretében, majd Rózsafüzér-imádságot tartottak, a
zarándok csoportok részvételével. A szentmisét Ta-
lapka István apát, plébános mutatta be, mely után gyer-
tyás körmenet indult a Fatimai szoborral.

Engesztelő imadélután
az Ótemplomban

Születésnapi köszöntők

Kőrisfákat ültettek 
a Petőfi lakótelepen

Századik születésnapján köszöntötte október 4-én
Csányi Kálmánné Rózsika nénit a Nádasdy utcai
Idősek Otthonában Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő. Az idős hölgy a virág mellé
egy oklevelet is kapott, amelyet Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével. 

Csányi Kálmánnénak dr. Garai Ist-
ván országgyűlési képviselő, dr.
Réczi László önkormányzati kép-
viselő, Gálig Erzsébet intézmény-
vezető, dr. Nánási Éva aljegy-
ző fejezte ki jókívánságait
a jeles évforduló alkal-
mából. Az intézmény dol-

gozói dallal és versekkel ked-
veskedtek Rózsika néninek.
Kilencvenedeik születés-
napja alkalmából gra-
tulált október 10-én öz-
vegy Fekete Ferenc-
nének, október 11-én pedig Kapus Imre Lászlónak
Kapus Krisztián polgármester.

Tíz kőrisfát ültettek el
október 6-án az Aszta-
los J. u. 10-12. és a Hol-
ló László u. 72. számú
társasházak mellett a
lakók Kapus Krisztián,
a körzet önkormányzati
képviselője és Csomán
Jánosné közös képvise-
lő irányításával. A cse-
meték arra hivatottak,
hogy még szebbé és ott-
honosabbá tegyék a panelprogram keretében
megújult lakóházak környezetét.

XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét, amely
2012. október 11-től 2013. november 24-ig, Krisz-
tus Király ünnepéig tart. 50 évvel ezelőtt, 1962. ok-
tóber 11-én nyitotta meg ugyanis Boldog XXIII.
János pápa a II. Vatikáni Zsinatot.

Ez a nap akkor Szűz Mária Istenanya-
ságának ünnepe volt.  A hit éve rávilágít
a gyermekek és fiatalok hitoktatásának
fontosságára, a katolikus egyházi isko-
lák értékére és a hit ismeretében való
állandó előrehaladásra a felnőttek és a
családok körében is. A hit éve kapcsán
városunkban is sorozatos előadásokat
és különféle lelki programokat tartanak.
Ennek apropóján hívta össze október
16-án Kapus Krisztián polgármester az
egyházak helyi vezetőit a Városházán.
A téma a Hit Éve, és annak tervezett
rendezvényei voltak. A megbeszélésen
megállapodás született arról, hogy a

hagyományos és megszokott rendezvényeken túl
a négy egyházközség a templomok falain kívül is
bemutatkozik. A Jövő évben - február és május kö-
zött - „Városi Esték” címmel sorozat indul. Kapus
Krisztián a megbeszélés végén együttműködéséről
és segítségéről biztosította az egyházi vezetőket.  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira, az aradi vértanúkra emlékezett október 5-én a
város közössége. Az ünnepséget a Kiskun Múzeum épülete előtti emlékparkban tartották meg. Kapus
Krisztián polgármester beszéde után a pártok, az intézmények és a civil szervezetek képviselői helyezték
el a megemlékezés virágait. A műsorban közreműködtek a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és
Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája diákjai.

Bemutatkoznak a helyi egyházközségek

Városunkban tartotta meg október 12-én 2012. évi
közgyűlését a Magyarországi Tanyákon Élők Egye-
sülete a Városháza dísztermében. A résztvevőket
Kapus Krisztián polgármester köszöntötte. A gyű-
lést Lőrincz Tibor, az MTÉE alelnöke nyitotta meg.
Balogh József, az MTÉE elnöke beszámolt az
egyesület Tanyaprogramban való részvételéről,
majd a Nemzeti Együttműködési Alapból elnyert
pályázatról.

Balogh József elmondta, 2011-ben a Tanyafejlesz-
tési Program egész pályázati támogatása 930 millió
forint volt, melyből Kiskunfélegyháza és a környező
települések több mint 110 millió forintnyi támogatás-
ban részesültek. Ebből a pénzből újult meg a tisza-
alpári és a kiskunmajsai piac is. Szóba került a négy
önkormányzat összefogásából létrejött szabadszál-
lási piac is, melynek kapcsán Balogh József a térségi

piacok fontosságára hívta fel a figyelmet. Kifejtette,
hogy megfelelő logisztikai háttér nélkül szinte
lehetetlen a hazai termelők áruinak értékesítése.
Balogh József a tanyafejlesztési programmal kap-
csolatban kihangsúlyozta azt is, hogy a tanyákon
vagy tanyás térségben élő emberek sem lehetnek
másodrangú állampolgárok Magyarországon. Biz-
tosítani kell az infrastruktúra fejlesztését, hogy sem-
miben ne szenvedjenek hiányt ezek az emberek sem.
A tanyafejlesztési program pályázatai fellendülést,
fejlődést hozhatnak idén is a tanyás térségekben
lakók számára.
A beszámolóból kiderült, hogy a Magyarországi
Tanyákon Élők Egyesülete 4 millió forintot nyert a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán. A pénzt
informatikai fejlesztésre és egy szakácskönyv ki-
adására kívánják fordítani. A beszámoló után a
közgyűlés résztvevői tehették fel kérdéseiket.

Kiskunfélegyházán ülésezett az MTÉE

Az aradi vértanúk emlékezete
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„Az Év Könyvtári Segítője” Kertész Jánosné Rozika,
„Az Év Betűbölcsise” Varga Regina, „Az Év
Olvasócsaládja” a Kordás Család, „Az Év Gyer-
mekolvasója” Kovács Tímea, „Az Év Olvasója”
Varga Etelka Erika lett. A fotópályázat díjazottjai: I.
helyezett: Gálig Erzsébet és a Szivárvány Személyes

Gondoskodást Nyújtó Intézmény: „Csak egy tánc
volt” című képe, II. helyezett: Tancsa János: Emlék…
című alkotása, III. helyezett: Szánthó Tibor: Vonatozás
című pályaműve. Különdíjban részesült Németh
Lászlóné: Síelni tanulunk című képe.

-tudóstónktól-

Balogh József izsáki festőművész alkotásaiból nyílt
kiállítás október 10-én a KÖÁI Dózsa György Ál-
talános Iskolájában. 

A nyolc esztendeje működő iskolagaléria szám sze-
rint kilencvenedik tárlatán Pintér Anna rajztanár gon-
dolatait Verebné Vadkerti Krisztina tanárnő tolmá-
csolta. Balogh József a szegedi Tömörkény István
szakközépiskola szobrász szakán tanult, majd rajz-
tanári képesítést szerzett a Szegedi Tudományegyete-
men, 2001-ben elnyerte a Bozsó János ösztöndíjat.
Több alkotótábor állandó résztvevője.

Könyves szombatot tartottak október 6-án
a Hattyúházban az Országos Könyvtári
Napok keretében. A program zárásaként
hirdették ki a „Kor-Kép”, avagy az idő-
södés az objektíven át, illetve a „Betű-
gyűjtős játék”: „Gyere olvass, gyűjts és

nyerj könyvet!” című pályázatok
eredményeit, majd adták át

„Az Év Olvasója” címet. A
rendezvényen közreműkö-
dött a TKIKI Batthyány
Lajos Általános Iskola csen-

gettyű együttese.

Festménykiállítás 
az iskolagalériában

Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett őszi hangversenyt október 13-
án a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete a művelődési központ színháztermében. Fellépett
a szentendrei Musica Beata Kórus Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács Zsuzsa vezényletével,
zongorán kísért Wolf Péter zeneszerző. A kecskeméti Nemesszeghy Márta Vegyeskart dr. Smuta At-
tila dirigálta, zongorán kísért Oroszné Tornyai Lilla főiskolai docens. A Kiskunfélegyházi Zenebará-
tok Kórusát Szatmári Imre karnagy vezényelte, zongorán kísért Bolla Julianna tanárnő. 

Őszi hangverseny a művelődési központban

Idős korban is biztonságban

Programajánló
Október 25., csütörtök 17 óra:  90 éve halt meg
Gárdonyi Géza. Juhász István gimnáziumi tanár
előadása.
Október 27., szombat 14 óra Alsótemető, nov.
4. vasárnap 14 óra Felsőtemető – Temetőkerti
séta a Múzeum Baráti Kör és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület szervezésében.
Október 28., vasárnap 10 óra – Városháza –
Petőfi tér:  90 évvel ezelőtt leplezték le Köllő
Miklós Petőfi téren álló Petőfi-szobrát. Petőfi Em-
lékülés a Városházán, majd 11.30 órakor ko-
szorúzási ünnepség a Petőfi téren.
Október 30., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A városi
könyvtár Baba-mama klubja.
Október 26., péntek 16 óra:  A Móra Ferenc
Gimnázium diákjainak kiállítása.
Október 30., kedd és 31., szerda 10-12 óra: Őszi
szünidei program gyermekeknek a művelődési
központban.

Varga Etelka Erika „Az Év Olvasója”

„Egy gyűjtemény-
egy múzeumőr”
Folytatódott a Kiskun Múzeum „Egy gyűjtemény
– egy múzeumőr” című előadássorozata. Október
9-én Dr. Fazekas István igazgatói munkásságát
mutatta be Laczkó János ny. megyei múzeumigaz-
gató. A képzőművészeti gyűjteményt Szabó Ildikó
művésztanár ismertette.

Az Országos Könyvtári Napok keretében ok-
tóber 3-án dr. Horváth Rekedt Gréta, a Rend-
őrkapitányság bűnmegelőzési előadója és
Halmi István ny. rendőralezredes tartott elő-
adást “Idős korban is biztonságban” címmel
a Hattyúházban. A bűnmegelőzéssel kapcso-

latos tanácsok nemcsak az idősebbek, ha-
nem bárki számára hasznosak voltak. Gyakor-
lati tanácsot kaphattunk a trükkös lopások, a
besurranó tolvajok, a piaci vásárlások, az uta-
zások során történő odafigyelés számos for-
májára.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a TKIKI
Darvas József Általános Iskola növendékei és
tanárai. Október 5-én az Idősek Világnapja alkal-
mából az önkormányzat és a Nyugdíjas Klubok
Egyesülete tartott rendezvényt a művelődési
központ dísztermében. Köszöntőt mondott Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. A
kulturális műsorban közreműködött Kiss Ákos dal-
énekes, a Félegyházi Citerazenekar és Énekkar,
valamint a Félegyházi Táncszínház néptáncosai. A
rendezvény állófogadással zárult.

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény három telephelyén – Nádasdy u., Tóth K. u.,
Csanyi út – tartottak megemlékezéseket október 2-án az Idősek Napja alkalmából. Balla László alpol-
gármester és Gálig Erzsébet intézményvezető elsőként a Nádasdy utcai otthon lakóit köszöntötte. 

Október az idősek hónapja
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Több ezer érdeklődő a lakótelepi napokon

„Különböző országok, de hasonló emberek”

Emberéleteket is követelhet 
a hibás kéménykivitelezés!
A FILANTROP Kft. – mint a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatást jogszabály szerint ellátó szervezet
– felhívja a lakosok figyelmét, hogy Kiskunfélegy-
házán és térségében elterjedtek a szabálytalan kémény-
felújítások és kémény kivitelezések.

Tapasztalataink szerint a munkálatokat számla nélkül –
kéményseprőkre hivatkozva – hibásan, rossz minőség-
ben végzik.  A kéményseprők a 27/1996. (X.30.) BM
rendelet alapján nem végezhetnek kémény felújítást,
építést.  Az akár emberi életeket is veszélyeztető, szab-
ványokat mellőző, kontár munka eredménye az, hogy
a közszolgáltató cég az éves sormunka, illetve a műszaki
felülvizsgálat során feltárja a kivitelezési hibákat és
annak mértékétől függően le is tilthatja a kémény hasz-
nálatát. Az építtető számla nélkül garanciális javítást
nem tud érvényesíteni, ezért a költségek az építés, javítás
megrendelőjét terhelik, ami sok esetben magasabb is
lehet, mintha a munkát szakemberrel, számlaadás mel-
lett végeztette volna el.  Nyilván csábítóan hangzik, hogy
ha a megrendelő nem kér számlát, akkor a vállalkozó
nem számolja fel az áfát. Ez azonban mindkét fél ré-
széről gazdasági bűncselekmény, aminek az eredménye
a megrendelőre nézve az, hogy baj esetén mehet a „sóhi-
vatalba”.  Amennyiben a FILANTROP Kft. dolgozói a
jövőben sorozatos hibás kivitelezéseket tapasztalnak,
azokat jelentik az illetékes hatóságoknál. Ezek alapján
a FILANTROP Kft. azt javasolja, hogy a kémény
javítása, építése előtt ne kerüljék ki a közszolgáltatóval
való egyeztetést, illetve a munkákat számla ellenében,
referenciákkal rendelkező, számon kérhető „valódi”
szakemberekkel végeztessék.

Ez annak a projektnek a témája, amelynek meg-
valósítására komoly összeget nyert egy spanyol,
egy olasz, egy lengyel és egy magyar iskola a Tem-
pus Közalapítványtól. A szóban forgó magyar
iskola, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
zium. A történet kezdete 2011 nyarára nyúlik visz-
sza, amikor az iskola fiatal tanára – Agonás Dóra
– részt vett egy Írországban megtartott egyéni
Comenius tanári továbbképzésen, melyet a fenti
alapítvány hirdetett meg. 

Ott történt, hogy a spanyol kollégák javaslatára idén
februárban pályázatot nyújtottak be egy úgyne-
vezett multilaterális iskolai együttműködés projekt
megvalósítására. A projekt az egész életen át tartó
tanulás program keretén belül, a Közalapítvány tá-
mogatásával valósul meg. A pályázat eredménye
hónapokig tartó formai és tartalmi bírálat után július
elején vált nyilvánossá. A Móra Ferenc Gimnázi-
umnak 20.000 euró támogatást ítélt meg a
nemzetközi bizottság a projekt két éves meg-
valósítására. Ebben a nemzetközi együttműködés-
ben a résztvevő iskolák diákjai, tanárai folyama-
tosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dol-
goznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén.
A projekt része az is, hogy a partnereknek időnként
személyesen is találkozniuk kell, így lehetőségük
nyílik jobban megismerni egymást. Az utazások

során legkevesebb 24 diák és tanár fog eljutni a
partner intézményekbe. Az együttműködésre két
teljes év áll rendelkezésre, melynek végére egy
közös projekttermék születik, melynek témája „Dif-
ferent countries but similar people”, azaz „Külön-
böző országok, de hasonló emberek”. A projekt ke-
retében két éven át tartó folyamatos, közös munka
jelenti a legnagyobb hasznot a résztvevő diákok,
pedagógusok számára, hiszen a külföldi intézmé-
nyekkel való közös munka európai tartalommal
bővíti az iskola pedagógiai programját. Az egyes
elkészítendő filmek, prezentációk megalkotása új-
szerű, színes tevékenységeket visz a tanórai mun-
kába, lehetőséget biztosít a tanulók kreatív ötle-
teinek a megvalósítására, önálló, felelősségteljes,
technikai hátteret igénylő munkájára.
A projekt egyik legfontosabb célja, hogy a tanulók
tevékenyen részt vegyenek a projekttel kapcsolatos
valamennyi feladatban – úgy a tervezésben, mint a
megvalósításban és a tevékenység értékelésében. A
cél, hogy lehetőleg minél több diák kapcsolódjon
be a projekttel összefüggő tevékenységekbe.
A Móra Ferenc Gimnázium tanulói először ok-
tóberben utazhatnak Lengyelországba, majd már-
ciusban Spanyolországban lesz a találkozó.
Kiskunfélegyházára jövő év májusában jönnek a
projektben résztvevő szereplők.           

RF

Idén is szentmisével kezdődött el
október 5-én a hagyományos fesz-
tivál a Petőfi-lakótelepen. Az Asz-
talos János utcai keresztnél meg-
tartott egyházi szertartást Szé-
csényi Attila, az Ótemplom plé-
bánosa celebrálta. A rendezvény
ideje alatt számos program szol-
gálta a felnőttek és a gyermekek
igényeit. 

Október 6-án délelőtt kreativi-
tásáról adhatott számot az apró-
nép az aszfaltrajz-versenyen, il-
letve KRESZ tudásukat is meg-
csillogtathatták kicsik és nagyok
a Süveges Autósiskola jóvoltából. Több mint ezer
adag étel készült a VIII. Lakótelepi Napok
főzőversenyén. Ebből 600 adagot az Amatőr
Királyi Szakácsok készítettek el a 2500 literes
bográcsukban. Mielőtt azonban kiosztották volna
az ételt a közönség között, a szigorú zsűri
kiválasztotta a legkiválóbb szakácsokat. Az első
helyezést a Neparáczki-Tóth csapat hódította el,
a második helyen Kanyó János, míg a har-
madikon az Astra Bulls végzett.  Különdíjat ve-
hetett át a Csipet csapat, illetve valamennyi
csapat oklevélben és ajándékban részesült. Az
ebédhez a nótát Kiss Ákos Jenő, Csányi János és
a Haleszi Hagyományőrző Csoport szolgáltatta.
A délutáni program a Jászszentlászlói Nyugdí-
jasklub műsorával kezdődött, majd a Berekin
Flad táncosai, a TKIKI társastánc tagozatosai, a
Bercsényi utcai óvodások, a ZUMBerA Team, a
Főnix Dance, a Wings TSE lépett színpadra. Az
Elvis emlékestet követően Varga Miklós, Korda
György és Balázs Klári szórakoztatta a nagyér-
deműt. A programot a Zefír együttes koncertje
zárta.  A „Lakótelep legerősebb embere” címért
október 7-én délelőtt folyt a küzdelem a Petőfi
lakótelepen. Délután az íjászoké, majd a zenéé
volt a főszerep. A Turul Koppány Íjászai Hagyo-

mányőrző Egyesület
bemutatója után a
Százszorszép óvoda
növendékei, a Barát-
ság Énekkar, a Silver
Step, Patai Ádám és
Katona Kitti, a Fél-
egyházi Táncszínház
és Erox Martin lépett
a színpadra. Az est
sztárvendége Csepre-
gi Éva volt.        
Fotók: Hajdú Ferenc,

Gulyás Sándor

Lejárt a sírhelyek 
megváltási ideje
A VSZKSZ Temetkezési részlege értesíti az érdekel-
teket, hogy a kiskunfélegyházi Alsó – Felsőtemetőben
a sírhelyek megváltási ideje 25 év / 1987.01.01. napja
előtti megváltások/ a kolombáriumok megváltási
ideje 10 év /2002.01.01. napja előtti megváltások/
ezek érvényességi ideje lejárt. Felhívjuk az érdekeltek
figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek újra megváltása
céljából a VSZKSZ Temetkezési részlegét (6100
Kiskunfélegyháza Jókai u 1. Telefon: 76/462-653)
felkeresni szíveskedjenek és gondoskodjanak a sírhe-
lyek újraváltásáról. Amennyiben a lejárt sírhelyek
megváltása 2012. december 31-ig nem történik meg,
úgy a sírhelyek felszámolásra és újra értékesítésre
kerülhetnek.                                                     VSZKSZ

Változik a 
hulladékszállítás rendje
A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szer-
vezet tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
KISKUNFÉLEGYHÁZA területén 2012. október 22-
én /hétfőn/ esedékes hulladékszállítást változatlan
munkarendben 2012. október 22-én /hétfőn/, a 2012.
október 23-án /kedden/ esedékes hulladékszállítást
2012. október 24-én /szerdán/ végzi.
Továbbá tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Zöldjárat 2012. október 22-31. közötti időszakban
történik. Kérjük a zöldhulladékot a gyűjtés első napján
a hulladékgyűjtő edény mellé vagy helyére kihelyezni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
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2012. október 19.

Szentmisék: Újtemplom:h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 18 óra. Ótemplom: h-szo. 6, 7 óra, 17.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 17.30 óra.
Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Újtemplom:
- Október hónapban minden nap az esti szentmiséhez kapcsolódóan
Rózsafűzért imádkozunk a Szűzanya tiszteletére. Hétköznap a szent-
misék után, szombaton és vasárnap a szentmisék előtt ¼ 6-kor.
- Filmklubot szervezünk a Plébánián október 19-én, pénteken este a
mise után. Minden érdeklődőt hívunk és várunk!
- Október 28-án (vasárnap) a ½ 11-es szentmisén tartjuk a jubiláló
házastársak közös hálaadó szentmiséjét. Várjuk a Plébánián a
házassági évfordulójukat ünneplő házastársak jelentkezését.
Ótemplom:
- Október 19-én szeretnénk elindítani egyházközségünkben a fér-
firózsafüzér csoportot. Kérjük, minél több férfi hívünk jelentkezzen a
sekrestyében.
- Október hónapban minden este ¾ 5-től a rózsafüzért imádkozzuk.
- November 1-jén, 2-án és igény szerint 4-én is lesz sírszentelés délután
2 órától előzetes egyeztetés alapján.
- Az idei zord tél sok kárt tett a Kálvárián, a felújítás megkezdődött.
Ezért kérnénk, hogy akik még nem rendezték idei egyházi hozzájárulá-
sukat, legyenek kedvesek rendezni azt.

Egyházi sorok
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FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKOR-
VOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskun-
félegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: október 15-től október 21-ig SZENNA
Patika, Kiskunfélegyháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76/466-398, október
22-től október 28-ig 
KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76/432-000, ok-
tóber 29-től november 4-ig  KORONA Patika, Kiskunfélegyháza, Korona
u. 4. Tel.: 76 /466-582. 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: október 20-án és 21-én Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955), és Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188), október 22-én
és 23-án Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330),
és Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a. (Tel. 20/3-165-995),
október 27-én és 28-án Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.:
30/3-389-244), és Dr. Pozsár Miklós, Kkfháza, Szegfű u. 21.
(Tel.:20/9812181).
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

In memoriam Dr. Sebestény Péter
Dr. Sebestény Péter orvos kollégámat, bará-
tomat szeptember 4-én végleg elveszítettük.
1940. november 14-én született, orvosi dip-
lomáját a Szegedi Orvostudományi Egyete-
men szerezte 1965-ben. 1972. augusztus
1-jétől kezdett Félegyházán dolgozni körzeti
orvosként. Orvostanhallgató koromban a
félegyházi gyakorlatokon nagyon sokat ta-
nultam tőle és Dr. Öveges Lászlótól a körzeti
orvosi tennivalókról. Amikor kórházunk bel-
gyógyászati osztályán dolgoztam, akkor is
tapasztaltam, hogy betegeiért minden lehetséges diagnosztikus és te-
rápiás ellátást a lehető legmagasabb szinten nyújtott. Kiváló munkájáért
1981-ben Miniszteri Dicséretet kapott. Közösségekért is sokat dolgozott,
mint a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság és a Rehabilitációs Bizottság
tagja.
1992-1993 között az Egészségügyi Alapellátó Intézet (SZTK) megbízott
vezetője volt. Ezen időszak után jómagam voltam pár évig az SZTK
igazgatója. Egy kiválóan működő intézményt „örököltem” tőle, ahol
magas színvonalú szakorvosi ellátásban részesültek a betegek. Ugyan-
akkor a dolgozói közösség és együttműködés is példaértékű volt.
Gyakran tartottunk dolgozói szakmai értekezleteket és megbeszéléseket,
de ünnepi hangulatú intézeti táncos vacsorákat, megemlékezéseket is.
Mostanában, ha elsétálok néhai csodálatos munkahelyünk, az egykori
SZTK mellett, bizony nagyon szomorú nosztalgiás érzések támadnak
fel bennem…
Péter 2000. november 14-én nyugdíjba ment, de betegeit nem hagyta
ekkor sem cserben, mert egészen 2009. augusztus 31-ig, nyugdíj mellett
is dolgozva gyógyította őket.
Emléke sok száz betegének és volt kollégájának szívében, lelkében
mindörökké életben marad.

Garai István Levente dr.
Belgyógyász, háziorvos, sportorvos szakorvos

Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Kürtösi Szilvia – Hermann Gábor, Farkas
Mária – Nagy Tamás, Szőke Judit Evelin – Csányi Nándor, Pál Melinda – Jónás
Péter, Kovács Katalin Irén – Pócsik Zsolt, Kovács Eszter – Kerti Róbert, Magyar
Katalin – Karsai Attila.
Meghaltak: Pozsár András, Sinkó Ferenc, Janzsó Istvánné Volentér Erzsébet, Nagy
Ferenc Dezső, Fekete Jánosné Vizhányó Mária Ágnes – Kiskunfélegyháza, Sáfrány
Lajosné Turkevi Nagy Mária, Falusi János, Seres Jánosné Csuka Franciska –
Kecskemét, Toldi Miklós – Soltszentimre, Szabó Imréné Banári Veronika – Város-
föld, Kiss-Czakó Dezsőné Szabó Julianna – Gátér, Faragó László - Izsák.

Aktuális árverési hirdetmények!
http://felegyhazikozlony.hu/?p=39109
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Félegyházi érmesek a félmaratonon

Harmadik helyen végeztek a Koppányok

Szabó magyar bajnok lett

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg a
Hírös Félmaratont Kecskeméten. A Jogging Plus
Szuperinfó Futóklub 26 sportolóval vett részt a
különböző versenytávokon. 

Ovis kategóriában 300 métert kellett teljesíteni, az ál-
talános iskolásoknak 1 kilométert, míg a felnőttek 7,
14 és 21 kilométeres távok közül válogathattak. A fél-
egyháziak tizenegy értékes helyezéssel tértek haza.

Részletes eredmények: ovis futam 300 m: Csontos
Dóra 1., Trungel Nagy Zalán 1., D. Kószó Marcell
2.  Általános iskola alsós, 1 km: Fricska Anna 1.,
Patyi Lili 2. , Hegyi Boglárka 3. 
Általános iskola felsős,1 km: Baltás Olga 2., Fricska
Fanni 3., Papp Martin 2. 7 km-en korosztályonként:
Hegyi Dóra 2., Fricska Anna 3., Mátrai Zsolt 1.,
Németh László 1. 

Németh László

Szép eredményeket ért el ebben az évben Szabó Tamás kiskunfélegyházi sportoló, a
Seéberger SC versenyzője. A Szegeden megrendezésre került fekve nyomó

verseny, valamint a siófoki Scitec Raw tehetségkutató verseny amatőr
bajnoki címe után a biatorbágyi nemzetközi bajnokságot is megnyer-

te, valamint a füzesgyarmati WPO-WPC által megrendezett profi ma-
gyar bajnokságon bajnoki címet szerzett. További célja a jövőre

Egerben megrendezendő világbajnokságon való részvétel.

Újabb ökölvívó siker 
Az idei serdülő ökölvívó bajnokságot ezúttal Ve-
csésen rendezték meg szeptember 27-30-ig, ahol
48 szakosztály 160 versenyzője küzdött az ér-
mekért. A KHTK 4 versenyzőt nevezett a magyar
bajnokságra, és a siker ezúttal sem maradt el.

A 38,5 kg-ban Ajtai József kitűnő öklözéssel baj-
noki címet szerzett, míg ugyanebben a súlycso-
portban Demeter István az 5. helyet szerezte meg.
A 44,5 kg-ban Ajtai Szilveszter 3. helyezést ért el,
az 59 kg-ban Kontretz Márk pedig második
helyezésével ezüst éremmel térhetett haza. Varga
István és Mihály János edzők szerint versenyzőik
biztató eredményt értek el. Jó eredményt várnak
a juniorok országos bajnokságán is, melyet Eger-
ben rendeznek október 18-21-ig. Erre a versenyre
a KHTK 5 versenyzőt nevezett. Elhalasztották a
Thaiföldi Ifjúsági Világbajnokságot, így Horváth
Richárd csak a novemberi Ifjúsági Magyar Baj-
nokságon szerepel majd legközelebb.

Némedi László

Labdarúgó hírek
Akasztó, október 6.
Akasztó FC-KHTK-Grand Poker Club 3:5 (0:4)
KHTK: Tóth P. – Nemes, Fekete, Kelemen
(Lénárt), Cseh – Ábel (Nádasdi P.), Fricska –
Valkovics (Ormándi), Katona B., Koncz (Szabó
T.) – Zs. Juhász (Lapsánszki). Vezetőedző:
Némedi Norbert, Edző: Kádár Tamás.
Gólszerzők: Podmaniczki 2, Holczimmer, illetve
Zs. Juhász 2, Koncz, Katona B., Szabó T.
Ifi: Akasztó FC – KHTK. 0:0

Kiskunfélegyháza, október 13. 
KHTK-Grand Poker Club – Bácsalmás PVSE
2 – 1 (2-1)
KHTK: Tóth P. – Nemes, Fekete, Kelemen, Cseh
– Ábel, Fricska (Koncz) – Valkovics (Szabó T.),
Némedi, Katona B. – Zs. Juhász (Lapsánszki).
Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár
Tamás.
Gólszerzők: Rothpflug (öngól), Némedi, illetve
Susnjar.
Ifjúsági: KHTK – Bácsalmás 3 – 0

Bács-Kiskun megyei női labdarúgó bajnokság,
október 6., Kiskunfélegyháza. 
Térségi Sportiskola – Városföld SE 2 – 2 (2-1)
FTSI: Szabó Rebeka – Oláh Krisztina,Varga
Anita, Kiss Bianka, Horváth Katalin (Bernát Cin-
tia), Bosnyák Hajnalka, Sallai Stella (Mányi
Vivien), Nádudvari Julianna. Edző: Kurucz
István.
Gólszerzők: Kiss Bianka, Bosnyák Hajnalka, il-
letve Terecskei Tünde, Hajdu Kitti.

Dunaszekcsőn rendezték meg október 6-án a „Ván-
dorzászlóért” 22. fordulóját. Csodálatos helyen, lösz-
fallal körbevett kempingben a híres tamagocsi
temető és a délszláv háború Rizikótursz kitalálója
birtokán megrendezett íjászverseny előtt az aradi
hősökre emlékeztek a résztvevők. A Koppány íjászok
a legnagyobb létszámú csapattal, 24 fővel érkeztek.
Ebből tizenkilencen álltak harcvonalba a száz főt
számláló mezőnyben. 

A Nimród Mohács Íjász Egyesület, mint szervezők,
nagyon jó, ötletes és technikás célokat tettek ki, remek
pályát építettek. Céllövő, vadász, és ügyességi célc-
soportokra voltak osztva. A Koppányok a céllövőn és
az ügyességin jeleskedtek. Az alábbi egyéni ered-

mények születtek, gyermek kategória: 1. Steitz
Adelina. Ifjúsági: 1. Vas Bianka, 2. Ladányi Ágnes, 3.
Szeibert Nóra. Nők: 3. Keserű Szilvia, 5. Magyar
Zsanett, 7. Dongó Anita. Mini fiú kategória: 1.  Ifjú
Lovas Ferenc, 4. Csányi Tamás. Ifj. férfi: 1. Tábi
János. Felnőtt férfi: 3.  Szeibert Imre, 7. Vas Tibor, 10.
Szólya Imre, 15. Papp Zoltán, 21.  Kis Csaba, 23.
Boldog Bence, 28. Lovas Ferenc. Senior: 5. Dinnyés
Gyula. A csapatversenyben a Koppányok (Szeibert
Imre,Vas Tibor, Szólya Imre, Tábi János, Dinnyés
Gyula) a harmadik helyen végeztek. A zászló, a felnőtt
férfi magyar bajnokával erősített csapathoz (hat hó-
napra) a Zrínyi Miklós Hagyományőrző Lovas és
Íjász Sport Egyesületre (Nagypeterd) lett bízva.

Dinnyés Gyula Koppány íjász



Segesvárról megmentett ércszobrának leleplezését
ünnepelte az elmult vasárnap egész Félegyháza.
Két gyönyörü napsütéses nap után borus napra virradt
a vasárnap… Ez az időjárás a Petőfi-szobor kálvá-
riáját juttatja emlékezetbe.
Minden az óraszerkezet pontossága szerint volt meg-
állapitva és gyorsan haladt előre az idő, közelgett a
leleplezés napja, amikor egy porszemet dobtak a szer-
kezetbe, amelynek müködése ettől kezdve már nem
volt pontos. Ez a porszem a politikai torzsalkodás volt,
amely – Istennek hála – nem tudta az ünnepély har-
móniáját megbontani.
Vasárnap délelőtt már 11 órakor sürü csoportokban
lepték el a piacteret, ahol Köllő Miklós szép alkotását
nemzeti szin lepel takarta. Egymás után vonult fel az
intézetek ifjusága, katonaság, csendőrség, egyesületek
kiküldöttei s mikor dél felé haladt az idő, már csak a
vidéki küldöttségnek a kordonon belül fenntartott hely
maradhatott üresen. Az egész piacteret betöltötte az
ünneplő közönség.
Ez idő alatt a vasúti állámásnál dr. Horváth Zoltán
nemzetgyülési képviselőnk várja a vidéki küldött-
ségeket, akiket szeretettel és melegséggel üdvözölt.
Pakots József és Jakab Ödön a Petőfi Társaság tagjai,
Zilahi Kiss Jenő és Ilovszky János Budapest kiküldöt-
tei a diszruhás hajduval, Szabó Endre az Otthon Irók
Hirlapirók Körének képviseletében, az Ujpesti Füg-
getlenségi és 48-as párt harminctagu küldöttsége,
Kiskunhalasról dr. Thuróczy h. polgármester, Szentes
és Szolnok képviselői voltak az idegenből jött kül-
döttségek. Eljöttek a székelyek kiküldöttei is Borbély
fogarasi tanár vezetésével. 
A szobor előtt dr. Holló Béla polgármester fogadta a
küldöttségeket, akiknek elhelyezkedése után az egye-
sitett énekkarok a Himnust énekelték el. A nemzeti
ima elhangzása után Pakots József lépett a talapzat
lépcsőjére.
Ez az ércszobor – mondotta többek között – amely
kinyujtott karjával a segesvári csatasik felé mutat és
Petőfi szabadságálma jelöli meg azt az utat, amelyen
haladni kell, amelyet követni kell. Nem lesz itt
nyugság, béke és pihenő, ameddig ez a bolyongó szo-
bor vissza nem kerül a segesvári sik ormára, amig
Petőfi börtönből szabadult saslelke át nem szelheti az
egész magyar földet.
Hosszasan fejtegette Petőfi nagyságát és plasztikusan
kidomboritotta, hogy a lánglelkü költő halhatatlansága
abból támadt, hogy az ő ereje a néplélek volt.
Innen az ércszobor lábától üzenem minden politikus-
nak, - folytatta beszédét hogy fogjunk össze végre, in-
ditsuk meg az uj szabadságharcot, ne nyugodjunk
addig, amig Petőfi ujra nem kerülhet fel a segesvári
vár ormára, hogy saslelke onnan szárnyalhassa be az
egységes Nagy-Magyarországot. Legyen vége lega-
lább az ilyen kérdésekben a kicsinyes pártpolitikának
és az irodalom a lelki integritás elérésével fog küzdeni
a területi integritásért.
Ekkor már többször felzugott a taps, majd a szónok
Petőfi félegyházi gyermekkorának emlékeit eleveni-
tette meg.
Kiskunfélegyháza boldog és büszke lehet arra, - mon-
dotta – hogy a város földjét, ezeknek az utcáknak
kövezetét érintette az az isteni gyermekláb, amely
innen indult a halhatatlanság végtelenségébe. 1827-

ig itt élt abban a kis nádfödeles házban, amelyet em-
léktáblával jelöltek meg, itt lovagolt füzfasipot fujva,
mint apró pendeles gyerek, itt szomszédolt, hol piros
almát, hol vajaskenyeret kapva. Nem érzi-e Kiskun-
félegyháza, hogy milyen gyönyörü ajándékot juttatott
neki a gondviselés? Egész világ bámulata és hódolata
száll most a népből sarjadt szegény magyar költő felé,
aki ott él a legnagyobb világszellemek légkörében.
Beszéde közben lehullott a lepel a szoborról és ott ma-
gaslott Petőfi büszke alakja honvédtiszti egyenru-
hában, vállát verte a köpeny és átszellemült tekintettel
kalandozott el Erdély felé.
Lassan sirt fel a nemzeti Hiszekegy, majd Jakab Odön
szavalta el erre az alkalomra irt ódáját, amelyben
Petőfi Sándor költői egyéniségét méltatta.
Dr. Holló Béla polgármester a következő beszéd kisé-
retében vette át a város tulajdonába a szobrot:
’Vándorlásodban visszaérkeztél ide, ahonnan kiin-
dultál. A szellem erősebb volt az anyagnál. Világ-
felfordulás kellett ahhoz, hogy beteljesedjen láng
szavad:
„Hova szivem, lelkem, Mindig, mindenhonnan visz-
sza-visszavágyott, Ujra láttam végre születésem föld-
jét, A szép Kiskunságot!”
De sorsodat nem kerülheted el, ujra kezedbe kell ad-
nunk a vándorbotot, hogy visszamehess oda, ahol a
fujó paripák száguldtak testeden át, - ahol megjelenik
néha szellemed és keresi ezt az ércalakot, hogy
vigignézhessen azon a földön, ahol ma idegen az úr,
a Téged és fajtádat legjobban gyűlölő bocskoros oláh.
Minden gondolatunk és e gondolatok megvalósitására
irányuló tevékenységünk csak azt célozzák, hogy a
Te halálos tusáddal megszentelt földet visszaszerez-
zük s hogy a Te ércalakod diadalmenetben térhessen
vissza arra a helyre, ahová szánva volt.
Addig is, míg az az édes perc eljön, erőt meritve a Te
lángszellemedből, hitet, akaratot és munkát egyesitve
dolgozunk, őrizzük e szent emléket, amelyet Kiskun-
félegyháza város nevében ezennel birtokba és gon-
dozásba veszek. Ugy legyen!”
Ezután elhelyezte a szobor talapzatára a város ko-
szoruját. „Halhatatlan fiának – Kiskunfélegyháza
város közönsége” felirattal, utána Budapest székes-
főváros közönsége feliratu szalag övezte. Szabó Endre
az „Otthon” Irók és Hirlapirók Köre nevében tett val-
lomást a szabadság költőjének emléke előtt s elhe-
lyezte a Kör koszoruját „Petőfi Sándor halhatatlan
emlékének” felirattal.
A vidéki és helybeli küldöttségek a következő feliratu
koszorukat helyezték el:
„Petőfi dicső emlékének – Szentes város közönsége.”
„Petőfi Sándor emlékének – Szolnok város közön-
sége.”
„Petőfi Sándornak – Ujpesti Függetlenségi 48-as
Kossuth-párt.”
Dr. Rády Lajosné: „Az örök magyar megtestesi-
tőjének – Róm. kath. iskolai Tanitótestület.”
Tóth Imre: „A nagy Petőfinek – Függetlenségi Nép-
kör.”
Farkas József: „Petőfinek – Ipartestület.”
Kovács Géza: „Városunk halhatatlan szülöttének,
Petőfi Sándornak – Kiskunfélegyházi Kereskedők
Egyesülete.”
Holló Béla: „Lánglelkü Petőfinek – Kisgazdák
Egyesülete.”
Frankl Ede: Hazánk halhatatlan költőjének, Petőfi

Sándornak – Félegyházi Congr. Izr. Hitközség.”
Frank Ignátz: Városunk világhirü szülöttének – Fél-
egyházi Orth. Hitközség.”
Dr. Tarjány Gyula: „A nemzet legnagyobb dalosának
– a Népbank.”
Frank Miksa: „A szabadság örökéletü költőjének –
Magyar Altalános Takarékpénztár félegyházi fiókja.”
Horváth Károly: „Petőfinek – Kiskunfélegyházi
Vöröskereszt Egylet.”
Gotein Sándor: „A szabadság, egyenlőség, testvériség
lánglelkü dalosának – Kiskunfélegyházi Izr. Nő-egylet.”
Feuer Illés: „Hazánk örökemlékü költőjének,
Petőfinek – Félegyházi Izr. Kegyességi Egylet.”
Fisch Illés: „A lángoló hazafi költőnek – Félegyházi
Orth. Izr. Szent Egylet.”
Illyés Kálmán csokorral fejezte ki a ref. egyházközség
hódolatát, míg a székely küldöttség feliratnélküli
babér-koszorut helyezett el.
Borbáth Lajos a tanitóképző ifjusága nevében tette le
„Petőfi emlékének” a koszorut e szavak kiséretében:
„A leendő néptanitók a magyar nép első apostolának.”
Kedves volt a magyar ruhába öltözött Lang Lolika,
aki „Dicsőség neked, Petőfi Sándor, ki megtanitottál
minket édes szülőink és drága magyar hazánk sze-
retetére!” szavakkal helyezte el a róm. kath. népiskola
koszoruját „Legkisebbek hódolnak – a legnagyobb
költőnek” felirattal. (A koszorukat a Kiskun-muzeum
őrzi.)
A Szózat hangjai fejezték be az ünnepélyt. Az ün-
nepélyt bankett követte, melyen az első felköszöntőt
dr. Holló Béla polgármester mondotta Magyar-
ország kormányzójára: „Sok mindent szerettünk
volna elmondani a kormányzó úr őfőméltóságának,
de sajnos, nem jött el, - távolból küldjük tehát hozzá
ragaszkodásunkat és hazafiui üdvözletünket!”
Dr. Katona János az ünneprendező bizottság nevében
üdvözölte a vidéki küldöttségeket. Tihanyi Kálmán,
az ujpesti függetlenségi párt titkára, aki valamikor itt
lakott, párhuzamot vont a mult és a jelen között és azt
kivánta, hogy apró akadályok ne téritsék el az eszme
harcosait attól, hogy a kijelölt uton előrehaladjanak.
Ilovszky János, Budapest kiköldötte hatásos beszéd-
ben szintén az egységért szállt sikra. A székely
küldöttség szónoka elmondotta, hogy Szilveszterkor
minden magyar két gyertyát fog égetni a rabságban
sinylődő országban és a gyertyák fénye fogja meg-
mutatni azt, hogy nem halt még ki a remény és Petőfi
szabadságszerető lelke ott jár Erdély leigázott földjén.
Szép beszédet mondott Pakots József, Jakab Odön,
Szabó Endre hirlapiró, Haubner Károly pedig
Petőfihez irt dalát olvasta fel.
Utolsónak dr. Horváth Zoltán emelkedett fel.
Kiemelte, hogy semmi körülmények között sem akart
egy szót is szólni, mert el akarta kerülni azt, hogy
utólag azzal vádolják meg, hogy a szép ünnepségbe
saját személye bevonásával diszharmóniát vegyitett,
de mivel a szeretet, az őszinte ragaszkodás olyan ele-
mentáris erővel robbant feléje, kénytelen igy mégis
megköszönni azt az őszinte lelkesedést, amellyel Kis-
kunfélegyháza ezt a szép ünnepélyt megrendezte.
Egyuttal bejelentette, hogy most már a kérdés politikai
részét is napirenden fogja tartani és az ország házában
meg fogja kérdezni az arra illetékesektől azt, hogy a
magyar nemzet nagy kulturális ünnepéből miért akar-
nak kicsinyes pártheccet csinálni. Az idő már nagyon
későre járt, amikor a vendégsereg oszlani kezdett.

Petőfi Sándor
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