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Lassan fedi fel titkait a múlt a régészek kezei
nyomán, a templomhalmi ásatáson. Ottjártunkkor egy gótikus veretes övszerelék mutatott meg egyre többet magából, amit egy
10-12 éves kislány földi maradványai örök kísérőjének szántak szerettei. Rosta Szabolcs
és munkatársai szinte homokszemről homokszemre jutottak egyre közelebb a XIV. századi
lelethez, a történelem egy kézzelfogható darabjához. A feszült várakozás – amely minden
újabb felfedett részletet övez – akaratlanul
hatalmába keríti a megfigyelőt is. Talán ez a

különleges atmoszféra vonzza ide a látogatókat. Akad, aki naponta eljön az ásatáshoz,
egy-egy naposabb hétvégén pedig családok,
baráti társaságok választják kirándulásuk
célpontjául a Félegyháza középkori múltjára
kaput nyitó feltárást.
A Templomhalom – mint a neve is utal rá
– a középkori Félegyháza templomát és temetőjét rejti, amit körülölelt a település.
– Kevés írásos emlékünk van az egykori
Félegyházáról: mindössze két forrás tesz róla
említést: 1389-ben és 1424-ben Feelegyhaz

illetve Feleghaz alakban szerepel az okleveleken. Késő középkori jelentőségét mutatja
viszont, hogy Lázár deák 1520 körül készült
térképén ábrázolva van, Feledhaz néven –
emlékeztet Rosta Szabolcs régész, múzeumigazgató, amikor arról érdeklődöm: milyen
új ismeretekkel gazdagította a város ismert
történelmét a templomhalmi ásatás. Megtudom tőle azt is, hogy először 1951-ben, Bálint
Alajos folytatott régészeti ásatást a templom
körüli temetőben, majd 2008-ban újrakezdődtek, és azóta is folynak a feltárások.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Kürti László

Ásatás a Templomhalmon
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A templomhalmi ásatás újraírta
Félegyháza középkori történetét
Folytatás az 1. oldalról!
Eközben számos új adattal gazdagodott Félegyháza középkori
története, melyek közül az egyik
legfontosabb megfigyelés, hogy –
a korai sírokból előkerült pénzek
szerint – a templom körüli temetőt
már 1100 körül használták. A XI.
században templom is állt ezen a
helyen, ami nagy valószínűséggel
tűz martaléka lett a tatárjárás idején. Később, az 1300-as években,
gótikus stílusban építették újjá, az
1400-as évek elején pedig ismét
átépítették és bővítették (ekkor
érte el a templomhajó 22 méteres
hosszát). A nagy sáncárkot betemették, és kő kerítőfalat emeltek
a templom köré. Félegyháza 1500
körül már tekintélyes, „mezővárosiasodó” település. Fejlődését
1526-ban a török hódítás töri derékba. Ezt követően csaknem 200
éven keresztül áll a templom a
puszta közepén.
– A török hódoltság alól felszabadult város újratelepítői a
legkézenfekvőbb megoldást választották az építkezéshez: a nagy,
gótikus templom köveit használták
fel az első kőépületekhez (például
Óplébánia, Constantinum). A sokáig érintetlen halom első pusztítását az 1920-as években szen-

vedte el, amikor a Járásbíróság
építéséhez elkezdték elhordani az
északi részét. A II. világháborúban
lövészárkokat vágtak bele, majd –

Először a 80-as években, majd
újra és újra felmerült az időközben
illegális szemétlerakóvá silányult
terület emlékparkká alakításának

az 1980-as években – a déli felén
indult meg az illegális homokbányászat. Ez olyan méreteket öltött,
hogy mire a közismert, három
kisgyermek halálát okozó tragédia
véget vetett a sorozatos bolygatásnak, már végleg megsemmisült a
templomterület, és a középkori temető jelentős része is. Így például
a torony és a sekrestye helyzetére,
nagyságára vonatkozó kérdések
vélhetően már örökre nyitva maradnak – mondja a szakember.

gondolata, de a kezdeményezés
mindig elhalt. Mint Rosta Szabolcs
felidézi: 2007 környékén indult
meg az ásatás, és ezzel párhuzamosan elkezdődött a dombkörnyéki szántóföld telkesítése, és a
tulajdonviszonyok rendezése is
(a 9 hektáros területnek ugyanis
száznál több tulajdonosa volt). Az
akkor megfogalmazott két cél máig
változatlan. Ebből az egyiket – Kiskunfélegyháza hiteles középkori
történetének feltárását – a 2008

óta tartó ásatások jóvoltából sikerült teljesíteni. Dongó József, a
Bankfalu képviselője szorgalmazta
a terület rendezésének elkezdését,
amire most egy pályázat segítségével – amihez a város önkormányzata biztosította az önrészt
– lehetőség nyílik.
– 4,4 millió forintot nyertünk
a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a feltárások folytatására,
valamint az emlékpark kialakítására. Ez az összeg elég lesz arra,
hogy feltárjuk a temető újabb
részleteit, a feltárt és rekonstruált terület körül pedig emlékparkot alakítsunk ki. Egy rönkhidat
tervezünk átvezetni az árok felett,
visszaállítjuk az erődrendszer egy
részét, és néhány feltárt elem felhasználásával a gótikus templom
néhány kisebb részletét. A parkolók kialakítása mellett talán még
némi tereprendezés és füvesítés
fér bele a költségvetésbe. A munkálatokat szeretnénk az idén befejezni. Mindez azonban csupán
egy részét érinti az 1,7 hektáros
területnek, ahol még sok minden
megvalósulhat a szabadidőparktól a focipályán, szabadtéri színházon át a játszótérig, a városvezetés döntése szerint.
Tóth Timea

„Nyitott kapuk” a tűzoltóságon
Védőszentjükre, Szent Flóriánra emlékezve, a tűzoltók mindennapjaik munkáját ismertették meg az érdeklődőkkel
Kiskunfélegyházán, a május 5-én megtartott nyílt napon. A
lánglovagok bemutatták a katasztrófavédelem valamennyi
eszközét, és lehetővé tették azt is, hogy bárki kipróbálja
azokat. Szemléltető foglalkozásokat is tartottak. Bemutatták, miként oltják el a lángokat, hogyan mentenek ki embereket a balesetet szenvedett autóból. A bemutatót délelőtt
néhány percre leállították, és járműveikkel felsorakoztak a
laktanya előtt. Vigyázzállásban, szirénáik megszólaltatásával tisztelegtek a tűzoltóság, – a polgári védelem – és a katasztrófavédelem hősei előtt, akiknek ebben az időpontban
avattak emlékművet Budapesten.

Hozzászólna? Véleménye van?
Várjuk Önt a Félegyházi Közlöny Szent János tér 5. szám alatti
szerkesztőségében, munkanapokon 8 és 10 óra között.

Hirdetni szeretne? Vagy információit megosztani másokkal?
Ügyeletes munkatársunk a következő 2 héten:
Tóth László Imre
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Félegyházi fodrászlány a „szakma sztárja” Felavatták
Farkas Tamara, a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium tanulója hozta el idén a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny első díját a fodrászok közül.
Mint azt Ágoston Tibor intézményvezetőtől megtudtuk, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2014-ben hetedik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt és az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyt. A területi kamarák által megrendezett elődöntőkön országosan csaknem 4 ezer
tanuló vett részt. A legjobban szereplő versenyzők innen a szakmák
előválogatóiba jutottak tovább, a
végső megmérettetést jelentő döntőkre pedig a budapesti Hungexpo
Vásárközpontban megrendezett,
háromnapos Szakma Sztár Fesztiválon került sor. A szakmai versenyek országos döntőjébe 106 iskolából 194 diák került be.
– December óta készülünk a
versenyre. Négyen indultunk az

máztak, festettek, melíroztak… A
legjobb 8-ba már csak ketten jutottak tovább az osztályból. Így Tama-

osztályból,
és
mindannyian az
első tízben
végeztünk
a
középdöntőben –
mondja Tamara, majd
lelkesen
magyarázza
a több hónapos felkészülés, és
a verseny
l e gap r ó bb
mozzanatait, melynek
során helyt
álltak elméletből és gyakorlatból,
vágtak, borotváltak, kontyot for-

a Návayemlékművet
– Návay Lajos mélyen keresztény
ember volt, elkötelezett magyar
és felelős hazafi. Három tulajdonság, amelyből a 20. században egy is elég volt ahhoz, hogy
az életével fizessen érte. Návay
itt, a kiskunfélegyházi állomás
előtt fizette meg mindezeknek az
árát, és vált a bolsevik terror áldozatává – mondta a Návay-emlékmű avatásán Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke.

P

ra és Molnár Netta – aki végül hatodik helyezett lett – is részt vett az
április közepén megrendezett,
,,Vándor-sors a mienk: a jász apám
háromnapos döntőn. MindketItt porlad, kiskun földnek enyhiben,
Kiskun anyámat meg jász hant takarja,
tőjük felkészítő tanára Nagyné
S öcsém pihen a Tisza mentiben.
Nekem Budában vetnek ágyat,
Patkó Anikó volt, a gyakorlati
A hegyek alján szórnak rám virágot.’’
(Móra István: Félegyházán)
fogásokat pedig a kecskeméti
Demeter Tünde fodrászmester segítségével sajátította el
Tamara, aki kiváló versenyszereplésével
gyakorlatilag
fodrász
szakmunkássá
vált.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítménye
alapján
ugyanis
SZERETETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT
a teljes szakmai vizsga letétele
alól mentesült, és egy kéthetes
MÓRA-EMLÉKÉVEK
továbbképzésen is részt vehet
alkalmából tartandó
a Wella oktató stúdióban.
2014. május 17-én, szombaton KISKUNFÉLEGYHÁZÁN
– A felkészítés csapatmunka. Egy tanuló teljesítménye
mögött 12-13 ember támogató
munkája áll – mondja Nagyné
rendezvényeire.
Patkó Anikó, akitől azt is megAZ ÜNNEPI NAP PROGRAMJA
tudjuk, hogy a szakmai felké10.00 Mûvelôdési Központ (Petôfi tér 1.)
EBÉD
A vendégeket köszönti: Fekete Beatrix, az intézmény vezetôhelyettese.
szítés mellett a fiatalok men15.00 Petôfi Sándor Városi Könyvtár (Szent János tér 9.)
Ünnepi beszédet mond: Kapus Krisztián polgármester,
Köszöntôt mond: Kállainé Vereb Mária igazgató.
a Móra Emlékbizottság elnöke.
tális támogatása is rendkívül
A kiállítást megnyitja:
Ünnepi mûsor: Móra Ferenc Gimnázium tanulói.
Rosta Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium igazgatója,
fontos.
11.30 Sarlós Boldogasszony-templom (Ótemplom – Béke tér)
filmvetítés.
Hálaadó mise a Móra családért.
Családfa- és könyvbemutató: Kapus Béláné,
– A jó versenyző nem csak
A megjelenteket köszönti: Talapka István apát-plébános.
a Móra Emlékbizottság ügyvezetô elnöke és
A misét celebrálja dr. Bábel Balázs
dr. Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész.
ügyes,
fejlett esztétikai érKalocsa-Kecskeméti Fôegyházmegye érseke.
Könyvek, Móra-plakettek, emléklapok átadása.
A misén közremûködnek a Constantinum Intézmény
zékkel,
jó
kifejező készséggel
Kb. 16.00
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola nevelôi és tanulói.
rendelkezik,
de folyamatos
12.45 Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény (Petôfi u. 2.)
VÁLASZTHATÓ PROGRAM:
Zártkörû program a Móra család tagjainak és a külön meghívottaknak.
m Kötetlen beszélgetés, vagy
terhelés
mellett
is egyenletes
Szervezô: Wolnerné Vidéki Szilvia tagintézmény-vezetô.
m Móra-séta az emlékhelyekre
A vendégeket köszönti: Mindák József intézményvezetô.
teljesítményre képes – hangsúlyozza a tanárnő. S hogy
TÁJÉKOZTATÓ
igaza lehet, mi sem bizonyítja
A rendezvény helyszínei a város központjában vannak,
jármûvet nem igényelnek.
jobban, mint hogy az elmúlt hat
RENDEZÔK:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata • Móra Ferenc Emlékbizottság
évben négy tanulója szerezte
Constantinum Intézmény • Móra Ferenc Gimnázium • Móra Ferenc Közmûvelôdési Egyesület
Petôfi Sándor Városi Könyvtár és Mûvelôdési Központ • Sarlós Boldogasszony-templom
meg az SZKTV első helyét.
TÁMOGATÓINK:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata • Móra Ferenc Közmûvelôdési Egyesület • Elôszer Kft.•Fornetti Kft.
T. T.
Marillen Kft. • Takarékszövetkezet
SZEGED

P

E–5-ös ÚT

Béke tér
Ótemplom

Szent János
tér 9.
Hattyúház

P

Kossuth utca
Mûvelôdési Központ

BUDAPEST

Petôfi tér 1.

Petôfi u. 2.
Constantinum

P

Az emlékmű avatásán Kapus
Krisztián polgármester arról
szólt, hogy a félegyháziaknak régi
igénye a volt országgyűlési képviselő, a parlament elnöke tiszteletére 1929-ben állított, majd a
második világháborúban lerombolt Návay-emlékmű visszaállítása. Az eredeti emlékművet a
vasútállomás melletti kiserdőben
közadakozásból építették meg.
Avatásakor hangzott el: „Kegyelet emelte ezt az emlékművet, az
1919. április 29-én meggyilkolt
áldozatok emlékére. Ártatlan vérük az égbe kiált.”
Az avató ünnepségen a polgármester köszönetet mondott
mindazoknak, akik felajánlásukkal
lehetővé tették az emlékmű újbóli
felállítását. Megköszönte munkájukat az alkotás kivitelezőinek, a
Bozóki Testvérek Kft-nek és Máté
István szobrászművésznek. H. S.
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A szakma sztárjai a mezgében Új térburkolat kerül
a Kossuth utcára
A város idei költségvetésében
szerepel a Kossuth utcai járdának
a polgármesteri hivataltól a cukrászdáig terjedő, mintegy százméteres szakaszának a felújítása
térburkoló lapokkal, valamint az
úton két bukkanó (a Móra Gimnázium és a Körpatika előtt) átépítése – mondta el Szamosi Endre
képviselő, aki indítványozta a
beruházást. A IV. számú körzet
önkormányzati képviselője azt is
Szakmai előadásokat tartottak a Mezőgazdasági Szakképző Intézményben április 28-án, a Mezgés napok
keretében. Hecker Valter nyugalmazott egyetemi tanár „Ember és a ló”
címmel tartott előadást. Bemutatta
az ismert fajtákat, és azt is elemezte,
hogy miként változott a történelem
során kedvenc patásunk mindennapi

hozzátette, hogy a cél a felújítás
kiterjesztése az egész Kossuth
utcára.
A képviselő szerint fontos lenne
egy szakértői bizottság létrehozása, amely szakmai és esztétikai
szempontból véleményezné és
felügyelné a városképet hosszútávon meghatározó beruházásokat,
mint például a volt kommendáns
hivatal épületének felújítása, vagy
a főutcára tervezett térburkolat.

szerepe. Kovács János mestercukrászként tért vissza egykori iskolájába, és tartott bemutatót a marcipán
díszítésű torták és cukorszobor költemények készítéséből. Az „Év cukrásza” verseny 2011. évi aranyérmese
valósággal elkápráztatta a jelenlévő
cukrásztanuló közönségét a helyszínen készített munkáival.

Bárdos Lajos emlékére
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesülete május 24-én, 17 órakor
ünnepi kórushangversenyt rendez
Bárdos Lajos műveiből születésének 115 éves jubileumára. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak a
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

tornacsarnokába. Fellépnek: Bárdos Lajos Kamarakórus, Hunyadi
Véndiák Kórus, Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Kicsinyek Kórusa és Nagykórusa,
Palestrina Kamarakórus, Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa.

Száz csapat a helyismereti vetélkedőn
Mintegy 100 általános és középiskolás csapat jelentkezett a
Kiskun Múzeum X. helyismereti

vetélkedőjére. A „Boldog békeidők-boldogtalan háború” címmel meghirdetett program célja

egyebek mellett az, hogy a diákok az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából
megismerkedjenek a világégés
sorsfordító történetével. A vetélkedő csapatoknak Kiskunfélegyházához kötődő feladatokat kell
megoldani.
A „boldog békeidők” félegyházi
vonatkozású eseményeit, közéletét, építészetét, az akkor élt személyiségek életútját megismerni
vágyó fiatalok négy fordulóban
bizonyították helyismereti felkészültségüket. Az eredményhirdetésre május 13-án kerül sor. Az
első három csapat május 25-én,
a Városalapítók napjának központi ünnepségen veheti át az
elismerő oklevelet.

M E GH Í VÓ

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves
családját és barátait az
II. SZIVÁRVÁNY MAJÁLISRA,
mely 2014. május 17-én kerül megrendezésre a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Csányi út 3. szám alatti otthonában.
A rendezvény ideje alatt színes programokkal várjuk az érdeklődőket:
Lovagoltatás, kocsikázás, Íjász bemutató,
Trambulin, Csúszda, Lufi hajtogatás,
Arcfestés, Kézműves foglalkozás, Sakk,
Teke, Tombola
16 órakor fellép Szabó Ádám,
az X-faktor énekese
A nap folyamán büfé üzemel, ahol lehetőség van kolbász, lángos, palacsinta,
pörkölt, sütemény, üdítő fogyasztására is.
A rendezvényen való részvételért az
Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány számára felajánlásokat,
támogatásokat elfogadunk!
K&H Bank
10200074-25510544-00000000
Eső esetén a rendezvény későbbi
időpontban kerül megrendezésre.
Gálig Erzsébet
intézményvezető
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Profikkal bunyóztak a félegyházi gyerekek
Profi bokszolók várták a félegyházi gyerekeket április 25-én a
városi sportcsarnokban. Bedák Zsolt Európa- és Erdei Zsolt világbajnok a Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó Alapítvány és
a Jövő Bajnokai Egyesület meghívására érkezett a városba. A
zsúfolásig telt csarnokban előbb a helyi versenyzők tartottak bemutatót, majd a vendégeket ismerhették meg a fiatalok. Erdei és
Bedák nem csak beszélt a ringben, de ütésváltásra is lehetőséget kínáltak minden vállalkozó kedvű fiatalnak. A fiúk és lányok
eleinte félve közelítettek a szorítóhoz, egy óra múlva viszont már
úgy tűnt: sosem fogy el a lelkesedés.
Mint azt dr. Szabó József a Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó
Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a gálát a sportág népszerűsítése érdekében rendezték meg,
hogy város egyik sikersportjának
– amely számtalan eredménnyel
és éremmel büszkélkedhet – legyen
megfelelő utánpótlása.

A meghívást örömmel fogadták
el a profik. Erdei Zsolt a találkozó
után elmondta; felemelő érzés volt
ennyi gyerekkel találkozni. Szívesen
vállalnak ilyen „fellépéseket” hiszen
ők is azt szeretnék, hogy a gyerekek
kedvet kapjanak az ökölvíváshoz,
amely – fogalmaztak – elsősorban
stratégiai gondolkodást igénylő

„fejjáték”. Az ökölvívásban a versenyzőnek taktikai érzékkel, gyors
reagálóképességgel és kitűnő kondícióval kell rendelkeznie. Ugyan-

Árverezik a Fradi mezt TÁJÉKOZTATÓ
Az Albert Flórián emlékkiállítást
követően Horváth Tamás egy
Fradi-mezt bocsát árverésre. A
mezt a jelenlegi csapat valamenynyi tagja dedikálta, de aláírásával tisztelte meg ifj. Albert Flórián, Lipcsei Péter, Rákosi Gyula
és Ebedli Zoltán is. A zöld-fehér
ereklye kikiáltási ára 1000 forint.
Az árverés meghirdetője, Horváth Tamás elmondta, hogy az
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány ingyenesen hozta Kiskunfélegyházára a legendás, egyetlen magyar
aranylabdás focista emlékkiál-

lítását. A nemes gesztust szeretnék azzal viszonozni, hogy a
dedikált mez értékesítéséből befolyt összeget az alapítványnak
adják át annak érdekében, hogy
minél több fiatal labdarúgót neveljenek.
Az árverés május 24-éig tart.
Akkor a Honvéd pályán, az „Utcák
és terek” kispályás labdarúgó torna eredményhirdetésekor adják át
a mezt új tulajdonosának. Az árverési ajánlatokat az albertarveres@gmail.com internetes címen,
illetve Horváth Tamás közösségi
oldalán lehet megtenni.

Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25-én tartandó választásával kapcsolatos aktuális határidőkről
Átjelentkezés iránti kérelem:
Azok a választópolgárok, akik a
választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak
szavazni, kérhetik a tartózkodási
hely szerinti névjegyzékbe vételüket.
Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 12. sz. szavazókör Móra
F. Gimnázium (Kossuth u. 9.)
Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2014.
május 23-án 16.00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár ugyan ezen időpontig
módosíthatja, ill. visszavonhatja
kérelmét.
Mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt gátolt választópolgár vagy
meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be
mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. A kérelem formanyomtatvány letölthető itt.
Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek
és élni kívánnak választójogukkal,

akkor az sem lényegtelen, hogy a
sportoló gyerekek meg tudják védeni magukat, ha rosszindulatú támadás érné őket.
H. S.
először a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához kell az
átjelentkezési kérelmüket benyújtaniuk, majd azt követően
igényelhetik a mozgóurna kivitelét attól a választási irodától,
ahol a kórház működik.
Ugyanígy kell eljárnia annak
a választópolgárnak, aki Kiskunfélegyháza területén belül
tartózkodik ugyan a választás
napján, de lakóhelyétől eltérő
címre igényli a mozgóurna kivitelét.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. május
23-án 16.00 óráig kell megérkezni ahhoz a Helyi Választási
Irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
2014. május 25-én legkésőbb
15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz.
Külképviseleti névjegyzékbe
vétel iránti kérelem
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok,
akik a szavazás napján külföldön
tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2014.
május 17-én 16.00 óráig kell
megérkeznie. A választópolgár
ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét, ill. kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékből.
Dr. Endre Szabolcs
HVI vezetője

6

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  BALLAGÁS

2014. május 9.

Elballagtak az öregdiákok az iskolavárosban
A végzős középiskolások foglalták el a Kossuth utcát április havának utolsó napján. Ki traktorral, ki teherautóval, mások szerény
személyautóval felvezetve búcsúztak iskolájuktól, a várostól. A ballagásra, érettségire készülő diákok változatos produkciókkal szórakoztatták a járókelőket.

Alighogy kipihenték a „bolondballagás” fáradalmait, máris kezdődött a ballagás a Constantinum Katolikus Gimnázium végzős középiskolásainak. A hagyományok szerint szentmisével kezdődött az ünneplés, majd az intézmény sportcsarnokában 4 osztály 95
tanulója köszönt el iskolatársaitól, pedagógusaitól április 30-án.

2014. május 9.
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A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményében május 1-jén, csütörtökön délelőtt búcsúzott el az intézménytől és a középiskolás évektől 4 osztály 107 végzős diákja.

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola végzős diákjai közül többen – az országos versenyeken elért kiváló eredményeiknek köszönhetően – már oklevéllel a zsebükben búcsúztatták a tanévet, az iskolát, diáktársaikat és tanáraikat, május elsején.
6 osztály 152 tanulója ballagott el az intézményből.
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A Móra Ferenc Gimnázium 5 végzős osztályának 140 diákja május 1-jén, csütörtökön mondott búcsút az alma maternek, hogy hétfőtől már az írásbeli érettségiken adjanak számot a középiskolás évek alatt megszerzett tudásukról.

A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolájában május másodikán ballagtak a végzős diákok. Három közgés osztály 62 tanulóját búcsúztatták iskolatársaik, pedagógusaik. Az ünnepi percekben zsúfolásig telt az intézmény
udvara a virágcsokrok átadására váró szülőkkel, testvérekkel, ismerősökkel és barátokkal.

2014. május 9.
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Fotó: Kürti László, Hájas Sándor

Május 3-án, szombaton tartották a ballagást a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban (volt
Kossuth Lajos Középiskola). 6 érettségiző osztályban 92, valamint 15 szakmunkás osztályban 208 diák mondott búcsút középiskolás
évei helyszínének. Az ünnepélyes alkalmat Magyari Béla űrhajós, a város díszpolgára is megtisztelte jelenlétével.
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Sebészeti sürgősségi fogadóhely
2013-ban összesen 25.134 beteget láttak el a félegyházi kórház röntgen osztályán. Ez átlagosan napi 104 főt jelent – tudtuk meg dr. Móczár Emőkétől, a röntgen osztály osztályvezető
főorvosától.
Mint a szakember elmondta,
ultrahang, mammográfia és általános radiológia tartozik az osztály
profiljába, amit rajta kívül még két
főorvos – dr. Bátóczi Ágnes és dr.
Cinke Klára –, egy sonographus
(felsőfokú végzettségű képalkotó
diagnosztikai szakember) és 7 aszszisztens lát el. A röntgen osztály
a kórház fekvőbeteg részlegét és a
szakrendelések betegeit is fogadja.
A feladat nagyságrendjét jól mutatja, hogy tavaly több mint 32 ezer
röntgenfelvételt készítettek.
A rendelési idő ugyan hétfőtől
csütörtökig 7 órától 15.30-ig, pénteken 7-től 15 óráig tart, ám ezt
követően mindennap, majd szombaton, vasárnap és ünnepnapokon
is, úgynevezett készenléti ügyeleti
rendszerben segítik a kórházban
működő sebészeti sürgősségi fogadóhely működését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha balesetet
szenvedett, vagy más problémás
eset érkezik a sürgősségi fogadó-

helyre, értesítik a röntgen osztály
készenléti ügyeletesét, aki azonnal bejön a kórházba és elvégzi a
szükséges vizsgálatot.
Az osztály tevékenységi körébe
tartozik az ultrahang diagnosztika – amelyből több mint 10 ezer
vizsgálatot végeztek az elmúlt évben –, valamint a doppler, a nyaki
és a lágyrész vizsgálatok. Minden
héten kedden – dr. Serényi Péter,
a Bács-Kiskun Megyei Kórház patológus főorvosának közreműködésével – ultrahanggal vezérelt
tűbiopsziára is lehetőség van, ami
pontos mintavételre ad lehetőséget. A szakember ezúton is felhívja
a betegek figyelmét arra, hogy a
hasi vizsgálatokra fontos, hogy éhgyomorral érkezzenek!
A sebészeti szakrendelésen hétfőn, szerdán és csütörtökön baleseti sebész, kedden és pénteken
pedig általános sebész szakorvos
fogadja a betegeket 9 és 16 óra
között. Ez utóbbi napokon várják

tehát azokat a betegeket, akiknek
például hasi panasza, epeköve,
sérve vagy aranyere van. Ugyanebben a helyiségben működik
rendelési időn kívül a sebészeti
sürgősségi fogadóhely, ahol szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24
órában fogadják a betegeket.
– A betegfelvétel, a sürgősségi
betegellátás és a kontroll vizsgálatok is a sebészeti szakrendelésen
történnek. Itt dönti el a szakorvos
azt is, hogy szükséges-e valamilyen radiológiai vizsgálat. Ameny-

nyiben a beteg már rendelkezik
sebészeti beutalóval, úgy az optimális, ha akár már reggel 7 órától
jelentkezik a röntgenre, így amire a
sebész megkezdi a rendelést, már
a röntgenfilmmel együtt mehet a
vizsgálatra – mondja dr. Móczár
Emőke, hozzátéve: sebészeti és a
röntgen osztályon is megkönnyíti a
munkát, ha a beteg magával hozza előző zárójelentését, leleteit,
esetleges CT és MR vizsgálatok
eredményét, és természetesen a
TAJ-kártyáját.
T. T.
Hirdetés

Május 14., szerda
Szász András: Boczonádi Szabó József c. könyvének
bemutatója, Városi Könyvtár, 18:00

Betűbölcsi, Városi Könyvtár, 10:00

Május 13., kedd
Nav ügyfélszolgálat jövedelemadó leadási lehetőség,
Városi Könyvtár, 9:00

KHTK II - Csólyospálos FSE megyei III. o. bajnoki
labdarúgó mérkőzés, Honvéd Sporttelep, 17:00

Május 11., vasárnap
Országos Állat- és Kirakodóvásár, Vásártér, 5:00

Kis Vakond, báb-mesejáték, Művelődési Központ, 16:30

Madárbarát Klub - Bugaci kirándulás. Indulás a Városi
Könyvtárból, 10:00

Május 10., szombat
Bababörze, Szakmaközi Müv. Ház, 8:30

Május 9., péntek
Anyák napi hangverseny, Batthyány Ált. Isk., 17:00

Május 8., csütörtök
Baba-Mama csoport, Szakmaközi Műv. Ház, 10:00

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett
információkkal.
A
programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. Bővebb
információk a honlapon és a rendezvény helyszíneken.
Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Május 8-tól május 23-áig

kivágható programmelléklet

Boxedzés gyermekeknek és fiataloknak, hétfőtől
péntekig naponta, Honvéd Sporttelep, 17:00
Birkózó edzés kicsiknek és nagyoknak, hétfő, szerda,
péntek, Platán Ált. Isk., 17:00
Hobbibox mindenkinek, felnőtt amatőr edzések: hétfő,
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00
Darts, Szakmaközi Műv. Ház, vasárnap, 17:00
Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas Tanyán
(Alpári út), Tel: 06/30-561-2143

Kiskunfélegyháza díszpolgárainak életét bemutató
kamarakiállítás, Városi Könyvtár, 18:00
Moziműsor - Petőfi Mozi, Szent János tér 2.
Május 8-14
14:15 3D Amazónia, dokumnetumfilm
16:00 3D Visszatérés Óz birodalmába, animációs film
17:45 Isten Fia, filmdráma
20:30 3D A csodálatos Pókember 2., akciófilm

Heti oktatás, sport, terápiás és egyéb
foglalkozás
Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek, Göllesz
Viktor Ált. Isk., 17:00

Tanfolyamok a Süveges Autósiskolában szinte
minden kategóriában a motorkerékpártól a veszélyes
áruszállítóig. Klapka u. 8.

Angol-német nyelvtanfolyamok minden szinten,
Németh Nyelvstúdió, Szalay Gy. u. 2. (Áfész székház)

Kolostorok Kincsei kiállítás a Kiskun Múzeumban,
megtekinthető június 30-áig nyitvatartési időben.

Május 22., csütörök
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti
tanszakának kiállítás megnyitója, Művelődési Központ,
17:00

Május 21., szerda
Élő példaképeink – Balázs Árpád zeneszerző,
Kiskunfélegyháza díszpolgára, Városháza, 17:00

Május 20., kedd
A „Kulturális Szalon” c. sorozat keretében A
Korona Szálló és csillagai címmel Fekete Beatrix
történelemtanár előadása, Városi Könyvtár, 18:00

Május 18., vasárnap
Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület
nyárköszöntő hangversenye, Kossuth Lajos
Középiskola, 16:00

Come Prima énekegyüttes hangversenye, Művelődési
Központ, 18:00

Közérdekű információk
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ: 0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés,
Jégh Csilla, Jégh Optika, Mártírok u. 2, kedd, péntek
9:00-17:00, szombat 9:00-12:00

Szemészeti szakrendelés, glaukóma-gondozás,
cukorbetegek, hypertóniások szemészeti kontrollja, Dr.
Ónodi Judit, Klapka u. 4., hétfő, kedd, szerda, péntek
9:00-12:00, hétfő, csütörtök 14:00-18:00

Szemészeti szakrendelés, Dr. Oláh Miklós, Jégh Optika,
Mártírok u. 2., szerda 13:30-17:00

Egészségügyi szakrendelések
Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi Izabella,
Dankó P. u. 16., hétfő, szerda, csütörtök 15:00-19:00,
kedd, péntek 9:00-12:00

Meridián torna, Szakmaközi Műv. Ház, hétfő, 17:00

Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési Központ,
kedd, 18:15

Baba-mama Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési
Központ, hétfő, 9:00

Wesel Hugo Fotókör, Művelődési Központ, csütörtök,
18:00

Móra találkozó - kiállítás és könyvbemutató, Városi
Könyvtár, 15:00

Nyílt játszónap az Izgő-Mozgó Kölyökklubban, József
Attila u. 13., kedd 10:00-11:00

Félegyházi Citerazenekar és Énekkar, Szakmaközi
Művelődési Ház, csütörtök, 14:00

Doboktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szombat,
10:00-14:00

,,Szívdobbanás az Egészségért” Egyesület - fogadó
óra, Szakmaközi Művelődési Ház, szerdánként 16:00

Gitároktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szerda,
péntek, 10:00-20:00

Szivárvány sakk nap, Csanyi úti Szociális Otthon, 10:00

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
Féken tartott lendület, közlekedésbiztonsági
fotópályázat értékes nyereményekkel. Beadási
határidő: 2014. május 31., Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság, Kecskemét

Május 22-23
15:30, 20:30 3D X-men, fantasztikus akciófilm
18:00 3D Godzilla, akciófilm

Május 15-21
16:15 3D A szörny mentőakció, animációs kalandfilm
18:00, 20:30 3D Godzilla, akciófilm

Földtörténeti barangolások, interaktív őslénytani
és földtani foglalkozás-sorozat diákoknak. Kiskun
Múzeum, szerda, 15:00

Alapfokú Művészeti Iskola beíratkozás, családi nap,
Városközpont, 10:00

Május 17., szombat
Móra találkozó - Móra Ferenc Gimnázium tanulóinak
előadása, Művelődési Központ, 10:00

Május 16., péntek
Catherine Gallagher’s Queen of the Dance - ír sztep
tánc show, Művelődési Központ, 19:00

A Nyugat költőinek társaságában c. Herbály Jánosné
irodalmi estje, Városi Könyvtár, 18:00

Május 15., csütörtök
Tourinform Iroda nyitás, Korona u, 8:00

2014. május 9.
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A MEZGÉ büszkeségei
A tanulmányi versenyek legeredményesebb 13 tanulóját a ballagás előtt mutatták be a mezgében. Rózsa Pál igazgató azt is elmondta a sajtó munkatársainak, hogy a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola átvehette az agrárkamarától a „Kiváló
oktatásért” járó kitüntetést, valamint megkapta a „Vándorserleg
az I. helyezést elért tanulók iskolájának” feliratot viselő kupát.
A szakmacsoportos szakmai
előkészítő érettségi tantárgyak
országos versenyén, mezőgazdasági alapismeretek kategóriában Berecz Elizabet (12/A)
2., Bönde Katalin (12/A) 13.
helyezést ért el. Élelmiszeripari
alapismeretek kategóriában Vizi
János (12/B) bizonyult az ország legjobbjának.
Szunyi Renáta (2/14/Mg. technikus) a Guba Sándor Emlékver-

Csányi Szabolcs a húsipari termékgyártó szakma kiváló tanulója
versenyen ért el 4. helyezést.
A pék-cukrász versenyen Péli
Ákos (3/13/D) a 12., Molnár Zoltán
(13/D) a 17., Figura Balázs (2/12/C)
pedig a 19. helyet szerezte meg.

A Csapó Dániel Emlékversenyen Keresztes Noémi (1/13)
az élelmiszeripari szekcióban,
a Guba Sándor Emlékversenyen
Deák Viktória (1/13) vidékfejlesztési szekcióban vehette át
a legjobbaknak járó oklevelet. A
vidékfejlesztési szekcióban ért el
harmadik helyezést Lajos Zsuzsanna (11/A) is.

seny I. és II. helyezésért díját is
haza hozhatta.
Fodor Ildikó (2/12/C) a lótartóés tenyésztő szakma kiváló tanulója versenyen végzett az első helyen, míg társa Pálinkás Norbert
(2/12/C) a 9. helyezést érte el.
Hornyák Kitti az országos tanintézetek díjugrató versenyén, a
Vadvirág Kupán és a Boleró-emlékversenyen nyert, és megkapta a
Nagydíjat is.

Írország hercegnője Kiskunfélegyházára látogat
Mindenképpen elsöprő erejű élményre számíthat az, aki megnézi a
Catherine Gallagher vezette ír sztepptánc produkciót 2014. május
16-án (péntek), a kiskunfélegyházi Művelődési Központ Színpadán.
A Queen of the Dance az ír
sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat. Szólótáncosa
és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű Riverdance együttesnek és
megannyi vezető társulatnak, akik
eme jeles műfajban szórakoztatják
a közönséget.
Fantasztikus, hogy egy ilyen
tehetség áll a szuperprodukció
élén, ami már csak amiatt is kivételes, mert a világon egyedüliként
koreografál és vezet nőként ír
sztepp tánctársulatot. A nőiesség,
annak minden emocionális több-

letével, kreativitásával, finomságával, ugyanakkor kirobbanó lendületességével meg is mutatkozik
az előadásban, mely egyszerre
tartalmaz autentikus ír elemeket

NYEREMÉNYSZELVÉNY
Ha szeretne két darab tiszteletjegyet nyerni az ír sztepptánc produkcióra, vágja ki ezt a szelvényt, és kitöltve juttassa el a Félegyházi
Közlöny szerkesztőségébe május 14-én 12 óráig! (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. Ügyelet: minden hétköznap 8-tól 10 óráig.) A
nyerteseket május 14-én, délután telefonon értesítjük.
Név: ...............................................................................................
Cím: ...............................................................................................
Telefon: ..........................................................................................
E-mail: ...........................................................................................

és Catherine izgalmas, újszerű,
modernebb zenei alapokra helyezett koreográfiáját. A Queen of
the Dance egy új különleges szín-

folt az ír tánc és a táncművészet
világában, amelyet frenetikus,
élőzenekaros dallamok kísérnek.
A géppuskalábú táncosok lábdobpergésének hangja szinte extázisba hozza a közönséget. Catherine
dinamikus, szenzációs és lélegzetállító szólókat táncol. Szabad
szemmel szinte alig követhető,
ahogyan a profi táncművészekből
álló társulat elképesztő sebességgel szteppel a színpadon.
Catherine 5 évesen kezdett
táncolni. Tehetsége hamarosan
nyilvánvalóvá vált, minden idők
legfiatalabb ír sztepptáncosaként
tüntették ki az Írország Nemzeti
Bajnoka címmel.
Egy idézet a Boston Herald kritikájából: „Soha nem láttam a legendás Michael Flatley-t táncolni,

de miután láttam táncolni Catherine Gallaghert, nem is sajnálom,
hogy Flatley nem volt ott.”
Catherine mindhárom testvére
szintén az ír sztepp tánc meghatározó szereplőivé váltak. Michael
Patrick 14 éve a Riverdance principal szólótáncosa, másik testvére Barry John kilenc éve Las
Vegasban táncol Michael Flatley
együttesével, és végül a legfiatalabbik testvér George Bernard jelenleg a Riverdance-szel turnézik
világszerte.
Catherine létrehozta saját produkcióját Queen of the Dance
néven, mely pergő ritmusával,
zenéjével, varázslatos látványával
mindenképpen magával ragadja,
sőt energetizálja a nézőt.
Jöjjön el, nézze meg Catherine
Gallagher és a műfaj legtehetségesebb táncosaiból álló együttes
produkcióját és ajándékozza meg
magát egy életre szóló élménnyel,
melyet a szervezők garantálnak!
Jegyek korlátozott számban
az alábbi helyszíneken kaphatóak.
Művelődési Központ (6100
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.)
személyesen a helyszínen vagy
telefonon a 06-76/466-843-as
telefonszámon, valamint az IRISHDANCE.HU weboldalon és az
INTERTICKET országos üzlethálózatában.

HELYI HÍREK  FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. május 9.

13

Morell Mihály Körkérdés: Milyen érzés érettségizni?
emléktáblát Félegyháza iskolavárosi múltját és remélt jövőjét idézi a sok ünneplőbe öltözött, izgatott fiatal, akik számára lezárul egy korszak. Az írásbeli vizsgákkal
avattak
elkezdődött az érettségi. Körkérdésünk az első benyomásokra és az érettségi
utáni elképzelésekre vonatkozott.

az összes vizsgáról nyilatkozni.
Munka mellett készültem, sokat
tanultam, és úgy éreztem – és
mondták is –, hogy szükség van az
érettségire, ez elengedhetetlen a
mai világban.

Rendhagyó kiállításmegnyitót rendeztek a Móra Ferenc
Gimnázium végzős, képzőművész diákjai április 28-án. A
rendezvényen a kiváló filmesre, képzőművészre, Morell Mihályra emlékeztek, és emléktáblát avattak az iskola volt
diákja, tanára tiszteletére. A
táblát Morell Mihály unokája
dr. Frőlich Rita leplezte le
Morell Mihály a kiskunfélegyházi Szent László Gimnázium diákja
és rövid ideig a rajztanára is volt.
Az egykori alma matere eddig három kiemelkedő művészt adott
a magyar, illetve az európai kultúrának. Holló László és Szántó
Piroska emlékét az első emeleten
őrzi emléktáblájuk, és egy-egy alkotásuk. Ehhez csatlakozott most
a Morell Mihály emlékét hordozó
tábla, amelyet Bozóki István kőfaragó, szobrászművész és Szabó Ildikó művésztanár készített,
és aminek elkészítését a Magyar
Művészeti Akadémia támogatta.

Évi (18): – Akármennyire is tartottam tőle, szerencsére kellemesen csalódtam: könnyű volt. Nem
kellett volna annyira izgulni. Jó
eredményekre számítok kivétel
nélkül, minden tárgyból. OKJ-s
képzéseket néztem ki magamnak, amelyekhez szükség lesz az
érettségire, fitnesz-wellness vagy
kommunikációs szakon szeretnék
továbbtanulni.

Kriszti (21): – Nem volt túlságosan nehéz, de azért előfordultak
fogós kérdések is. Valami ilyesmire
számítottam, de még korai lenne

Brigi (23): – Nem akarom elkiabálni,
de úgy érzem, hogy eddig jól sikerült,
és ezután sem lehet baj. Jóval nehezebbre számítottam, sokat tanultam.
Szakmám van, dolgozom, de úgy
gondoltam, hogy munka mellett is
meg kell szereznem az érettségit.
Martin (18): – Rázós volt, de kicsit még ennél is nehezebbre számítottam. Sok tavalyi és korábbi
vizsgafeladatot nézegettünk és
megoldottunk, ez jó felkészülésnek bizonyult. Megtettem minden
tőlem telhetőt. Szeretnék szakmát
tanulni, és majd a vendéglátásban
elhelyezkedni, ehhez szükség van
az érettségire.

A körkérdés
támogatója a
PROFINAILS
COSMETICS ZRT

Béla (19): – A vártnál könnyebbnek bizonyult, de viszonylag sokat
készültem, és 4 évnyi tanulás után
nagy meglepetéseket nem okozhat
az érettségi. Remélem, hogy jók
lesznek az eredmények. Közgazdasági érettségivel szakirányban
szeretnék továbbtanulni, érdekel
a gazdaság, a kereskedelem és a
marketing
tli

A Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat Hirdetménye
A városi szennyvízcsatorna beruházás III.
ütemének kivitelezési munkái befejező szakaszukba értek. A rákötési kötelezettség
törvényes, azaz szankció nélküli teljesítésére várhatóan 2014. június 1. és november
30. között lesz lehetőség.
Az elkészült gerinchálózatra csak külön önkormányzati értesítés alapján, a műszaki átadást
követően lehet a házi csatornát rácsatlakoztatni.
Ehhez a belső vezeték Bácsvíz Zrt. által történő
műszaki átvétele és külön csatornaszolgáltatási
szerződés megkötése is szükséges, a Víziközmű
Társulat igazolása mellett.

A Társulat a rákötési hozzájárulást május 15-el
kezdődően, az adategyeztetést követő 2-4 munkanapon belül adja ki. Ennek feltétele, hogy az ügyfél
a társulattal szerződéses tagi viszonyban áll, nem
rendelkezik fizetési hátralékkal és közli az érintett
ingatlan helyrajzi számát.
Aki még nem kötött szerződést vagy egyéni
megállapodást a társulattal az érdekeltségi hozzájárulás teljesítésére, kérjük, hogy mielőbb jelentkezzen irodánkban ügyfélfogadási időben. A
személyes ügyintézéshez a vonatkozó dokumentumokat, igazolványokat minden esetben kérjük
bemutatni.

Amennyiben az LTP szerződéskötő elhalálozott,
akkor a közjegyzői hagyatéki végzésben meg kell
jelölni az eljárni jogosult örökös személyét, mert
a szerződés banki ügyintézéséhez, későbbi lezárásához ez szükséges.
A rákötési folyamat sikeres megvalósítása érdekében tanúsított együttműködést megköszönjük.
Irodánk címe: Innovációs Központ,
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8-12 óra,
csütörtök: 13-16 óra
Telefon: 76/430-690
Tisztelettel: Kiss Kálmán Tibor, a Társulat elnöke
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Második helyen az NB II-es kézilabdacsapat
A Törökszentmiklósi KE II. ellen biztosította be a második helyét az NB II Dél-keleti csoportjában szereplő P&P Félegyháza.
A félegyháziak május 3-án hazai pályán győztek 29-23-ra, így
biztossá vált, hogy megelőzik a harmadik helyezett Kunszentmárton KSK csapatát. Az együttes játékosai a tervek szerint
május 10-én, a Martfű elleni mérkőzésüket követően vehetik át
az ezüstérmeket.
A mérkőzést döcögős játékkal,
de végig uralta a P&P Félegyháza,
melyből a csapat leggólerősebb játékosa, Ignácz Vilmos ezúttal kézsérülés miatt hiányzott.
A szünetben megnyugtató, öt gól
volt a félegyháziak előnye. (15-10)
A fordulás után a sok pontatlanság ellenére is megmaradt a
két csapat közötti különbség. A

vendégek képtelen voltak közelebb
kerülni a fél gőzzel játszó félegyháziakhoz, akik megerőltetés nélkül
szerezték meg a győzelmet.
A P&P Félegyháza a bajnokságot az Algyő mögött másodikként
zárta!
21. forduló: P&P FélegyházaTörökszentmiklósi KE II (15-10)
29-23.

Miksi István (vezetőedző,
P&P Félegyháza): – Ősszel kikaptunk, most vissza tudtunk vágni.
Sok hibával játszottunk, de meglett a mérkőzés. A 2. hely is meg-

van, az utolsó mérkőzésen győzni
szeretnénk.
22. ford. május 10., 18 óra
(sportcsarnok): P&P Félegyháza –
Martfűi KKKE

Bekerült a magyar
Most sem ismert
válogatottba Kocsis Marcell a KHTK kegyelmet
Hódmezővásárhelyen rendezték meg a Tavasz Kupa elnevezésű
uszonyos és búvárúszó versenyt. Kocsis Marcell ezúttal is kiválóan szerepelt, összesen hat éremmel tért haza.

Eredményei:
50 és 100 uszonyos gyors: 2.hely
200 és 400 felszíni úszás: 2.hely
200 uszonyos gyorson és a 4 x
100 felszíni úszásban 1. helyet
szerzett.
A verseny előtt 16 tehetséges
fiatal – köztük Kocsis Marcell – a
Magyar Búvár Szövetség oklevelét
is átvehette. Őket egyúttal a magyar serdülő és ifi válogatottba is
beválasztották.
Marcell május 3-án és 4-én a
kecskeméti Uszonyos és Búvárúszó
Világtalálkozón a magyar válogatott színeiben versenyzett, ahol két
arany, két ezüst és két bronzérmet
szerzett. Emellett három egyéni csúcsot és két aranyjelvényes
szintidőt ért el.

Továbbra is megállíthatatlan a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A félegyháziak május 3-án az utolsó helyezett Tiszakécske csapatát győzték
le. Hat gólt szerezve kiütötték ellenfelüket, amivel a tabella
élére ugrottak.
Az előzetes esélylatolgatás
szerint sokgólos mérkőzésre volt
kilátás, hiszen a két csapat őszi
találkozóján 8-3-as KHTK győzelem született. A félegyháziak
számára emellett a gólarány is
fontossá vált, amely akár a bajnoki címet is eldöntheti.

A KHTK zsinórban a 10. bajnoki sikerét aratta; és ha ideiglenes
is, de vezeti a megyei I. osztályú
bajnokságot.
25. ford.: Kiskunfélegyházi
HTK- Tiszakécske VSE (2-0) 6-0
26. ford. 05.11., 17 óra. Tompa SE- Kiskunfélegyházi HTK

Utolsó helyen végzett a sakkcsapat
Gyulán fejezte be a bajnokságot
az NB II Tóth László csoportjában
szereplő
Félegyháza-Csongrád
sakkcsapata. A félegyháziaknak
csak matematikai esélyük volt
arra, hogy elkerüljenek az utolsó

helyről. Az együttes az utolsó játéknapon mindössze négy pontot
szerzett és 11 ponttal maradt el az
utolsó előtti Röszke mögött.
Gyulai SE 8-4 FélegyházaCsongrád.

Bajnoki címet szerzett a Kiskunfélegyházi HTK II.
Négy fordulóval a vége előtt behozhatatlan
előnyre tett szert és bajnok lett a megyei III.
osztály keleti csoportjában a Kiskunfélegyházi
HTK II. A félegyháziak a bajnokság 22. forduló-

jában a Szanki OBSE-t múlták felül. A fordulatos találkozón kétgólos hátrányból fordítottak,
így hazai pályán szerezték meg a bajnoki címet.
Eredmények:

22. forduló: Kiskunfélegyházi HTK II. - Szanki
OBSE (1-2) 3-2
23. forduló: Izsáki SE- Kiskunfélegyházi HTK
II. 2-2
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EBU EU bajnoki
címet szerzett
ifj. Mizsei György!
Az European Broadcasting Union (EBU) EU-bajnoka lett könnyűsúlyban április 25-én ifj. Mizsei György. A bokszoló korábban a
Kiskunfélegyházi HTK Ökölvívó Szakosztályának tagjaként ért el
amatőr szinten sikereket. Most a profik között is a csúcsra ért.
A Profibox Promotion versenyzőjeként ifj. Mizsei a kubai születésű Brunet Zamorát győzte le a Solofrában megrendezett gálán
pontozással.
A 20 éves ifj. Mizsei Györgynek
két éves profi pályafutása során
ez volt a 28. találkozója. Ezeken
19 győzelmet (köztük 11 KO) és 9
vereséget szenvedett el. Petrányi Zoltán által vezetett Profibox

Promotion tagjaként Mizsei másfél hónapon keresztül készült a 12
menetes találkozóra.
Mizsei a belga Jean Pierre
Bauwens ellen védheti meg a címét.

Vadász íjászversenyen a Koppányok
Tavaszi Vadászat Szittyaföldön
nevű 3D-s vadász íjászversenyen álltak rajthoz a félegyházi
Turul Koppány íjászok. A megmérettetésnek immár sokadik
alkalommal a Szeged melletti
Rabi-major adott otthont.
A gyermek kategóriában a harmadik helyért mint utóbb kiderült Koppány küzdelem alakult
ki, ugyanis Steitz Adelina és ifj.
Lovas Ferenc azonos pontszámot
lőttek. A több tízes találattal rendelkező Lovas Ferenc végül dobogós helyezett lett, Adelina negyedikként végzett.
Az ifjúsági lányok között Szei-

Útlezárás
Tájékoztatjuk a tisztelt kiskunfélegyházi lakosokat, gépjárművezetőket, illetve Kiskunfélegyházán
közlekedő
gépjárművezetőket,
hogy 2014. május 14-ig az alábbi
teljes szélességű útlezárásokra
kerül sor gyalogátkelőhelyek és
kerékpárút átépítése miatt, ezért
tisztelettel kérünk minden érintettet, hogy a forgalomkorlátozásokat
szíveskedjenek figyelembe venni,
és annak megfelelően közlekedni,
ill. megválasztani az útvonalukat.

bert Nóra tartva jó formáját első
lett.
Ifi fiú kategóriában élete második versenyén rajthoz álló Németh
László 249 pontot gyűjtött, ami a
negyedik helyre volt elég.
A felnőttek között ezúttal is nagy
küzdelem alakult ki. A legjobb félegyházi Csizmár Csaba 14. lett.
Szeibert Imre és Papp Zoltán
azonos pontszámmal 15. és 16.
helyet szerzett. Ugyanebben a kategóriában Tóth Mihály élete első
versenyén 228 pontot vadászott
össze, ami a 21. helyhez volt elég.
A seniorok között Dinnyés Gyula
negyedik helyezést érte el.

Május 8-9.
között a Kossuth L. u. a Körpatika
előtt található gyalogátkelőnél annak átépítése miatt teljes szélességben lezárásra kerül. A munkálatok várhatóan május 9-én este
befejeződnek, de előfordulhat a
munkálatok befejezésének eltolódása, ezért a lezárás kitolódhat a
következő napokra is.

Május 12-14.
között a Kossuth L. u. a Móra Ferenc Gimnázium előtt található

gyalogátkelőnél annak átépítése
miatt teljes szélességben lezárásra kerül. A munkálatok várhatóan május 14-én befejeződnek,
de előfordulhat a munkálatok
befejezésének eltolódása, ezért
a lezárás kitolódhat a következő
napokra is.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!
Kiskunfélegyházi
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
Osztály

Álláshirdetés pedagógus
munkakör betöltésére
A
Constantinum
NevelésiOktatási Intézmény pályázatot hirdet
középiskolai (szakközépiskolai és
gimnáziumi) tanári állás betöltésére
az alábbi szakosok részére:
– angol – magyar nyelv és irodalom
– biológia, – kollégiumi nevelő
A pályázathoz kérjük csatolni:
- önéletrajz, - motivációs levél
- diploma másolat, - (ha van)
egyházi ajánlás
Az álláshelyek betöltésének
várható időpontja: 2014. aug. 18.
Beküldési határidő:
2014. május 30.
Elbírálás: 2014. június 16-ig.
További információ: Mindák József
(intézményvezető) tel.: 76/431-786

KIADJA A FÉLEGYHÁZI
KÖZLÖNY NONPROFIT KFT

Felelős kiadó:
Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu
Munkatársak:
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), Tóth László Imre
(PR, marketing)
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelős vezető:
Majláth Zsolt László
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Arcok a piacról
Mindig friss szedéssel érkezik
a félegyházi piacra, és egy vaskos könyvet megtöltene az a
sok-sok recept, amit ismer, és
amelyek mind így kezdődnek:
„Vegyél egy kiló gombát…”
– Három család képviselteti
magát a termesztésben – sorolja
Marton László (31) jászszentlászlói őstermelő –, a családtagok
közül négyen foglalkozunk csak a
gombával, és a lányok még időnként besegítenek. Nemcsak a félegyházi piacon árulunk, hanem
Szegeden, Majsán és Halason is, és
rendszeresen szállítunk friss árut
a környező éttermeknek.
– Milyen és mennyi gondoskodást igényel a gombatermesztés?
– Állandó figyelmet és munkát.
Mindennap kétszer mérjük a hőmérsékletet, ügyelünk a páratar-

talomra, a növekedési fázis szerint
locsolunk, és kéthetente cseréljük
a komposztot a gombaházakban.
– Hogy kell elképzelni a gombaházat?
– Tíz van belőlük, mindegyik sötétített, elláttuk őket klímával és
fűthetőek is.
– Melyik gombafajtából nagyobb
a kereslet?
– Változó. Hol a csiperke felé billen a mérleg, hol pedig laskagombából adunk el többet. A gomba
nem szezonális termék, minden
évszakban terem, azonban más
zöldségek megjelenése hatással
van a forgalomra. Például amikor
sok a karfiol és a spárga a piacon
és olcsón kaphatók, akkor átmenetileg csökken a gomba forgalma.
– Elkészítés előtt mi a teendőnk
a gombával?

– Nincs vegyszerezve, de mielőtt sütnénk-főznénk, mindenképpen mossuk le gyorsan, melegvízzel, és dörzsöljük át puha
kefével. Ennyi.
– Készíthetünk a gombából
levest, paprikást, salátát, kiránthatjuk… Ajánlana valami

Programokban gazdag év után
Maradéktalanul teljesíteni tudta az elmúlt évre meghatározott
feladatait a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete. Erről Juhász István számolt be az április 28-ai küldöttgyűlésen. Az
elnök elmondta, hogy a Békenaptól a térségi találkozók megszervezéséig minden rendezvényt megtartottak, annak ellenére,
hogy 2013-ban pályázati pénz nem gyarapította költségvetésüket. A tagság, illetve néhány támogató hozzájárulásának volt köszönhető, hogy zavartalanul működhetett az egyesület.

Az egyesületi program hagyományosan májusban, a Béke napi
előadásokkal és faültetéssel kezdődött. Majd következett a Bugacon megrendezett nyugdíjas klubok találkozója 400 résztvevővel,
120 fellépővel. A program a Szent
Mihály Napi községi programok-

hoz kapcsolódott. Megtartották a
szintén hagyományos, szabadidős
családi napot is. Bekapcsolódtak a
Pedagógus Klub óvodásoknak kiírt
gyermekrajz pályázatának, kiállításának szervezésébe. Az Idősek
napját az önkormányzattal közösen „A zene világnapján” tartották

meg. Ezt a gyakorlatot az elkövetkező években is folytatják.
Az évet a téli ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényekkel zárták.
András napjától vízkeresztig különböző programokon elevenítették fel a népi hagyományokat,
szokásokat. Ebben a programban
minden klub szerepet vállalt –
mondta el Juhász István.
A közgyűlésen arról számolt be
az elnök, hogy a 14 klubot, 500
klubtagot tömörítő egyesület idei
programja az elmúlt évihez hasonlóan alakul. Megvalósításához
a költségvetés biztosítottnak látszik, hiszen pályázati úton 800
ezer forintot nyertek, ehhez jön
még a személyi jövedelemadókból
felajánlott egy százalékok összege,
valamint a tagdíj. Remélhetően az
önkormányzat is támogatni fogja
működésüket, erre már benyújtották kérelmüket.
H. S.

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Kecskés Mihályné Ország
Ilona – Kunszentmiklós, Kis Lajosné Ferenczi Ilona – Kecskemét, Geiszt Jánosné Oláh Juliánna Irén – Ballószög, Lencsés Józsefné Fehér Irén – Kunadacs
Sik István – Kunbaracs, Rácz Alajos János – Kiskunfélegyháza, Marosi Ferenc
– Szentkirály, Balla Sándorné Szűcs
Julianna – Orgovány, Drabant István –

különlegességet a Közlöny olvasóinak?
– Tölthetjük nagyon változatosan, például franciasalátával, juhtúróval, csirkés rizottóval, és még
sok mindennel. Érdemes kipróbálni a tepsis töltött gombát májjal
töltve, lilahagymával.
tli

Ifjú képzőművészek
kiállítása

A Terescsényi Endre Ifjúsági Képzőművész Körnek nyílt évzáró kiállítása május 3-án a művelődési
központban. A 14 fiatal alkotó
változatos technikával készült
műveit bemutató tárlatot Török
Tamás, a Holló László Képzőművész Kör egyik művészeti vezetője
ajánlotta a látogatók figyelmébe. A
megnyitón közreműködtek a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói. A kiállítás május
12-éig látogatható.
Lajosmizse, Farkas Pálné Nagy Rozália
– Kiskunfélegyháza, Tóth József – Kiskunfélegyháza, Patzik István György –
Kunadacs, Molnár István – Kecskemét,
Faragó Sándorné Túri Ilona – Lakitelek,
Kincses Lajosné Gere Julianna – Szentkirály, Fődi Imréné Fátyol Margit Veronika – Tompa, Dr. Völgyes Józsefné
Mónai Irma – Kunszentmiklós, Illés
Imréné Csányi Luca – Kiskunfélegyháza, Gyenes Sándorné Halasi Franciska
– Kiskunfélegyháza

