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Húsz esztendős testvérvárosi kapcsolat

Szobrot állítottak
Wass Albertnek

Az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb
alakjának, szentegyedi és czegei gróf Wass Albertnek állított emléket Kiskunfélegyháza város közössége. A lélek legmélyéről feltörő kristálytiszta
magyarságtudat, és a hazafiság megtestesítőjének
mellszobra a Szent István templom előtti téren
kapott helyet.

Az avatóünnepségre augusztus 19-én került sor. Az
ünnepségen felszólalt Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza Város polgármestere, Simó József, a
Czegei Wass Albert Alapítvány elnöke. A szobrot
Hajagos Gyula plébános és Hegedűs Lóránt református lelkész áldotta meg. Közreműködött Kiss
Ákos Jenő (ének), Sövény Tibor (vers). Folyt. 3. o.

Két évtizede kötött testvérvárosi szerződést az erdélyi Korond településsel Kiskunfélegyháza városa. A
jubileum alkalmából az augusztus 20-ai ünnepség keretében szentesítették a testvérvárosi okmányt. A
jeles eseményre a szentmise előtt, az Újtemplomnál került sor. Az okmányt Katona Mihály Korond
polgármestere és Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza város polgármestere látta el kézjegyével.
Részletek a 2. oldalon.

A Fidelitas országos alelnöke Félegyházán

Losonczi-Tóth József, a Fidelitas országos alelnöke
tett bemutatkozó látogatást augusztus 16-án Kiskunfélegyházán.

A határon túli magyar ügyekért és az ifjúsági foglalkoztatáspolitikáért felelős politikus Kapus Krisztiánnal, Kiskunfélegyháza polgármesterével, a térség
országgyűlési képviselőjével, a Parlament Ifjúsági Albizottságának elnökével egyeztetett a Városházán az
elkövetkezendő két esztendő feladatairól, az együttműködés mélyítésének lehetőségeiről. Losonczi-Tóth

József 2007 óta foglalkozik a magyar-magyar kapcsolatok erősítésével, 2009 óta képviseli a Fidelitast
a Magyar Ifjúsági Konferencián. Ez idő alatt komoly
eredményeket sikerült elérni, többek között megnyílt
Ásotthalom – Királyhalom közötti határátkelőhely,
ami közvetlen kapcsolatot teremt a magyarországi és
a szerbiai települések között. A Fidelitas országos alelnöke legfőbb feladatának tekinti a határon túli együttműködés erősítését, új eredményeket szeretne elérni
a magyar-magyar kapcsolatok terén.
-munkatársunktól-

Télre is marad a hőségből

Száznegyvennégymillió forintot fordít idén a Petőfi lakótelepi és az Attila utcai távhőrendszer
korszerűsítésére a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. A cég a fejlesztésre szánt pénz felét az Új Széchenyi
terv „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázatán nyerte. A tavasszal kezdődött
munkálatok során megvalósul a Petőfi lakótelep és az Attila utcai primer távhővezetékeinek teljes körű
cseréje, valamint az Attila utca kazánházainak összevonása, kazáncserével.
Az utóbbi években a lakótelepen élők tapasztalhat- amelynek ötven százaléka önrész, ötven százaléka,
ták, hogy nem múlik el év a közterületen futó távhő- azaz 72.103.781 Ft vissza nem térítendő támogatás.
vezetékek javítása nélkül. A törések jellemzően a Az önrész felét, azaz 36 milliót a cég biztosítja, a
fűtési szezon elején következnek be. Az alkalmi javí- másik felét fűtőmű 10 évi – az önkormányzatnak járó
tások lényegesen drágábbak, mint egy jól előkészí - – bérleti díjából fedezik. Ebből az összegből eddig
tett tervszerű rekonstrukció. A csőcsere több évtize- minden évben a fűtőműben különféle beruházásokat
des zavartalan működést garantálhat, illetve jelentős hajtottak végre. A 144 millió Ft + ÁFA értékű értéknövelő beruházás gyakorlatilag önkormányzati „guhőenergia megtakarítást is eredményez.
A projekt tervezett teljes költsége 144.207.562 Ft, ruló forint” nélkül valósul meg.

Félegyháziak az árcsói
fazekasvásáron

Harminchatodik alkalommal gyűltek össze augusztusban a fazekasmesterek a Korond melletti
árcsói turistafogadónál az évi hagyományos
fazekasvásár alkalmából.

A rendezvényt hagyományosan a korondi Firtos
Művelődési Egylet szervezte az Életfa Korondi
Fazekasok Szövetsége, a Pro Muzica Alapítvány
közreműködésével, a helyi tanács és a polgármesteri hivatal védnökségével. A vásárra városunk is
meghívást kapott.
Folytatás a 2. oldalon.

Hazatalált az
„Égi vándor”

Államalapításunk ünnepén avatták fel a nemrégiben elhunyt Morell Mihály, Kiskunfélegyháza
díszpolgára „Égi vándor” című szobrának köztéri
mását. A műalkotás, melynek elkészítéséhez 4,2
millió forintot nyert az önkormányzat a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán, a Móra Ferenc Gimnázium előkertjében kapott helyet.

A köztéri alkotást Mihály Gábor Munkácsy-díjas
szobrászművész és Portolani Gina szobrászművész
nagyított fel és varázsolta köztéri szoborrá. A talapzatot Bozóki István kőfaragó készítette el. Az
avatóünnepségen Balla László alpolgármester
mondott beszédet. A szobor leleplezését követően
Morell Mihály alkotását Hajagos Gyula plébános
áldotta meg. A szobrot Rosta Ferenc, a Móra Ferenc
Gimnázium igazgatója vette át jelképesen, és mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak
az „Égi vándor” felállításához.
Folyt. a 3. old.

2. oldal

Parlagfű, gaz, hulladék

Az útpadkák elhanyagolt állapotára, a szelektív
hulladékszigetek körül tapasztalható körülményekre hívta fel a figyelmet Bense Zoltán önkormányzati képviselő, a Városüzemeltetési Bizottság
elnöke. Az egyik kritikus hely a Majsai út – Deák
Ferenc utca kereszteződése. A padka mellett nem
csak a gaz, hanem már a parlagfű is felütötte a fejét,
a kereszteződésben egy kisebb bokor is növésnek indult. A szelektív hulladékgyűjtő sziget környékét
szemét borítja, a konténerek pedig dugig vannak.

Bense Zoltán lapunk érdeklődésére elmondta, többször jelezte az illetékesnek, hogy mennyire elhanyagoltak az útpadkák, és időnként milyen áldatlan állapotok uralkodnak a szeletív hulladékgyűjtő szigetek környékén. Szerette volna elérni,
hogy a szolgáltató, a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. képviselői is a helyszíneken szembesüljenek a problémákkal. Véleménye szerint ezidáig azonban egyik ügyben sem történt érdemi
előrelépés.
Az útpadkák takarítása két év óta hagy kivetnivalót
maga után. Ennek oka az eszköz és a kapacitás hiánya. A költségvetési üzem célgépe javíthatatlanná
vált, új eszköz beszerzésére nincs pénz. A közmunka programnak köszönhetően a tavalyi évben
sikerült a padkák egy részét kézi erővel rendbe
tenni. Az idén a feladat elvégzésére mindössze
néhány ember jutott – tudtuk meg a Városfenntartó
és Szolgáltató Költségvetési Üzem igazgatójától.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereit a
szerződésben foglaltak szerinti rendszerességgel
üríti a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. A problémát leginkább az illegális szemetelők jelentik,
akik különféle hulladékokat halmoznak fel a tárlók
mellett. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének takarítása a VSZKSZ feladata, ami ma
már nem takarítás, hanem az illegálisan lerakott
kommunális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása. A VSZKSZ hetente 7-8 ezer liternyi hulladékot szállít el, ám a szeméthegyek rendszeresen
újranőnek. A kormány új hulladékgazdálkodási
koncepciója nem a gyűjtőszigetek kiterjesztését,
hanem a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést
kívánja megvalósítani. Amennyiben ez a koncepció
megvalósul, a gyűjtőszigetek javarészt felszámolásra kerülnek– tette hozzá Vaszkó József.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 15. születésnapi ünnepségére nyújtott támogatásokért! A rendezvény támogatói: Fornetti Kft,
Fábián Cukrászda, Lufhansa Bt, TESCO Hipermarket valamint a Zsuzsika Lángos-sütöde. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel emelték
az ünnep hangulatát! Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetője és a Fogyatékos
Személyek Nappali Intézményének csoportvezetője,
dolgozói és ellátottjai.

Félegyházi Közlöny

2013. augusztus 23.

Húsz esztendeje testvérvárosunk Korond

Folytatás az 1. oldalról.
A városi ünnepég a Szent István szobor megkoszorúzásával vette kezdetét. A szentmisét megelőzően Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési
képviselő beszélt az ünnep, majd Korond és Kiskunfélegyháza testvérvárosi kapcsolatának jelentőségéről.
Elmondta: A békesség és az egymás szomszédságában való együttélés jövőbe mutató fejlődésének jelentős lehetősége a határon túl élő magyarok lakta településekkel a testvérvárosi kapcsolat kialakítása, illetve ezen kapcsolat hivatalos
megerősítése is. A kerek évfordulóra tisztelettel a
mai napon ismét aláírásunkkal szentesítjük ezt,
ezzel is kifejezve, hogy nagyra értékeljük és fontosnak tartjuk a testvértelepülési kapcsolatot.
Nekünk jutott az a feladat, húsz év után, mikor ez
a gyerek már felnőtt, ez a kapcsolat kialakult, to-

vább vigyük, annak érdekében, hogy településeink tovább virágozzanak, együttműködjenek, és
további jólétet biztosítsanak az itteni és a határon
túli magyarok számára. A fogadalmat, ebben az
okmányban újra megerősítjük, annak a reményében, hogy gyermekeink és unokáink is szeretettel
jönnek ide, haza, vagy jöttök ti haza, Korondra –
hangsúlyozta beszédében Katona Mihály Korond
polgármestere.
Az okmány aláírását követően a városvezetők
ajándékokat adtak át egymásnak. Katona Mihály
egy, a húsz éves testvérvárosi kapcsolatot jelképező emléktáblát kapott. Kapus Krisztián Korond
település faragott címerét és zászlaját vehette át.
Katona Mihály egyben bejelentette, hogy Korond
település díszpolgári címet adományozott a nemrégiben elhunyt Ficsór József, Kiskunfélegyháza
Város örökös polgármestere számára.

Folytatás az 1. oldalról.
A vásárt Katona Mihály polgármester nyitotta meg.
A vendégeket és az érdeklődőket sport- és kulturális
programok várták. Városunk delegációja - Balla
László alpolgármester, Bense Zoltán, Dongó
József és Gyenes Attila önkormányzati képviselő
- kihasználva a kínálkozó lehetőséget, személyes
tárgyalást folytattak a 2001-ben, Kiskunfélegyházán felállított székelykapu felújításával, valamint a húsz esztendőre visszanyúló testvérvárosi
kapcsolat megerősítésével kapcsolatban is.
Balla László alpolgármester elmondta, Korond
település vezetői a tárgyalás alkalmával megfogalmazták, hogy ne részleges, hanem teljes felújításon
essen át a Kálvária bejáratánál álló székelykapu. Az

állapotfelmérést Sófalvi Árpád, a kapu készítőjének
fia fogja elvégezni augusztusban. A felajánlás értelmében várhatóan Kiskunfélegyháza városának
mindössze az anyagköltséget kell kifizetnie.

Korondi segítséggel újul meg a székelykapu

Szakmai díjat kapott Magyariné Tóth Erika
Az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő
szakmai és közösségépítő szakdolgozói tevékenység elismeréseként alapított szakmai díjat 2006ban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.

A díj annak a kamarai tagnak adományozható, aki
hivatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű
eredményt ért el, és kimagasló teljesítményével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói
tevékenység fejlesztéséhez. A helyi és területi szervezetek javaslatára, az Országos Kitüntetési Bizottság
véleményezésével, az Országos Elnök jóváhagyásával ez évben huszonegy fő kapott elismerést. Megyénkből Magyariné Tóth Erika a Kiskunfélegyházi
Városi Kórház osztályvezető főnővére vehette át a
rangos elismerést.

Magyariné Tóth Erika a Sebészeti Osztályon
kezdte nővéri pályafutását, majd a főiskola elvégzése után a kórház Krónikus Osztályának vezető
főnővére lett. Magas szintű tudás, precizitás, igényesség, alázat jellemzi munkáját. Minőségügyi
munkában, a képzésben is kiemelkedő tevékenységet végez. A városi szervezet elnökeként méltán
képviseli a kollegák érdekeit.

Földútjavítás a külterületen

A város pénzügyi helyzetének javulása lehetővé
tette, hogy a képviselő-testület ebben az évben
jelentős összeget különítsen el a külterületi utak
fenntartására. Az idén ez arra elegendő, hogy a
legforgalmasabb és legrosszabb állapotú földutak javítása megrendelhetővé vált.

A 6. számú választókerületben Dongó József
önkormányzati képviselő által javasolt földútjavítási feladatok is megvalósulhattak, így a Kismindszenti út, a Kismindszenti átkötő út, Csanyi

út, Péteri út, Toma dűlő javítása a napokban fejeződött be. A földutak simító tolólapozásán kívül a
mélyebb fekvésű szakaszok feltöltése, vízelvezetésének fenntartása is elkészült. A jól járható utak
rendkívül fontosak a külterületen élők napi közlekedésének biztosítása, és a mezőgazdasági termények szállítása érdekében. A rendelkezésre álló
pénzügyi keret egy részét tartalékoltuk az őszi
csapadékos időben felmerülő kisebb javítási
munkákra - tájékoztatta lapunkat Kapus Krisztián,
Kiskunfélegyháza polgármestere.

2013. augusztus 23.
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Megújul az Alsótemető egyik kőkeresztje Otthonra lelt

az „Égi vándor”

Bozóki István kőfaragó mester felajánlásának köszönhetően rövidesen megújul az Alsótemető egyik
legnagyobb homokkő keresztje. A
közel négy méter magas balesetveszélyes síremlék rekonstrukciója
jövő év tavaszára készül el. A munkálatok költségeinek fedezéséhez
Kapus Krisztián polgármester is
hozzájárult.

Rendkívül sok elhanyagolt síremlék található a város legöregebb temetőjében. A balesetveszélyes kőkeresztek, sírkövek egy része már
kidőlt, vagy dőlőfélben van. A fejkövek, a lépcsők, fedlapok repedéseibe beszivárgó víz a fagy hatására további károkat okoz. Bozóki István felajánlásával az érték-

megőrzés mellett, a síremlékek felújítására is fel
kívánja hívni a figyelmet.

Szántó Piroska emlékév Félegyházán

Szántó Piroska Munkácsy- és Kossuth-díjas
festő- és grafikusművész születésének 100. évfordulója alkalmából rendez programokat az idén
Kiskunfélegyháza Önkormányzata, a Kiskun
Múzeum, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ és a Móra Ferenc Gimnázium. Az emlékév megnyitórendezvényére augusztus 19-én a Kiskun Múzeumban került sor.
Az emlékévet Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Az ünnepi tár-

latokat Dr. Feledy Balázs művészeti író ajánlotta
a közönség figyelmébe: Szántó Piroska művészetére leginkább jellemző a humanizmus, az összetett
drámaiság, a mély tartalmiság, a vitalitás, az életerő és az élet szeretet. Ezt egészíti ki technikai alkalmazó készségének változatossága, hogy egyaránt volt autonóm és alkalmazott művész, festő,
grafikus, illusztrátor. Kitűnően értette a festészeti
és a rajzi technikákat. Szuverén alkotószemélyiség
volt, akinek írói, szépírói teljesítménye sem mellőzhető – méltatta Szántó Piroska életművét, a magyar képzőművészetben betöltött szerepét Dr.
Feledy Balázs művészeti író.
A múzeumban Szántó Piroska festményeit, a
művelődési központ aulájában, a művész grafikáiból összeállított válogatást tekinthette meg a
közönség. A könyvtárban a Szántó Piroska grafikái – kiállítás “Hangok és színek” címmel zenés
irodalmi műsort tartottak a Hattyúkerti Zenés
Esték keretében. Közreműködtek Juhász Lászlóné, Császárné Kürtösi Edina, Feketéné Szűcs
Zsuzsanna, Fekete Zoltán, Benyhe Kis László,
Hegyi Bence, Tar Sándor.

Szobrot állítottak Wass Albertnek

Folytatás az 1. oldalról.
Simó József, a Czegei Wass Albert Alapítvány elnöke elmondta: Egy olyan igaz magyar embernek
állít itt emléket az Önök kis közössége, aki nem
csak sokat szenvedett, de sokat is tett hazánkért.
Ha Erdélyben, és mind az elszakított területeken
tudták volna magyar testvéreink, hogy Wass Albert
milyen sokat harcolt a Trianonban elszenvedett se-

3. oldal

beink gyógyítása érdekében, akkor mára mindnyájunk szívében szent emberként volna az Ő neve
beírva. Háború folyik ma nemzetünk ellenében.
Ezt a háborút a magunk szelíd eszközeivel,
gyermekbölcsőkkel, nem mások ellenében, hanem
magunkért kell megvívnunk. El kell felejtenünk a
kényelmes karosszéket, azt a gyermeteg világlátást, hogy a dolgok maguktól is jól mennek. „Az
olyan bátor magyar szereti az Istent, aki szembeszegül
a maga jussáért, és küzd, miként az angyalok seregei
küzdöttek az ördög seregivel vala, e világnak megmentéséért – idézte Wass Albertet.
Gróf Czegei Wass Albert szobrának felállítását Vas
Antal nyugalmazott igazgató kezdeményezte. A
támogatóknak köszönhetően az ötlet valóra vált.
Az egyetemes magyarság értékrendjét hűen képviselő író, költőfejedelem szobrának kivitelezését
Kocsis László helyi kőfaragó, kőszobrász készítette el. A város képviselő-testülete február 14-ei
ülésén adta elvi hozzájárulását Wass Albert mellszobrának felállításához, április 30-án pedig arról
határoztak a városatyák, hogy a műalkotás a Szent
István templom előtti parkban kapjon helyet.

Folytatás az 1. oldalról.
Régi vágya volt a Móra Ferenc Gimnázium tantestületének Morell Mihály „Égi vándor” című szobrának köztéri megvalósítása, melyre a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma
pályázatával nyílt lehetőségük. A támogatási öszszeg feletti önrészt a Móra Ferenc Gimnázium
alapítványa vállalta magára, tehát a köztéri szobor
megvalósítása a városnak nem került pénzébe.
A szobor témája az elmúlással szemben álló, azzal
viaskodó géniusz. Az ábrázolás módja allegorikus,
ugyanakkor modern. Az expresszív formakapcsolatokkal megoldott idős ember figurája a test múlandóságát, és a benne rejlő alkotóerőt egyszerre
jeleníti meg. A formákat szétfeszíti, eltorzítja az
anyag és szellem küzdelme. A belső lényeg, a
tudás, tehetség, ihlet feloldja az öregségtől beteg
test formáit, szinte elemeli a földtől. Erre utal a cím
is: Égi vándor. Az alkotó ember szellemi hagyatéka
révén örökké él.

Születésnapi
köszöntők

Városunk két szép korú polgárát köszöntötte
kilencvenedik születésnapja alkalmából Kapus
Krisztián polgármester. Horváth Sándorné,
Sípos Mária és Szabó Imre a csokor virág mellé egy oklevelet is kapott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének aláírásával.

4. oldal

Félegyházára érkezett
a Szent Korona másolata
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Kenyérszentelés és aratófelvonulás

Apajpusztán került megrendezésre augusztus 1618. között a Magyarok Országos Gyűlése. Ehhez
kapcsolódott az Orosházi Ferenc által kezdeményezett Szent Korona körút, melynek keretében
érkezett augusztus 14-én városunkba nemzeti
jelképünk másolata.

A Szent István templom előtt megtartott ünnepség
keretében az érdeklődők egy előadást hallgathattak
meg a Szent Korona történetéről, szellemiségéről,
jogrendszeréről, ezek után pedig feltehették kérdéseiket egy kötetlen beszélgetés formájában. A kezdeményező céja az volt, hogy minél többen megismerjék a Szent Korona egységteremtő képességét, a nemzeti megmaradásunk letéteményesét,
zálogát.

Kutyaketreceket
mázoltak a futók

„Ne előlük, értük fuss” a mottója annak a jótékonysági futásnak melynek résztvevői az állatmenhelyek támogatására, az önkéntes munka
fontosságára szeretnék felhívni az emberek figyelmét.

Az országos kezdeményezés résztvevői július 30án délelőtt érkeztek Kiskunfélegyházára, ahol a
Jogging Szuperinfó Futó Klub tagjai csatlakoztak
hozzájuk. A sportolók nem csak a futásból, de a
munkából is kivették részüket, ecsetet ragadtak és
kutyaketreceket mázoltak.
A futók július 27-én Érdről indultak, Tárnok, Budapest, Gödöllő, Cegléd, Szentes, Kiskunfélegyháza, Baja, Mohács, Szekszárd érintésével augusztus másodikán érkeztek Székesfehérvárra.
Terveik szerint a hét napos, ötszáz kilométeres táv
alatt több száz futó, kerékpáros, fogyatékkal élő,
és egészséges gyermek csatlakozik hozzájuk –
mondta el Lajkó Csaba, főszervező. A jótékonysági futással fel kívánják hívni a figyelmet a
felelős állattarásra, az állatvédelmi törvény betartására és betartatására, az örökbefogadás népszerűsítésére, az állatotthonokban végzett lelkiismeretes munkára is. Ugyanakkor toborzás az ott
végezhető társadalmi munkára, de nem titkolt
céljuk az adománygyűjtés sem – tette hozzá a
székesfehérvári sportoló.

A hagyományokhoz híven idén is kenyérszentelőt tartottak augusztus 19-én a haleszi haranglábnál, majd Selymesben, a Mária szobornál. A
kenyeret mindkét helyszínen Hajagos Gyula
atya áldotta meg.

Ünnepi beszédet mondott Kapus Krisztián polgármester és Ván Jenő, a körzet önkormányzati
képviselője. Az új kenyeret Haleszban Hajagos
Gyula plébános és Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő, Selymesben dr. Garai
István országgyűlési képviselő és Ván Jenő önkormányzati képviselő szelte fel. Az ünnepségeket a
Félegyházi Citerazenekar és Népdalkör, Kiss
Ákos Jenő népdalénekes, valamint Sallai Nóra és
Balla Katalin előadása színesítette.
Idén sem maradt el a kiskunfélegyházi gazdakörök hagyományos augusztus 20-ai aratófelvo nulása. A menet 12 órakor érkezett a Szent István
templom elé, ahol az új kenyeret Seregély István
nyugalmazott egri érsek szentelte, majd áldotta
meg. A felvonulók ezt követően a Városháza elé
vonultak. Kapus Krisztián köszöntőjét követően
városunk vezetői és Katona Mihály, Korond
község polgármestere szelte fel az új kenyeret.

Tarlófesztivál félegyházi résztvevőkkel

Immár VI. alkalommal rendezte meg Jászfényszaru városa az idei Tarlófesztivált, amelyre
városunk is meghívást kapott. A hagyományoknak megfelelően Tarló Hétpróba programmal
kezdődött a rendezvény augusztus 3-án szombaton, ahol 12 csapat mérhette össze erejét és
ügyességét.

A Kiskunságot a Félegyházi legények csapata
képviselte: Papp Máté, Kósa Endre, Bognár
Bence és Bognár Zsolt személyében. Az erőt és
ügyességet kívánó számok között: körbála gurí-

tás, szalmabála rakás egymás tetejére, ekevas hajítás, bálaszállítás petrencés rudakon, gamó célba
dobása, tojásdobás, bálaépítés (adott mennyiségű bálából egy szabadon választott kompozíció elkészítése) szerepelt. A félegyházi csapat –
alig lemaradva az első helyezett Jászkarajenő
csapatától – a második helyezést érte el megelőzve a jászfényszarui Jász íjászok csapatát.
Városunkat félegyházi néptáncosokból álló lelkes csapat is képviselte. A résztvevők ajándékcsomagot és emléklapot kaptak, a helyezettek
oklevelet és vásárlási utalványt.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

„NEM MINDEN EZ, CSAK ALAPJA
TOVÁBBI FEJLŐDÉSÜNKNEK!”
KOSSUTH

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézménye a KIK 025031 Kiskunfélegyházi
Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium által benyújtott „ "Nem minden
ez, csak alapja további fejlődésünknek!”- Kossuth " című európai uniós pályázat 31 675 000
Ft összegű támogatást nyert az Új Széchenyi
Terv keretében .

A pályázatnak Intézményünkben a 2012/2013as tanévben meginduló pedagógiai innovációs
folyamatok keretein belül – 1 évvel a kötelező
törvényi időpont előtt-bevezetésre került a 3 éves
szakiskolai program a következő szakmákban:
OKJ 34 543 2 Asztalos; OKJ 34 341 1 Eladó;
OKJ 34 582 4 Festő, mázoló, tapétázó; OKJ 34
521 3 Gépi forgácsoló; OKJ 34 521 6 Hegesztő;
OKJ 34 582 8 Kőműves és hidegburkoló; OKJ
34 582 9 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő; OKJ 34 542 6 Női szabó.
A megvalósítandó komplex feladatrendszer egyaránt kihatott a közismereti és a szakmai képzési
modulokra is. Mindkét területen összesen 11
munkacsoport alakult, amelyek havi rendszerességgel tartottak megbeszéléseket. Az innováció legfontosabb elemei a következők voltak:
kooperatív oktatási módszerek bevezetése; az
egyes témakörök epochális, projektalapú feldolgozása; a modern infokommunikációs eszközök
széles körben való elterjedése; újszerű oktatási
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programcsomagok adaptálása; internetes felületen keresztül is elérhető tanulói és tanári munkaanyagok, oktatási segédletek beépítése a tantervi struktúrába; tantárgyközi, interdiszciplináris
szemléletmód kialakítása, élményközpontú pedagógiai elvek előtérbe helyezése. Az évközi
munka szerves részét képezte a helyi tanterv és
pedagógiai program átdolgozása, valamint a tanmenetek teremtették meg.
A projekt keretein belül nagy hangsúlyt kapott a
tanulók gyakorlati képzése, a hagyományos iskolai keretek kibővítése. Diákjaink tanulmányi
kirándulásokon vettek, vesznek részt, amelyek
elsődleges célja a szakmai tapasztalatok gazdagítása. A legnépszerűbb programok közül a kiállítások látogatása, hasonló profilú intézmények
látogatását, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum megtekintését emelnénk
ki.
A program szerves részét a
képezték a szakmai irányultságú, tevékenység-központú
továbbképzések is, amelyek
elsődlegesen a differenciált
pedagógiai fejlesztés módszertanával ismertették meg
kollégáinkat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„MOZDULJ VELÜNK!”

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézménye a KIK 025031 Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium által benyújtott "Mozdulj velünk!"
című európai uniós pályázat 300 000 000 Ft
összegű támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
keretében.

A pályázatnak köszönhetően az elkövetkezendő
két évben az innováció, a változás, de mindenképpen a mai kor követelményeihez igazodó
fejlődés, fejlesztés útjára lépve hatékonyabban,
magasabb színvonalon végezhetjük oktató-nevelő munkánkat.
Bővül a tanulók szabadidős programkínálata is.
Környezettudatos tevékenységeinket kiegészítve ökotáborokat, kerékpártúrákat, vízi- és sporttáborokat szervezünk. Az idegen nyelvtudás fejlesztése során nyelvi vetélkedők, nyelvi
témahetek, nyelvi táborok keretében mérhetik
össze tudásukat tanulóink. Az informatika szakkör működése ad lehetőséget a digitális írástudás
magasabb szintű elsajátítására. Közlekedési ismeretek és komplex egészségfejlesztési ismereteket is oktatunk. Tanulóink konfliktus- és
iskolai agressziókezelési, iskolán belüli bántal-

mazás és zaklatás megelőzését célzó, egyéni
megküzdő képesség fejlődését elősegítő, családi
életre nevelést célzó programokon vehetnek
részt. A szaktárgyak oktatásához a modern tanés segédeszközöket szerzünk be, ezzel is
elősegítve tanulóink készség-, képesség-, kreativitásuk, tehetségük fejlesztését. A mindennapos
testnevelés részét képező programokhoz új eszközök beszerzése történik.
Iskolánk pedagógiai-módszertani fejlesztése lehetővé teszi az új tanulási módszerek alkalmazását. A pedagógusaink szakmai, szaktárgyi,
pedagógiai, egészségfejlesztő tanártovábbképzéseken vesznek részt. Hagyományainkat folytatva, a jövőben félévente egészségnapot szervezünk.
Célunk továbbra is az egészségfejlesztő, szemléletformáló programok megvalósítása, a tanulók
egészségének védelme, az egészséges életmód,
a testmozgás iránti igény kialakítása, fenntartása,
a megelőzés.

5. oldal

Sajtótájékoztatót
tartott a Jobbik

Augusztus 8-án tartott sajtótájékoztatót Kollár László önkormányzati képviselő, melynek témája a 2012
év folyamán tett ügyészség feljelentésekben történt
fejlemények nyilvánosságra hozatala volt.

Elmondta, hogy 2012 júniusában ismeretlen tettes
ellen gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt tett
feljelentést. Tájékoztatójában a Nyomozó Főügyészség által küldött és lezártnak tekintett ügy határozatára
kívánt reagálni, mivel véleménye szerint a nyomozóhatóság a vizsgálatok lefolytatásakor és az ügy
kapcsán felmerült fontos részek feltárásakor nem teljes körűen járt el. Az ügy kapcsán 3 területet emelt ki:
Megítélése szerint az IFRS Kft-vel kötött megbízási
szerződés aláírásakor több esetben szabálytalanságok
merültek fel pl. csak konkrét testületi felhatalmazás
esetében írhatott volna alá a polgármester, továbbá
indokolatlan is volt a megkötése, mivel a város
egyébként is szűkös anyagi kereteit merítette.
Kiskunfélegyházi Nonprofit Vagyonkezelő Zrt. igazgatója két, egymástól független jogviszonyból (megbízottként és vezérigazgatóként) származó munkaviszonyból kapott fizetést, amiben szintén nem történt
széles körű kivizsgálás a határozat szerint, mivel
hiányzik belőle a kapcsolatrendszerben közreműködő
személyek szándékának feltárása. Gyakran történnek
olyan esetek, hogy a pályázatokra érkező ajánlatok,
még annak kiírása előtt beérkeznek - jelentette ki Kollár László.
Mivel a fenti területeken még vannak tisztázatlan és
fel nem tárt körülmények, ezért jutott arra az elhatározásra, hogy továbbviszi az ügyet és a Legfőbb
Ügyészség Kiemelt Katonai Ügyek Főosztályán
kíván panaszt tenni - hangsúlyozta a képviselő.
munkatársunktól

Programajánló

Városi könyvtár:
Augusztus 29., csütörtök 19 óra: Betyárok
földjén... 200 éve született Rózsa Sándor címmel
a „Hattyúházi Zenés Esték” c. sorozatunkban a
Széljáró Balladás koncertje. Közreműködnek:
Pázmándi Judit - ének, hegedű, Sövény Tibor próza, akusztikus gitár, Nagyapáti Anita - akusztikus basszusgitár, ének, Molnár István - cajon,
derbuka, doromb, Hegyi Bence - dobok, ritmushangszerek, Vas László - ének, akusztikus gitár,
furulya, tekerőlant.
Szeptember 5., csütörtök 18 óra: A XV. Libafesztivál keretében – a „Nemcsak középiskolásoknak” c. sorozatunk keretében - Ács Imre, a kecskeméti Széchenyi István Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola szakoktatója, szakácskönyvgyűjtőjének előadása: A Kossuth kiflitől a
Petőfi rostélyosig: a reformkori magyar étkezési
szokások, ételek címmel.
Szeptember 12., csütörtök 18 óra: A „Nemcsak
középiskolásoknak” c. sorozat jegyében Juhász
Árpád geológus, a Magyar Tudományos Akadémia Ismeretterjesztési Bizottsága tagjának előadása A kék bolygó vándora címmel.
Szeptember 17., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A
városi könyvtár Baba-mama Klubja.
Szeptember 19., 18 óra: A „Könyvekkel teljesebb lelki életet” c . sorozatunk vendége dr.
Almási Kitti klinikai szakpszichológus. Előadásának címe: A párkapcsolatok mozgatórugói.

6. oldal

Nagybecskereken járt
a Palestrina Kamarakórus

A kiskunfélegyházi Szent István templom Palestrina
Kamarakórusa meghívást kapott a vajdasági Nagybecskerek székesegyházában megtartott Nemzetközi
Kórusfesztiválra.

Ez a rendezvény záróaktusa volt annak a 9 héten át
tartó XXXVII. Bárdos Lajos Zenei Heteknek, ahol a
22 eseményen (koncertek, misék, előadások) 80 kórus
vett részt tisztelegve a névadó zeneszerző, karnagy,
zenepedagógus életműve előtt. A félegyházi kamarakórus örömmel csatlakozott ehhez a nemzetközivé
vált eseményhez, ahol a nagybecskereki Emmanuel
Kamarakórussal és az adai Musica Humana kamarakórussal együtt énekeltek, majd azt követően került
sor a koncertre. A kórus ősszel CD, ill. DVD kiadását
tervezi. Ebből ízelítőt kaphatnak mindazok, akik ellátogatnak a Szent István templomba szeptember 21-én,
a “Nyitott Templomok Éjszakája” rendezvényére. A
támogatók a kamarakórus vezetőjével, Szatmári Imre
karnaggyal vegyék fel a kapcsolatot:
(személyesen vagy tel.: 0620/240-6785, e-mail: imreszatmari@freemail.hu)
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Bankfalui Sokadalom augusztus 31-én!
Iskolakezdés előtt, a vakáció utolsó szombatján
a bankfalui városrész összefogásaképp, a helybeliek főszereplésével kerül megrendezésre az I.
BANKFALUI SOKADALOM! Ezen a családi
napon kicsi és nagy, gyerek és felnőtt a színes
programnak köszönhetően egyaránt jól érezheti
magát!

Programok: zenés ébresztő, szentmise a Fecske
utcai kőkeresztnél, megnyitó, főzőverseny,
„Aranyágon ül a sármány”–megzenésített Weöres
Sándor versek Gárgyán Ildikó előadásában,
birkózó bemutató, szertorna bemutató, szabadidomítás – Fekete Benő lovasbemutatója, Félegyházi Citerazenekar és Énekkar előadása, BÁRSONY ANETT csikósbemutatója (8 karikás ostorral a kezében), Varga Mihály mesemondó előadása, Népdalcsokor-előadó Gárgyán Ildikó, Félegyházi Táncszínház népi tánc bemutatója, Traffic
Jam zenekar, Széljáró Balladás zenekar, PALCSÓ
TAMÁS (Megasztár II. helyezett. Helyszín: Nyíl
–Tegez – Süveg utca által határolt park. A nap
során az óvoda parkjában lehetőség lesz ÍJÁSZKODNI, LOVAGOLNI LOVAS KOCSIKÁZNI,

Libafesztivál 2013.

Szeptember 5. (csütörtök) 17 óra: Kerámia kiállítás nyílik a Holló László Képzőművész Kör öt
alkotójának műveiből – Dobos Zsuzsanna, Feketéné
Papp Éva, Karsai Ildikó, Kis Virág, Papp Gáspár –
a Műterem-galériában (Petőfi tér 2.). 18 óra: „A
Kossuth kiflitől a Petőfi rostélyosig” címmel tart
előadást Ács Imre, a kecskeméti Széchenyi István
Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola szakoktatója. Helyszín: Petőfi Sándor
Városi Könyvtár.
Szeptember 6. (péntek) 10 óra: Libatenyésztők szakmai konferenciája a
Művelődési Központ dísztermében.
15 óra: Nemadomfel Együttes koncertje a nagyszínpadon. 18 óra:
kiállítás nyílik a Korona utcában
(Alvógaléria) a 15 éves Kiskunfélegyházi Libafesztivál történetéből, megnyitja Darabos Andrea, közreműködik Varga Mihály magyar dudán. 18.30 óra: Vitézi mókák, kunkori
történetek a Langaléta Garabonciások előadásában kicsiknek és nagyoknak
a nagyszínpadon. 19.30 óra: Szalóki Ági Trió koncertje a kisszínpadon
(Spar parkoló). 21 óra: Csík Zenekar koncertje a nagyszínpadon.
22.30 óra: Táncház a Tenkes Zenekarral a Rocktárban (Kossuth u. 35.)
Belépő: 500 Ft (Inf.: 20/801-6034, 70/387-2750).
Szeptember 7.(szombat) 8 óra: „KI MIT TUD” sütni-főzni libából
főzőverseny, a zsűri elnöke és a verseny házigazdája Bede Róbert mesterszakács és Szőke András filmrendező, humorista. Sültek, pörköltek és
egytálételek kategóriában mérhetik össze tudományukat a résztvevők. Kerestetik a legszebb szakácsné és a legrímesebb étekköszöntő versike is.
9 óra: III. Ludas Matyi sakkverseny a „Pince 72” Sakk Klub és KHTK
szer-vezésében a Művelődési Központ kamaratermében. Vendég: Korond
sakkválogatottja. 9 óra: Kerékpáros városbejáró túra gyermekeknek. A
túrát 8 éves kortól ajánljuk biztonsággal bicikliző gyerekeknek. Láthatósági
mellény viselése kötelező, bukósisak használatát javasoljuk. Kalandvágyó
felnőttek is csatlakozhatnak. A túra időtartama kb.1 óra, amelyet Mészáros
Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója vezet. Gyülekező: 8.45 - 9 óra: között
a Petőfi-szobor előtt. 9 óra: (M)érték vagy! 9-12 óra és 16-19 óra között
kalandos játéktúra a város szívében a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
és Natura Hungarica Alapítvány szervezésében. Gyülekező a Petőfi téren.
9.30 óra: Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a nagyszínpadon. 10 óra: Fenevadak az utcán – óriásbábos, élőzenés előadás nemcsak
gyerekeknek a Bab Társulat előadásában a nagyszínpadon. 11 óra: Köszöntőt mond Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő és dr. Horváth Sándor, az

a KRESZ- parkban pedig GOKARTOZNI. Ezen
felül a gyermeknek az IZGŐ-MOZGÓ KÖLYÖK
KLUB jóvoltából lesz UGRÁLÓ VÁR, TRAMBULIN, ARCFESTÉS, a WALDORF ÓVODA
és ISKOLA vezetésével pedig hagyományőrző
kézműves foglalkozás. Jelen lesz a RENDŐRSÉG és a TŰZOLTÓSÁG, akik bemutatják az
érdeklődőknek a gépjárműveiket, felszerelésüket.
A nap folyamán a Válasz Szenvedélysegítő és
Drogprevenciós Központ és a Kiskunfélegyházi
Védőnői Szolgálat EGÉSZSÉG SZŰRÉSsel és
TANÁCSADÁSsal várja az érdeklődőket. A
Magyar Madártani Egyesület helyi szervezete pedig tájékoztatót tart a környékben élő madárvilágról.
Műsorváltozás jogát fenntartjuk! Az egytálételek
főzőversenyére várjuk baráti társaságok, közösségek jelentkezését! A versenyen saját eszközökkel, és hozott alapanyagból dolgoznak. A zsűri
az étel mellett értékeli a csapategységet, és a terítést is! Jelentkezni lehet a 06/20 3185890-es telefonszámon!
Szervező: Dongó József a körzet
önkormányzati képviselője

Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója a nagyszínpadon. Közreműködik: Varga
Mihály dudán. 11.30 óra: Zsűrizés kezdete, a közönség kíséretében
megkezdődik a főzőverseny étkeinek kóstolása, zsűrizése. Helyszín a Kazinczy és Korona utca. 11.30 óra: Padkaporos Táncegyüttes műsora a
nagyszínpadon. 12 óra: A Kiskunfélegyházi Népdalkör és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusának műsora a nagyszínpadon. 13.30 óra:
Matyi a Ludas – könyvbemutató, író-olvasó találkozó Deák-Sárosi Lászlóval a kisszínpadon (Spar parkoló). 14.30 óra: Viadal, avagy a kakas, a
császár és a gyémánt félkrajcár című mű a Ládafia Bábszínház előadásában
a kisszínpadon (Spar parkoló). 15 óra: 270 éve történt – Az idei esztendőben ünnepli városunk az újratelepítés 270. évfordulóját. Erről és sok
más érdekességről hallhatnak az érdeklődők a városbejáró séta alkalmával.
A programot a Kiskun Múzeum igazgatója Mészáros Márta vezeti,
gyülekező: 14.45 - 15 óra: az információs sátornál. 15.30 óra: „KI MIT
TUD” sütni-főzni libából főzőverseny eredményhirdetése a nagyszínpadon. 16.30 óra: Makám zenekar családi koncertje a kisszínpadon (Spar
parkoló). 16.30 óra: Szántó Piroska nyomában: a kiskunfélegyházi
születésű festőművész életmű-kiállításának állomásaira kalauzoljuk el az
érdeklődőket. A séta állomásai: Móra Ferenc Gimnázium, Kiskun
Múzeum, Művelődési Központ, Petőfi Sándor Városi Könyvtár. A sétát
vezeti és a tárlatokat bemutatja: Rosta Ferenc, a gimnázium igazgatója és
Szabó Ildikó művésztanár, képzőművész. Gyülekező:16.15 - 16.30 között
a Móra Gimnázium bejáratánál. 17 óra: Főzőshow Bede Róberttel és
Szőke Andrással, a két főszakács sok humorral és kóstolással egybekötött
főzőshowja. Helyszín: Kazinczy utca. 17 óra: Kecskemét Jazz Orchestra
koncertje a nagyszínpadon. 18 óra: MárkusZínház: A Jánosvitéz című
előadása a kisszínpadon (Spar parkoló). 18.30 óra: Karai Anna koncert a
nagyszínpadon. 21 óra: Rúzsa Magdi élő koncert a nagyszínpadon.
A Libafesztivál állandó programjai, melyek a színpadon zajló műsoroktól
függetlenül folyamatosan látogathatók:
Kiállítás a 15 éves Libafesztivál képeiből (Korona utca – Alvógaléria),
Szántó Piroska festőművész kiállítása (Művelődési Központ – aula).
Huszka József Hagyományőrző Egyesület kiállítása a Petőfi téren felállított
jurtában. Fonoda: vállalkozó kedvű leányoknak, hölgyeknek a Padkaporos
Táncegyüttes tagjai hajfonást készítenek. Kádár Ferkó fotószínháza: vásári
élményfotózás. Baromfitermék vásár az Integrál Zrt. pavilonjában,
libabusz, libasimogató. Mesterek utcája: kirakodó vásár és kézműves bemutatók. Kitelepült vendéglátóhelyek: libás étkek, kemencés lángos,
kürtőskalács, házirétes. Polyák Borászat – Szent Vince Pincészet. Jubileumi
fesztivál képeslap-készítés a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti
Egyesület tagjaival. Terescsényi Endre Ifjúsági Képzőművész Kör nyitott
fazekas műhelye. Hagyományőrző kézműves játszóház a Waldorf óvodával
és iskolával. Bartha Tóni Csúzlizdája, Tintaló Cirkusz, Babtársulat
Babolda, Néder Norbi fakörhintája. Europe Direct Bács-Kiskun Megyei
Európai Információs Pont. A Tourinform Iroda ingyenes kiadványai az információs pultban találhatók.
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Elhunyt
Duka-Zólyomi Árpád

Félegyházi Közlöny

Életének 73. évében hunyt el a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP)
volt európai parlamenti képviselője. Duka-Zólyomi Árpád hosszan tartó
betegség után hunyt el és végakarata szerint csak legközelebbi szerettei
kísérték végső útjára.

Duka-Zólyomi Árpád 1941-ben Pozsonyban született, 1968-ban a Cseh
Műszaki Egyetem magfizikai karán diplomázott. 1990-től haláláig a legnagyobb szlovákiai magyar kulturális és közéleti szervezet, a Csemadok elnökségi tagja és pozsonyi választmányának elnöke volt. Élete összeforrt Petőfi
tiszteletével. A 2000. március 15-én létrejött Pozsonyi Petőfi Emlékmű Bizottság elnökeként sikerült megvalósítani, hogy sok éves méltatlan raktározás
után a pozsonyi Petőfi szobor méltó helyre, a város központjában álló Medikus
kertbe kerüljön. Ő mondta az ünnepi beszédet 2003. március 15-én, a szobor
újraállításánál.
Neki jutott osztályrészéül, hogy erdélyi testvárosunk, Segesvár vezetőinek az
Európai Parlament nevében kitüntetést nyújthatott át. Ez is természetesen a
hallhatatlan félegyházi költő, Petőfi Sándor segesvári emlékünnepén történt.
Kiváló kapcsolatot ápolt városunk vezetőivel és Petőfi emlékbizottságával,
örömmel fogadta a felkérést, hogy ünnepi szónoka legyen 2010. július 31-i
megemlékezésünknek. A pozsonyiak nevében a félegyházi Petőfi Emlékháznak adományozta a pozsonyi Petőfi szobor újraállításáról készült poszter
sorozatot. Mint a 2010-es félegyházi ünnepségen mondta, „A mai
megemlékezésről azzal a meggyőződéssel távozzunk, hogyha ápoljuk hagyományainkat, és sohasem feledkezünk meg múltunkról, akkor erősek leszünk,
valamint képesek arra, hogy céltudatosan tervezzük jövőnket. Vörösmarty
Mihály mondta: „A múltat tiszteld a jelenben és tartsd meg a jövőben.”
Egységben és egyetértésben, a józan megfontolástól vezérelve folytassuk
utunkat és valósítsuk meg közös elképzeléseinket. Ez népünk óhaja, mert
Arany János szavaival élve: „Élni fog a nemzet, amely összetart!“
Emlékét megőrizzük!
Dr. Tarjányi József, a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagja

Irány Ópusztaszer!

Együttműködési megállapodást kötött július 9-én a Kiskunfélegyházi
Önkormányzat az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkkal
a képviselő-testület döntése alapján. Az 1 millió forintos hozzájárulás
ellentételezéseként városunk több mint 400 diákja a fenti összegnek
megfelelő belépőjegyet kap Ópusztaszerre a következő tanévben. Az
önkormányzat várja az iskolák jelentkezését. Telefon: 562-000/ 057es és a 013-as mellék. Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

Épül a csatorna

Csatornázási helyszínek: Bankfalu: - Tanyasori utca - Alpári utca. Kossuthváros: - Izsáki utca - Kis Szegedi utca - Dessewffy utca - Nádasdy utca. Molnártelep: - Összekötő út - Nagyszőlő utca. Móraváros: - Akácfa utca - Szegfű
utca - Ibolya utca. Aranyhegy: - Bárány utca. Zöldmező: - Csanyi út.

Piac-sarok

Alma:100-250 Ft/kg, krumpli:100-150 Ft/kg, dió:2000-2800 Ft/kg, fehérrépa:300-700 Ft/kg, fokhagyma:800-1200 Ft/kg, gomba:550-590
Ft/kg, káposzta:150-200 Ft/kg, karfiol:200-350 Ft/kg, kelkáposzta:150250 Ft/kg, mák:1000-1400 Ft/kg, méz:1200-1700 Ft/kg, saláta:90-100
Ft/ fej, sárgarépa:100-320 Ft/kg, szárazbab:800-1200 Ft/kg, termelői
tej:110-180 Ft/l, tojás:28-35 Ft/db, TV- paprika:70-200 Ft/kg, uborka:120-220 Ft/kg, vöröshagyma:100-200 Ft/kg, zöldhagyma:80-120
Ft/csom., zöldbab:160-250 Ft/kg, sárgadinnye:90-120 Ft/kg, paradicsom:120-200 Ft/kg, karalábé:50-70 Ft/db, kukorica:40-80 Ft/cső,
őszibarack:150-350 Ft/kg, málna:1300-2000 Ft/kg, szilva:150-200
Ft/kg, görögdinnye: 70-100 Ft/kg, kopaszbarack: 180-400 Ft/kg, szőlő:
250-500 Ft/kg, körte: 120-300 Ft/kg, zeller: 300-500 Ft/kg, spenót: 400500 Ft/kg
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Egyházi sorok

Ótemplom:
- Július elsejétől szeptember elsejéig a ½ 11-es szentmisék vasárnaponként
elmaradnak. Tehát szentmisék reggel ½ 7, 8, 9, és este ½ 7-kor, valamint a
Kalmár- kápolnában 17 órakor lesznek.
- Ebben az esztendőben is ősszel lehetőség nyílik Szentföld zarándoklatokra.
Bővebb információkért érdeklődjenek a plébánia irodájában.
25-én 17 órakor medjugorjei engesztelő imadélutánt tartunk a szentmisével
bezárólag.
- Kérjük mindazokat, akik még nem rendezték az ez évi egyházi hozzájárulásukat – tegyék meg azt mielőbb, a Plébánia Hivatalban.

Újtemplom:
- Minden vasárnap reggel 8 órakor kezdjük az elsőáldozási előkészítőt. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek jöjjenek el, vegyenek részt az
előkészítőn!
- Augusztus 25-én (vasárnap) délelőtt a 9 órai szentmise után megbeszélés
lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek.
- Jövő vasárnap tartják a bugaci templom búcsúját.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 19 óra. Ótemplom: h-szo. 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. Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig.
Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: augusztus 19-25-ig: KÓRHÁZI Patika
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158; augusztus 26szeptember 1-jéig: KÖR Patika, Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.:
76/462-620
szeptember 2-8-ig: MÓRA Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2.
Tel.: 76/ 461-721
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: augusztus 24-25-én: dr. Kovács Zoltán,
Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/338-9244) és dr. Pozsár Miklós,
Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:20/981-2181); augusztus 1-szeptember 1-jén:
dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/367-7242) és dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097)
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Seres Katalin – Gulyás László Gáspár , Marsi Anett
– Lantos Tamás, Balla Szilvia – Vass Zoltán, Soós Melinda – Bogya Gábor,
Harkai Katalin – Darányi Tibor, Eszik Katalin – Farkas Róbert, Mészáros
Orsolya – Földi Jácint.
Meghaltak: Mizsei Ferencné Nagy Mária, Kovács Jánosné Mezei Mária,
Pap Mária, Laczkó László István Pozsár József, Szabó Mihályné Kósa Sára
– Kiskunfélegyháza. Varga-Gácsi Jánosné Kiss Veronika – Gátér. Schlechta
László János – Tiszakécske. Pollák Istvánné Tóth Mária – Ladánybene. Tóth
Károly – Szentkirály. Kovács László – Kerekegyháza. Burján Mária, Halász
Ferencné Bóbis Juliánna, Kása Sándorné Hegedűs Irén, Lipták Ede Ferencné
Ábrahám Etelka – Kecskemét. Király Sándorné Vas Terézia – Orgovány.
Bacsák Ferencné Hajek Magdolna – Bugac. Vincze Imréné Hornyik Julianna
– Baja. Deli Józsefné Égető Terézia – Jászszentlászló. Balogh Andrásné Czibulya Rozália – Tiszaalpár.

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. Endre Szabolcs jegyző
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403
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Félegyházi Közlöny

Három arany, egy bronzérem
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Legyőzték a Balatont
a félegyházi úszók

Immáron harmincegyedik alkalommal rendezték meg a Balatonátúszást. Idén 7740-en
vágtak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. Az úszók népes
táborában 23 kiskunfélegyházi nevező teljesítette a távot.

Seres Máté (Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület
17 éves tagja) a 8. leggyorsabb volt. Fazekas
Bence (Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 14
éves tagja) 47. helyen ért célba. Valamint a
mezőny legfiatalabb női versenyzője is a félegyházi úszók közül került ki, Vízhányó
Blanka 7 év 7 hónap 30 naposan úszta át a Balatont.
Fadd-Domboriban rendezték meg augusztus 3-án
a Triatlon Magyar Nagydíj Országos versenyét. A
triatlon versenyek közül hazánkban ez a legnagyobb
megmérettetésnek számít, mivel külföldi résztvevőkkel is számolni kell.
Délelőtt a legkisebbek, újonc, gyermek, és serdülő
kategóriákban állhattak versenyzőink rajthoz, délután
pedig az ifi, junior, és felnőtt sportolók vették birtokba
a versenypályát. Délelőtt két érem született, valamint
egy aranyjelvényes minősítés. A délutáni futamokkal

a ranglistahelyezéseken tudtunk javítani.
Eredmények, legkisebbek futama (50 m úszás, 500
m kerékpár, 200 m futás): 1. Papp Laura, 3. Csontos
Dóra. Újonc II. (200 m úszás, 4 km futás): 5. Fricska
Anna, 7. Patyi Lili, 10. Hegyi Boglárka. Gyermek
(300 m úszás, 800 m kerékpár, 2 km futás): 10. Baltás
Olga, 37. Csontos Fanni. Serdülő (500 m úszás, 12
km kerékpár, 3 km futás): 20. Fricska Fanni. Ifi (750
m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás): 10. Hegyi
Dóra. Junior: 6. Hegyi Brigitta: Felnőtt férfi: 15. Mátrai Zsolt., 22. Trungel-Nagy Róbert.

Augusztus 18., Kiskőrös, 300 néző. Vezette: Aradi
Csaba. Asszisztensek: Tóth István, Rátkai János
Kiskőrös LC – KHTK 2 – 1 (1-1)
Kiskőrös LC: Tóth Z. – Lesták (Kertész), Kovács, Madácsi, Fekete, Cebei, Somlyai, Beregszászi (Hleba), Füleki (Miklós), Csernik (Podmaniczki), Bánszki (Kriskó) Vezetőedző: Agócs
Zoltán.
KHTK: Tóth P. – Golovics, Nemes, Valkovics,

Ábel – Bakos (Ujváry), Némedi – Palásti (Szabó
T.), Nagy V. (Zs. Juhász), Katona B.(Lapsánszki)
– Balog Sz. Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző:
Kádár Tamás, Nádasdi Péter.
Gólszerzők: Csernik 34’, Füleki 73’ illetve
Palásti 36’
Sárga lap: Bakos.
Kitűntek: az egész csapat illetve Tóth P., Némedi,
Balog Sz.

Bugacon került megrendezésre augusztus 9-11
között a hagyományokat felelevenítő és azokat
tovább éltetni hivatott II. Ősök Napja. A Turul
Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület 25
fős íjászcsapattal képviselte városunkat.

lén, illetve két jurtát is állítottak. Az egyesület az
augusztus 20-i rendezvényeket színesítve 18 órai
kezdettel történelmi élőképpel egybekötött íjászbemutatót tartott a kiskunfélegyházi Petőfi téren, ahol
az íjászat iránt érdeklődők lehetőséget kaptak, hogy
maguk is kipróbálhassák őseink mindennapi harci
eszközét.
-munkatársunktól-

Vereséggel rajtolt a címvédő

Koppányok sikere
Mezőtúron

Turul Koppány Íjászait július 13-án Mezőtúron, a II. Túri íjászversenyen Vas Bianka
és Vas Tibor képviselte. Kategóriájukban
mindketten az első helyen végeztek. Csapatversenyben Vas Tibor sajnálatos bokasérülése
miatt nem értek el helyezést.

Szintén 13-án került megrendezésre a nagy
múlttal rendelkező táborfalvi íjász verseny is.
Ott Szeibert Nóra, ifjú Lovas Ferenc és Szeibert Imre képviselte a Koppányokat. Szeibert
Nóra ifi lány kategóriában első, ifjú Lovas Ferenc gyerek fiú kategóriában ötödik, míg
Szeibert Imre felnőtt férfi kategóriában hatodik
helyezést ért el a megmérettetésen.

Turul Koppány íjászai Bugacon
Gazdagon díszített korhű ruhákban, saját zászlóval
vettek részt a látványos, tömeget vonzó seregszem-
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