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Szoros lesz
a nadrágszíj

Az idei évben 10 milliárd 192 ezer fo-
rintból kell gazdálkodnia a helyi ön-
kormányzatnak. A rendkívül szûkösre 
szabott eklézsiáról a minap döntött a 
képviselõtestület. A városatyák vita 
nélkül, amire a rendszerváltás óta nem 
volt példa, fogadták el a költségvetési 
rendeletet. A bevételek pótlását ingat-
lanértékesítésbõl kívánja megoldani a 
város.

Az év rendõrei
Az „Év rendõre” címmel tüntették ki 
február 21-én megtartott évértékelõ 
értekezleten Joó Endre fõhadnagyot, a 
Kiskunfélegyházi Rendõr-kapitányság 
körzeti megbízotti alosztály vezetõjét. 
A megtisztelõ címet a megyében még 
hárman, Nothoff Gábor fõtörzsõr-
mester, a Bácsalmási Határrendészeti 
Kirendeltség határrendésze, Tuchardt 
István fõtörzs-zászlós, a Bajai Rendõr-
kapitányság helyszínelõ és balesetvizs-
gálója, valamint Horváth Attila száza-
dos, a Kiskõrösi Rendõrkapitányság 
kiemelt fõnyomozója kapták meg. Az 
elismeréseket Dávid Károly rendõr 
dandártábornok adta át.

A kommunizmus áldozataira emlékezett február 25-én a félegyházi vasútállomás 
elõtt a Kiskun Nemzeti Kör, a FIDESZ-KDNP és a FIDELITAS helyi szervezete. Ün-
nepi beszédet mondott Juhász István gimnáziumi tanár. Folytatás a 3. oldalon.

Több mint hárommillió forintot nyert az 
önkormányzat az Aranyhegyi kerékpárút 
megépítésére. A beruházás részleteirõl 
lakossági fórum keretében tájékoztatták 
az illetékesek február 25-én az érintett 
telektulajdonosokat, valamint a könyék-
belieket.

A lakossági fórumot Juhász Miklós, 
a körzet önkormányzati képviselõje 
nyitotta meg. A beruházás részleteirõl 
Hartyányi Gyula, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa beszélt. Elmondta, 
tavaly a gazdasági, közlekedési, terü-
letfejlesztési és az igazságügyi tárca 
pályázatának értelmében az állam 
idén 950 millió forintot biztosított köz-
lekedésbiztonsági célú kerékpárutak 
építésére, azok engedélyeztetési ter-
vének elkészítésére. A pályázat célja 
a kerékpározás biztonsági feltételei-
nek javítása, az egészséges életmódra 
nevelés, az idegenforgalom fejleszté-
se. A kiskunfélegyházi önkormányzat 
- élve a kínálkozó lehetõséggel - két 
kerékpárút megvalósítására nyújtott 
be pályázatot a szaktárcához. Az év 

végén a megközelítõleg 5 kilométer 
hosszú, két méter széles selymesi 
kerékpárút megépítésére több mint 
százmillió forintot nyert a város. A 
munkák a hetekben el is kezdõdtek.
A másik pályázat az Aranyhegyi 
kerékpárút tervezésének, az engedé-
lyeztetési eljárás lebonyolításának 
költségére biztosított fedezetet. A 
majd hét kilométer hosszú, 2-2,6 
méter széles betonsáv tervdoku-
mentációjának elkészítése 6,4 mil-
lió forintba kerül. A pályázaton az 
önkormányzat 3,2 millió forintot 
nyert, így rövidesen megkezdõdhet a 
kerékpárút terveinek elkészítése.

-gulyás-

Kerékpárutak a külterületekre
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Móra Ferenc emléke 
volt iskolájában 

A múlt század hatvanas éveiben vette fel az 
I. sz. leányiskola városunk nagy írójának, 
Móra Ferencnek a nevét, s lett Móra Ferenc 
Általános Iskola. A névválasztást indokol-
ta, hogy Móra Ferenc itt végezte az elemi 
és középfokú tanulmányait 1877 és 1897 
között. Móra iskolájában mindig szeretet-
tel, tisztelettel ápolták névadójuk emlékét. 
1979. február 8-án avatták fel Kovács Ferenc 
Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotását, a 
vörösmárványból készült fejszobrot, s 1984 
óta az iskola falán emléktábla hirdeti a nagy 
író emlékét. 
Az iskola ma már a Constantinum Intézmény 
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola ne-
vet viseli. Az iskola az utóbbi idõben két-
szer rendezett versenyt az országban lévõ, 
Móra nevét viselõ általános iskolák számára, 
1979-ben és 1999-ben. Ekkor ellátogatott az 
iskolába Márta, Móra unokája és két dédu-
nokája is. Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszer-
zõ, városunk díszpolgára az író születésének 
100. évfordulójára (1979) kórusmûvet írt az 
iskola kórusa számára. 
Iskolánk 2002-ben testvériskolai kapcsolatot 
létesített a székelyudvarhelyi Móra Ferenc 
Általános Iskolával, s a sok közös program-
mal együtt ápolják Móra emlékét is. Az is-
kola falán emléktábla hirdeti ezt az együtt-
mûködést. Az író halálának évfordulóján 
az iskolában minden évben mûsorral vagy 
vetélkedõkkel emlékeznek meg, felkeresik 
a Móra-emlékhelyeket a városban, virágot 
visznek Móra Márton sírjára. Így történt 
ez idén is, február 8-án iskolai ünnepségen 
emlékeztek meg a nagy íróról, Móra-mesét 
dramatizáltak, verset mondtak, emlékezõ 
beszéd hangzott el, majd megkoszorúzták az 
iskolai emléktáblát. Egy-egy tanulócsoport 
virágot vitt a városi Móra-szoborhoz, Móra 
szülõházához, s Móra Márton sírjához az 
Alsótemetõbe. 
Az iskolában tovább folytatódik az író 
emlékének ápolása. Nyomdai elõkészítés 
alatt van a Móra diákkoráról szóló könyv, 
melynek címe: “…visszajöttem az öreg is-
kolába…”, valamint Székelyudvarhelyen 
készül egy kopjafa, melyet majd az ottani 
küldöttség hoz magával áprilisban. A könyv 
megjelenésére, s a kopjafa felállítására 2008 
õszén kerül sor a Constantinum Intézmény 
jubileumi ünnepségén. 
A könyv címe egy Móra-idézet: “…vissza-
jöttem…”, de úgy érzem, Mórának nem 
kell visszajönni, az õ emléke, alakja, szelle-
misége itt van a Móra Ferenc Katolikus Ál-
talános Iskolában.                     Kapus Béláné

Projektzáró az óvodában
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív 
Program 3.1.3 keretében zajló “Fel-
készítés a kompetencia-alapú oktatás-
ra” címû projekt zárórendezvényét tar-
totta február 7-én a Móravárosi Óvoda 
nevelõtestülete. A programra a a város 
óvónõin kívül a környezõ településekrõl 
is érkeztek érdeklõdõ pedagógusok.

Az óvodások mûsora után Ficsór 
József polgármester köszöntötte a 
vendégeket. Magonyné Kis-Czakó 
Katalin projektvezetõ ismertette 
a projektet, majd Ternainé Fodor 
Mariann óvodai szakértõ elõa-
dásában arról beszélt, mit jelent a 
kompetencia - alkalmazható tudás 
- gyermekeink életében, tanulási 
folyamatában. A programban részt-
vevõ óvónõk Bálint Judit, Tóthné 

Kápolnai Margit és Zsígó Julianna 
ismertették a kompetencia alapú 
óvodai programcsomag felépítését, 
a továbbképzések tapasztalatait, 
eredményeit és hatását a gyerme-
kekre, partnerekre. Az új módszer 
az óvónõket szemléletváltásra, új 
módszerek, eszközök alkalmazásá-
ra ösztönzi, sokoldalúan fejleszti a 
gyermekek képességeit. A projekt 
idõszaka alatt a pályázaton nyert 
technikai eszközök, szakmai anya-
gok gazdagították az óvoda tárgyi 
feltételei, színesítették a gyerme-
kek óvodai életét. A kompetencia 
alapú oktatás a jövõ útja a pedagó-
giában, az óvoda, ahogy eddig is, 
felkészíti a gyermekeket az iskolai 
életmódra. A rendezvényt Csernus 
Krisztina óvodavezetõ zárta.

Dobrev Klára Félegyházán
Dobrev Klára, Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök felesége 
látogatott el február 22-én vá-
rosunkba. Az ismert közéleti 
személyiség megtekintette a 
közelmúltban átadott Petõ-
fi Sándor Városi Könyvtárat, 
majd az MSZP helyi szerve-
zetének kibõvített választmányi 
ülésén vett részt. Dobrev Klára 
házigazdája Ficsór József pol-
gármester és dr. Garai István 
országgyûlési képviselõ, a helyi 
MSZP elnöke volt.  Kép és szöveg: Andrási Attila

Az ingyenesség hazugság
A szocializmus mindenben 
rossz volt, amit kaptunk, 
most amiért fizettünk, 
minõséget akarunk kapni 
- mindezt február 19-én 
jelentette ki Eörsi Mátyás, 
az SZDSZ ügyvivõje azon 
a sajtótájékoztatón, amit 
február 19-én tartottak az 
Innovációs Központban. 

A közismert politikus 
elmondta, pártja nem 
ért egyet a vizitdíj, a 
kórházi napidíj és a 
tandíj eltörlésével. 
Megítélése szerint a re-
formokat lehet fékezni, 
gátolni, de megállítani 
nem. Semmi sincs in-
gyen, az ingyenesség a 

múlt kísértete. A szo-
cializmus mindenben 
rossz volt, amit kap-
tunk, most amiért fi-
zetünk, minõséget aka-
runk kapni. A tandíjból 
például fel lehet javíta-
ni az iskolákat, a kórhá-
zi napidíj, a vizitdíj az 
egészségügy nehézsé-

geit hivatott enyhíteni. 
Eörsi Mátyás az SZDSZ 
adóreform elképzelései 
kapcsán elmondta, a 
terheket csökkenteni 
kell, mert csak így te-
hetõ vonzóvá a magyar 
piac. Az adórendszer 
átalakítása az ország si-
kerének kulcsa.
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Áldozatok
„… Mit õriztünk, fényes csillagot
Egy csillag nevében kioltatott.”

A Magyar Országgyûlés 2000. júniusi 
döntése óta a középiskolák minden évben, 
február 25-én emlékeznek meg  a kom-
munista diktatúra áldozatairól. Azért 
ekkor, mert 1947-ben Kovács Bélát, a 
FKGP fõtitkárát ezen a napon tartóztat-
ták le és hurcolták el a Szovjetúnióba. 

„Ítélõ idõk forgószelében
Halottak, foglyok, menekültek…
A sebek lassan beheggednek,
Ráhull a gyógyító idõ.
A halottak sem perlekednek,
Felejtés: súlyos szemfedõ…”
Február 25-én nemcsak emlékezünk. 
Emlékeztetnünk is kell az áldozato-
kra. 
„… Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, hol szózatát megértve
Meghalni tudtak, s élni mernek érte.”
Kik voltak a kommunista diktatúra ál-
dozatai?
- Áldozatok azok a honfitársaink, 
akiknek a csontjaival a megszálló el-
nyomók igyekeztek a „lenini utat” ki-
kövezni
- Áldozatok a Terror Házában, a 
váci fegyházban és más börtönökben 
megkínzott és agyonvert rabok
- Áldozatok a rabok hozzátartozói, 
akik viselték a kegyetlen megaláz-
tatásokat, tûrve a kínokat és remény-
kedve csak vártak, vártak…
- Áldozatok a munkatáborok lakói, 
a recski kõbányába, a Hortobágyra 
internáltak, akiket megfosztottak ott-
honaiktól, mindenüktõl,  akik közül 
sokan nem térhettek soha többé vissza
- Áldozatok a hazájukat elhagyni ké-
nyszerülõ, a négy égtáj felé szétszóró-
dott honfitársaink
- Áldozatok a bedeszkázott vagonok-
ba kényszerített, erõltetett menetben 
Kelet felé hajtott nõk és férfiak
- Áldozatok a hitükért meghurcolt és 
megölt papok, a földjeiktõl megfosz-
tott parasztok, a hat millió meg nem 
született gyermek, és mindenki, akibõl 
kiölték a hitet, a reményt, mindent, 
ami emberi…
Február 25-én emlékezünk és emlé-
keztetünk:
„… Áltatás megmaradni
Lelkünk sebeivel…
Csalás szemet hunyni
Ki-ki maga felel, árulás elfeledni
Sebet vagy igazságot
Ha belehalni kell.”                          Bm.

Folytatás az 1. oldalról.
A kommunizmus áldozataira emlékezett 
február 25-én a félegyházi vasútállomás 
elõtt a Kiskun Nemzeti Kör, a FIDESZ-
KDNP és a FIDELITAS helyi szervezete. 
Ünnepi beszédet mondott Juhász István 
gimnáziumi tanár.

A kommunizmus áldozatainak emlék-
napján a jobb oldali érzelmû emberek 
és pártok a vasútállomásnál emlékeznek 

a múltra. Ott, ahol 1919. április 29-én 
Szamuely és Kun Béla különítményesei 
véres kegyetlenséggel kivégezték Návay 
Lajost, a dualista Magyarország egyik 
ismert liberális politikusát és két társát. 
A fennmaradt dokumentumok szerint a 
pribékek különös kegyetlenséggel vetet-
tek véget a 19 éves nyomorék Návay Iván 
életének. A rendezvény befejezéseként 
az emlékezõk elhelyezték koszorúikat a 
vasútállomás falán lévõ emléktáblánál.    

A kommunizmus áldozatainak emlékére

Néhány hete az osztályfõnökünk jelezte, hogy 
az idei tanévben a mi osztályunk készül fel a 
kommunista diktatúra áldozatainak emlék-
napján a megemlékezésre.

Nekünk mai 15-16 éveseknek ez nem 
igazán jelentett semmit, hogy mit is takar 
ez az ünnep, de mivel szeretjük a közösségi 
munkát, s részt veszünk minden jó buliba, 
így jelentkeztünk erre a feladatra is bará-
taimmal.
Az osztályfõnökünk adott anyagokat, ver-
seket s tájékoztatott február 25-érõl, hogy 
miért is van ez a megemlékezés, meg  ho-
gyan is történik ez a mi sulinkban.
Majd munkához láttunk, és ahogy egy-
re többet foglalkoztunk ezzel a témával 
rádöbbentünk mennyi embernek kellett 
meghalnia, mennyi családnak kellett tönk-
re mennie egy sajátos ideológia miatt. Rá 
kellett döbbenjünk, hogy mennyire nem 
tudjuk, mi is történt országunkban és az 
országhatárainkon kívül. 
2008-ban mi fiatalok mennyit tudunk er-
rõl? Van, aki szemléltesse a dolgokat 
nekünk? Mi fiatalok, de valószínû a közép-
korú felnõttek se látják át a kor súlyos rom-
bolását?
A megemlékezés anyagából szembesültünk 
jó pár adattal: 1944 õszén a szovjet Vörös 

Hadsereg átlépte a magyar határt, azonnal 
megkezdte a 16 és 55 év közötti polgári la-
kosság, zömmel férfiak összegyûjtését és 
Szovjetunióba hurcolását az ún. „malenkij 
robotra”.
A munkatáborokban elviselhetetlen körül-
mények uralkodtak. 60-cm-es férõhelyek 
egy- egy fogolyra. Poloskák, bolhák, tetvek 
keserítették meg az életük. És még meg-
annyi más embert nem kímélõ körülmény-
nyel kellett szembenézniük.
Ahogy jobban belemerültünk a felkészülés-
be kezdtük átérezni, hogy milyen kegyetlen 
dolgokat mûveltek az emberekkel. Csalá-
dokat tettek tönkre embereket nyomorí-
tottak meg mind lelkileg mind testileg. 
Szóval most éreztük át, hogy mirõl is szól 
ez a megemlékezés, s bíztunk abban, hogy 
általunk az iskola diákjai is megértik, meg-
érzik ennek az emléknapnak a miértjét.
„Mind elhajlottak, valamennyien megrom-
lottak, és nincsen, aki jól tesz, egyetlenegy 
sincs. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámí-
tanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átok-
kal és keserûséggel van tele. Lábuk gyors 
a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a 
nyomukban, és a békesség útját nem isme-
rik; Isten félelmével nem törõdnek.”(Róm 
3,12-18)

Kürti Emõke, Constantinum 9. osztály

Mit jelent ma egy fiatalnak emlékezni 
a kommunista diktatúra áldozataira?
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Textilkiállításra invitálta az érdeklõdõ-
ket a Mûvelõdési Ház aulájába a 
meghívó. A minden-
napok embere általá-
ban a szõnyegszövést, 
a terítõkészítést vagy 
egyéb a köznapi élet 
egyszerûbb termékeit 
társítja a textilhez. 
Ezért is hat olyan 
meghökkentõen Oláh 
Nóra mûvésztanár 
kiállítása, mert az õ 
textilmunkái a meg-
szokottól alaposan el-
térõ képet mutatnak.
Lényegében legtöbbje 
komoly mondanivaló-
val átszõtt alkotás, de 
inkább képszobrok-
nak hívhatnánk õket, 
melyek a legkülönfélébb anyagokból 
– juta, zsákvászon, géz, stb. - készültek 
és a síkból erõteljesen 
kiemelkedõ, három-
dimenziós alkotások. 
Tartalmilag két téma 
köré csoportosíthatók 
a kiállított mûvek. 
Az egyik a madár-
motívum, a másik az 
emberi alak. Mel-
lettük néhány egyéb 
játékos, technikailag 
kísérletezõ alkotás is 
fellelhetõ a paraváno-
kon. 
A madár, a madarak 
motívuma egy ösz-
szefüggõ képsor, kelta 
szimbólumokkal, s bár néhány darab-
ja kissé didaktikus, a 
sorozat két mûve az 
egész tárlat legkie-
melkedõbb munkája. 
A „Pihenõ útközben” 
c. képen egy ágon 
üldögélõ madárforma 
látható ziláltan, tépet-
ten, halálosan kimerül-
ten. A „Szárnyalás 
vége” c. alkotás a leg-
drámaibb, a hideg õszi 
avarban foszladozó 
madártetemet lassan 
belepik a lehulló, sár-
gult levelek. Kemény, 
érzelmeket felkavaró 
alkotás. Akárcsak a 
mellettük elhelyezett 

a „Többi néma csend” c. kompozíció, 
mely talán egy kissé furcsa címmel fel-

ruházott fi gurális 
kép. A síkból kilépõ 
alak lehet egy felröp-
penni készülõ angyal 
mozdulata, amely a 
szép ritmikus vékony 
kötélzetbõl, a kötél-
zet által jelzett Nagy 
Rendbõl dinamiku-
san szárnyaló for-
mát öltött. Nagyon 
eltalált – kép?, szo-
bor?. 
Izgalmas, de kísér-
letezõ anyaggal lep-
te meg Kiskunfél-
egyházát Oláh Nóra 
makói alkotó. Ere-
deti felfogásban dol-

gozta meg anyagát. Érdekes és meghök-
kentõ, hogy a különféle textilanyagok 

a megmunkálás után 
mennyire elvesztet-
ték a nézõ számára 
eredetiségüket és 
olyannyira mûanyag-
nak, illetve teljesen 
más anyagnak tûn-
tek, hogy meg kellett 
érinteni, hogy való-
diságáról meggyõzõd-
jünk. Ugyanilyen volt 
a távolról csillogó-
nak látszó felület is, 
melyhez viszont kö-
zelebb kellett men-
ni, hogy textilre nem 
jellemzõ csillogás el-

tûnjön. (végül is a ráesõ fény meg a lakk 
összjátéka adta ki e 
furcsa csillogást.)  A 
kiállítás-megnyitón 
Kertész Jánosné, a 
TEMI Szakmakö-
zi Mûvelõdési Ház 
nyugalmazott igaz-
gatója mutatta be az 
alkotót, s ajánlotta a 
jelenlévõk fi gyelmé-
be a tárlatot. A meg-
nyitó külön értéke 
volt a zenei aláfestés. 
Ritkán lehet ennyire 
eltalálni a képek kel-
tette milliõ és a zenei 
hangulat egységét, 
mint történt ez Oláh 
Nóra kiállításán. R. F.

TextilvarázsPályázatfi gyelõ
Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa 
gyermekrajz pályázatot hirdet “Az emberi mél-
tóság tisztelete” címmel “Én gyönge és kicsi 
vagyok”? (Szabó Lõrinc: Lóci óriás lesz). A pá-
lyázat során a pályázók egyedi rajzaikkal mutat-
hatják be az országgyûlési biztos által 2008-ban 
kiemelten kezelt: 1. gyermeki jogokkal, 2. gyü-
lekezési joggal, 3. és a hajléktalanok helyzetével 
kapcsolatos problémákat. A pályázók e képi 
ábrázolással járulhatnak hozzá az országgyûlési 
biztos munkájának minél szélesebb körben tör-
ténõ megismertetéséhez. Pályázati kategóriák:- 
kisiskolás kategória (1-4. osztály), - felsõ tago-
zatos kategória (5-8. osztály), - nem mûvészeti 
középiskolás kategória (9-13. osztály), - mûvés-
zeti középiskolás kategória (9-13. osztály). A 
pályamûvek témái: Az alkotások elsõdlegesen a 
gyermekek és fi atalok által az emberi méltóság 
sérelmével, illetve tiszteletével kapcsolatos, a 
mindennapi életben tapasztalt élményeit jelenít-
sék meg. Mutassák be a fi atalok érzékenységét 
a jogsérelmekkel kapcsolatban, jelenítsék meg 
azt az idealizált világot, ahol az emberi mél-
tóságot feltétlenül tiszteletben tartják, vagy a 
kiábrándító valóságot, amely az alkotókra nagy 
hatással volt. A pályázat formai követelményei: 
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretû, fekvõ 
vagy álló rajzlapokon, egyéb, nem törékeny 
anyagon megvalósított mûvek nevezhetõk. Az 
elkészítés technikája szabadon választott (pl. 
vízfesték, tempera, fi lctoll, tollrajz, zsírkréta, 
pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes 
technika stb.) Egy alkotó kizárólag egyetlen 
alkotással pályázhat, iskolánként max. 10 pály-
amûvet fogadunk el. Mindhárom témakörben 
a díjazott rajzokat az országgyûlési biztos által 
párhuzamosan kiírt esszé-pályázat kiadványá-
ban illusztrációként szerepeltetni kívánjuk. A 
legjobb alkotásokból az Országgyûlési Biztos 
Hivatalában kiállítást rendezünk. A pályázat 
postázásával a pályázó törvényes képviselõje 
hozzájárul ahhoz, hogy a pályamûvet az állam-
polgári jogok országgyûlési biztosának honlap-
ján (http://www.obh.hu) közzétegyük. Pályázat 
benyújtása: A képek beküldési határideje: 2008. 
április 15.. Postacím: Országgyûlési Biztos Hi-
vatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. További 
információk: Heizerné Hegedûs Éva, telefon: 
475-72-53, e-mail: palyazat@obh.hu

A Kráter Mûhely Egyesület mesejátékversenyt 
hirdet Wass Albert meséibõl nagycsoportos 
óvodások és alsó tagozatos általános iskolás ta-
nulók számára. Jelentkezhetnek nagycsoportos 
óvodások és alsó tagozatos általános iskolás ta-
nulók csoportjai. Célunk Wass Albert meséinek 
minél szélesebb körû megismertetése. A be-
mutatandó mesejáték idõtartama maximum 20 
perc lehet! Jelentkezési határidõ: 2008. március 
10. Mesejátékverseny idõpontja: 2008. április 
25. Jelentkezni a honlapról (http://www.krater.
hu) letölthetõ jelentkezési lapon lehet levélben 
és e-mailen az alább megadott címeken. Cím: 
1053 Budapest, Papnövelde u. 8. 2/26. E-mail: 
sajto@krater.hu Bõvebb tájékoztatást a (06 1) 
266-6288-as és a (06 30) 619-9977-es telefonszá-
mokon kaphatnak.
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Fontos információk a 
szavazás módjáról

Névjegyzék
A 2008. március 9-i országos népszavazás alkalmával a választópol-
gárok a postai úton megküldött „Értesítõn” megjelölt szavazóhe-
lyiségben szavazhatnak. Amennyiben Ön nem kapott „Értesítõt” 
szíveskedjék felkeresni az Okmányirodát, ahol tisztázhatja a névje-
gyzékbõl való kihagyás okát. Fontos: amennyiben Ön nem szerepel a 
névjegyzékben a szavazás napján már nem kérheti a Szavazatszámláló 
Bizottságtól a névjegyzékbe történõ felvételét (még akkor sem, ha ezt 
érvényes okmányokkal igazolni tudja), mert ezt a lehetõséget a tör-
vény kizárja. 

Igazolással szavazás
Ha a szavazás napján  Magyarországon, de nem a lakóhelyén  tartóz-
kodik, igazolással szavazhat. Igazolást kell kérni akkor is, ha ugyan a 
lakóhelyén tartózkodik, de nem az Ön állandó lakcíme szerinti („Ér-
tesítõn” szereplõ) szavazókörben kíván szavazni pl. mert az állandó 
lakcíme és a tartózkodási helye nem ugyanaz. Igazolással csak egyet-
len szavazókörben,   a 13. sz. szavazókörben (Móra F. Gimnázium) 
lehet szavazni. 

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én 
16.00 óráig lehet kérni.  Ajánlott levélben pedig  úgy kérhetõ, hogy az 
2008. március 4-ig megérkezzen a Választási Irodához. Ha az igazolás 
kiadását követõen meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerin-
ti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2008. március 6-ig kérheti, 
hogy - az igazolás bevonásával egyidejûleg - vegyék vissza a lakóhelye 
szerinti szavazókörbe.

Mozgóurna kérése 
A mozgásában gátolt választópolgár – kérésére – mozgóurnával sza-
vazhat.  Mozgóurna csak írásban kérhetõ a Helyi Választási Irodától, 
illetve a szavazás napján az „Értesítõn” megjelölt szavazókör  szava-
zatszámláló bizottságától. 

Amennyiben Ön a szavazás napján kórházban tartózkodik és emiatt 
mozgásában gátolt és  az állandó lakcíme szerinti szavazókör nem 
ugyan az, mint az Ön ideiglenes tartózkodási helyeként szereplõ 
kórház címe szerint illetékes szavazókör, abban az esetben csak úgy 
szavazhat mozgóurnával, ha a Helyi Választási Irodától elõzetesen 
megkért igazolással rendelkezik és  a mozgóurnát írásban kéri a Helyi 
Választási Irodától vagy az illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól. 

Kérjük a T. Választópolgárokat, hogy figyelmesen tanulmányozzák át  
ezen tájékoztatót és amennyiben bármelyik eset fennáll, határidõben 
szíveskedjenek a szükséges igazolásokat beszerezni. Ezek hiányában 
sajnos nem tudnak részt venni a szavazásban. Helyi Választási Iroda 

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy a 2008. évi országos 
népszavazás ideje alatt a Helyi Választási Iroda segítséget, informá-
ciót nyújt a választással kapcsolatos kérdésekben.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Cím: Polgármesteri Hivatal I. em. 30. szoba. Vezetõje: Dr. Fehérvá-
riné Dr. Csölle Yvette jegyzõ. Telefonszám: 76/562-015
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfõtõl – csütörtökig 08.00 – 16.00 óráig
Pénteken   08.00 – 12.00 óráig

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette HVI vezetõje

Az alföldi akácfától
a Karakorum csúcsáig

Tarjányi István, kiskunfélegyházi származású hegymászó február 
21-én telt ház elõtt tartott elõadást a 2007-es K2-Gasherbrum-I. 
Expedícióról a Petõfi Sándor Városi Könyvtárban. 

Méltattam kiemelkedõ szakmai teljesítményét: Magas-Tát-
rai falak, Kaukázus Szabad Spanyolország csúcs Kolomücev 
út, Nakra-Tau északi direkt útja az Olasz Kuloár át, Elbrusz 
csúcsok, a Pamírban a  hírhedt Borodkin pillér, a Spitzbergák 
Észak-déli átmetszése, majd 1997-ben az elsõ Grönland Ex-
pedíció, másodszorra 2001-ben  Kollár Lajossal és Kiss Csa-
bával a Béres Transzgrönlandi Expedíció.
Karl Lukan egy idézetével próbáltam magyarázni, hogy miért 
is választja egy mászó a szenvedések, megpróbáltatások 
ellenére a mászást életformájává!?
„Állni a felhõk fölött a legszebb élmény, ami egy hegycsú-
cson az emberre vár. A felhõk felett a Világnak az a része 
van, ahol nincs mindig napsütés, fölöttünk viszont az álmok, 
az eszményi szépség világát találni, a paradicsomot és a bol-
dogságot”
Tarjányi István meghatódottan állt a hazai közönség elõtt. 
Elõadásának elején a Kiskunfélegyházához való erõs 
kötõdésérõl és gyermekkori élményeirõl mesélt. Fiatalok, 
középkorúak, idõsebbek, nõk és férfiak,  Pista családtagjai 
hallgatták és nézték ámulattal az elõadó által vetített képe-
ket és filmbejátszásokat. Az elõadás végén kérdésekre vála-
szolt a lelkes mászó.
Áprilisban újabb utazás következik a „Magyarok a világ nyolc-
ezresein” Expedíció keretében. A  cél : 2 nyolcezres, a  CHO 
OYU és a Mount Everest. Földünk legmagasabb hegyének  
északi falán a  Hornbein- vagy a Norton kuloáron keresztül a 
csúcs elérése mesterséges oxigén használata nélkül. 
A két alpinista, Tarjányi István és e sorok írója még órákig 
beszélgettünk egymással.
A félegyháziak nevében is jó, szerencsés utat, Isten áldását 
kívánom és kérem a viszontlátás reményében:

Bense Zoltán hegymászó, önkormányzati képviselõ
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Nagy Dániel  (anyja neve: Szabó Szilvia Ildikó), 
Manga Dorina Gyöngyi (Koncz Gyöngyi), Katona Lujza 
(Kovács Anna), Fózer Márk (Seregély Judit), Rácz-Szabó 
Alexandra (Görög Anita), Türkössy Botond (Tóth Zita), 
Krisztin Máté (Trofin Ramona), Buzder-Lantos Boglárka 
(Szikora Mónika), Tóth Eszter Diána (Pajkos Judit), Dora 
Dávid Krisztián (Ónodi Csilla).
Meghaltak: Tarjányi Kálmánné Mencser Piroska, Sallai 
Lászlóné Deák Judit, Kertész István, Berecz Balázsné Fekete 
Margit, Drozdik Sándorné Rekedt-Nagy Veronika, Fekete 
Ferencné Seres Erzsébet, Ficsór Istvánné Móczár Veronika, 
Gyõri Istvánné Feri Julianna, Farkas Pál -  Kiskunfélegyháza. 
Szemerédi Mihályné Réczi Rozália – Gátér, Dabis Pálné 
Pruszkai Eszter – Szank.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: 
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: 
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepna-
pokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET február 25-tól – március 2-
ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a. (Tel.: 
76/432-000), Március 3-tól – március 9-ig: Senna Gyógyszer-
tár Kkfháza, Zrínyi u. 1-3. Tel.: 76/466-398.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET március 1-én – március 2-án: 
Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. 
Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.  
Március 8-án – március 9-én: Dr. Horváth Tibor Kkfhá-
za, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Pozsár Miklós 
Kkfháza, Szegfû u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetõség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi 
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. 
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: hûtõgépész, csomagoló, hús-
feldolgozó, cipõalsórész-készítõ, AWI hegesztõ, Mg-i.szárítókezelõ, 
lakatos. Bugac: sertésgondozó. Befektetési tanácsadó (változó).

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor

Szerkesztõség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Tel./Fax: 76/467-541 e-mail: fkozlony@enternet.hu

Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette

Nyomda: MH KFT. (mhbt@pannonmail.hu)
Megjelenik 15.300 példányban.

ISSN: 1216-1403

SZJA 1% Az állatbarátok SZJA 1 % fela-
jánlását a kkfházi kutyamenhely 
fennmaradása, továbbmûködé-

se céljából a Fidó bácsi közhasznú alapítvány várja.
Adószám: 18345973-1-03.

Vásárnaptár Országos állat- és kirakodóvásár: 
március 9., április 13., május 11., 

június 8., július 13., augusztus 10., szeptember 14., október 12., november 
9., december 14. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklõdni lehet: 
kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfõ – csütörtök 8-11 
óráig a 76/461-255/37-es melléken. 

Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata    

• Február 6. óta nagyböjt van. Nagyböjt bûnbánati idõszak, amely 40 
nap alatt Húsvét ünnepére készülünk. Nagyböjt péntekjei hústilalmi 
napok.
• Március 3-tól kezdõdõen az Ótemplomban az esti szentmisék 17.30-
kor fognak kezdõdni.
• Az egyházmegyei hittanverseny espereskerületi selejtezõje március 
1-jén lesz Kiskunfélegyházán a Constantinum Intézményben. 
• Március 2-án, vasárnap fél 11-kor érseki szentmise lesz az Ótemp-
lomban.
• Március 5-én és 12-én 7.45-tõl BEMUTATÓ testnevelés óra lesz a 
Constantinum Intézményben a leendõ elsõ osztályosoknak és szüle-
iknek. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! 
• Március 12-én 16 órakor kezdõdik a VII. Keresztény Kiskonfer-
enciára a Constantinum Intézmény dísztermébe. Elõadó: Hoffmann 
Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetõje és Binszki 
József, az egyházmegye családreferense.
• Akik szeretnének szentmisét mondatni, azok a plébániákon jelent-
kezhetnek.
• Vasárnap 7.15-tõl Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus mûsora 
hallható a Sirius Rádióban!

Szentmisék: Újtemplom: h-pé ½8 és 17, szombat ½8 és 18, 
gyászmise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, ½11 és 18.
Ótemplom: h-szo 7 és 16.00, vasárnap ½7, 8, 9, ½11, 16.00.
Kalmár-kápolna: vas. 17 óra, utolsó vasárnap görög kat. liturgia: 
18-kor Kórház: csüt. 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet a Damjanich utcai refor-
mátus templomban minden vasárnap 900 órától.
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Kártyacsata a szakmaköziben

Izgalmas, kiváló hangulatban zajló ver-
senynek adott otthont minap a Szak-
maközi Mûvelõdési Ház. Ötvenkét vál-
lalkozó kedvû játékos próbálkozott a 
pókerarc felvételével, blöfföléseik haté-
konyságával, a kedvezõ lapjárás és sze-
rencse kivárásával.

A több mint hét órán át tartó fárasztó, 
de élvezetes kártyacsatát több – e 
játékot kedvelõ - érdeklõdõ is megte-
kintette és végig izgulta, ami igazolta 
a póker közkedveltségét, sikerét. A 

döntõ nyolcas asztalnál a következõ 
eredmények születtek: 8. Pelyhe Jó-
zsef, 7. Kalla Tibor, 6. Bálint Krisz-
tián, 5. Rostás Gábor, 4. Turcsányi 
Lajos (Korona SE-Fornetti), 3. Kiss 
István, 2. Bánfi László (Korona SE), 
1. Lantos József (Korona SE-Fornet-
ti) az I. Variens  Kupa Pókerkirálya. 
A VARIENS KFT által felajánlott 
díjakat a Korona SE vezetõi adták át 
a helyezetteknek, a nagy érdeklõdés 
mellett és sikeresen lebonyolított pó-
kerverseny befejezéseként.

Félegyházi sikerek a kosárlabdában
NB I. B bajnoki nõi kosárlabda 
mérkõzés:
Miskolci SI - KKC 67:77
Pontszerzõ KKC játékosok: Nagy Hel-
ga 22, Pasek Mónika 21, Nagy Dóra 17, 
Rajnai Zsuzsa 10, Tóth Edit, Petei Edit 
2-2, Nagy Zita 1. Edzõ: Nádasdi József
A KKC a mérkõzés elején megszerzett tete-
mes elõnyét nagy küzdelemben, a jó véde-
kezésének köszönhetõen megtartotta, így 
10 pontos különbséggel gyõzött. A csapat 
edzõje Nagy H., Rajnai Zs., Pasek ., Nagy 
D. játékát emelte ki. Hiányolta a csapat-
ból a távollévõ Jáger Anita centerjátékát. 
Legközelebbi nõi bajnoki mérkõzés: már-
cius 2-án, vasárnap 17 órakor kerül sor 
Budapesten a TFSE csapata ellen.
NB II. férfi bajnoki kosárlabda 
mérkõzés: 
KKC – Mezõberény 77:57
Pontszerzõ KKC játékosok: Dobos 

Richárd 27, Hajdú Gergely 24, Szabó 
Miklós 10, Varga Márton 6, Gál Martin 
4, Horváth Domonkos, Kállai Sándor 2, 
Huszár Alex 2. Edzõ: Guóth Ádám
Hazai pályán - MEZGÉ tornacsarnoká-
ban - a hazai csapat volt a találkozó 
esélyese, ennek megfelelõen közepes ira-
mú és színvonalú találkozón 20 pontos 
különbséggel gyõzött. Legközelebbi férfi 
bajnoki mérkõzés: március 1-jén, szom-
baton 18 órakor kerül sor a Gyulai Color 
együttese ellen, hazai pályán. 
Bács-megyei Felnõtt Férfi Kosárlabda 
Bajnokság:
KKC ÖF - Univer Kadett Kecskemét 82:60
Pontszerzõ félegyházi játékosok: Kósa 
László 26, Papp Sándor 21, Nemcsok 
Attila 14, Polyák István 13, Seres Tibor 
8. Edzõ: Seres Tibor
Ezen a találkozón a rutin gyõzött a fia-
talok ellen.                        Tokai György

Sport programok
A KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Sport-
csarnok programjai a következõk:
 

Március 1.: 16 óra Ifjúsági kézilabda 
bajnoki mérkõzés (KHTK – Makói 
KC),  18 óra, KHTK MB-I/B férfi 
kézilabda bajnoki mérkõzés (KHTK 
– Makói KC).
Március 2.: 9-18 óra, Játszóház
Március 8. 16 óra: KKC MB-I/B nõi 
kosárlabda bajnoki mérkõzés (KKC 
– Baja ÚKDSE), 18 óra, KKC MB-
II férfi kosárlabda bajnoki mérkõzés 
(KKC – Gyula).
Március 9. 8-18 óra: KHTK Hírös 
Kupa utánpótlás labdarúgó torna
Március10.  9:30 óra: Somafone KHTK 
– Fáklya SE férfi futsal mérkõzés
Március 14. 16 óra: Ifjúsági kézilabda 
bajnoki mérkõzés (KHTK – Ózdi KC), 
18 óra: KHTK MB-I/B férfi kézilab-
da bajnoki mérkõzés (KHTK – Ózdi 
KC).
Március 22. 16 óra: KKC MB-I/B nõi 
kosárlabda bajnoki mérkõzés (KKC 
– NYFSE-NYKS).
Március 29. 9 óra: KKC Szenior nõi 
kosárlabda torna.
Március 31. 19:30 óra: Somafone 
KHTK – Hegyvidéki Sasok férfi futsal 
mérkõzés.
Április 5. 16 óra: Ifjúsági kézilabda 
bajnoki mérkõzés (KHTK – Kiskõrös 
KSK), 18 óra: KHTK MB-I/B férfi 
kézilabda bajnoki mérkõzés (KHTK 
– Kiskõrös KSK)
Április 19. 16 óra: KKC MB-I/B nõi  
kosárlabda bajnoki mérkõzés (KKC 
– OSC).
Április 21. 19:30 óra: Somefone 
KHTK – DTE-Royal FC férfi futsal 
mérkõzés.
Április 26. 19 óra: Táncszínház, KOR-
MORÁN Koncert.
Április 27. 15 óra: Ifjúsági kézilabda 
bajnoki mérkõzés (KHTK – Szeged 
KKSE), 17 óra: KHTK MB-I/B férfi 
kézilabda bajnoki mérkõzés (KHTK 
– Szeged KKSE).
Május 3. 16 óra: KKC MB-I/B nõi 
kosárlabda bajnoki mérkõzés (KKC 
– Törekvés SE).
Május 5. 19:30 óra: Somafone KHTK 
– Goldball RFC Csömör-II férfi futsal 
mérkõzés.
Május 24. 16 óra: KKC MB-I/B nõi 
kosárlabda bajnoki mérkõzés (KKC 
– Miskolci Sportiskola SC),  18 óra: 
KKC MB-II férfi kosárlabda bajnoki 
mérkõzés.

Siker idegenben!
A  SOMAFONE-KHTK NB-II-es futsal 
csapata nem indult a legjobb elõjelekkel 
a Villár Pi Bonyhád csapatához az elsõ ta-
vaszi, idegenbeli összecsapásra. Sérülések 
és egyéb gondok miatt, csak a keret fele 
tudott elutazni az otthonában nem kön-
nyen legyõzhetõ ellenfélhez.  A mérkõzés 

nagyrészében a bonyhádiak vezettek, de a 
végén a félegyházi focisták, kiváló egyéni 
és csapatmunkájukkal a maguk javára for-
dították az eredményt és három, nagyon 
fontos ponttal térhettek haza, megerõsítve 
a tabellán elfoglalt elõkelõ helyüket. Villár 
Pi Bonyhád – Somafone KHTK 7 – 10 (4 
– 4). A Somafone-KHTK  gólszerzõi: Szabó 
Attila 3, Szabó Norbert 3, Katona Balázs 2, 
Kádár Tamás 1, Lénárt Máté 1.
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Sportgála és bál a városi sportcsarnokban

Idén a városi sportcsarnok adott otthont 
a hagyományos sportgálának és sportbál-
nak. A rendezvény fénypontja volt az „Év 
sportolója” díjak átadása.

Év sportolói, felnõtt férfi kategória: Mihály János 
– KHTK ökölvívás (Magyar Bajnok), Szabó Ró-
bert – Vasas TK birkózás, (még junior korú, de 
felnõttként résztvevõ a szófiai EB-én, junior EB-
én Belgrádban 9. hely, Junior VB-n Pekingben 12. 
hely). 
Felnõtt nõi kategória: Szabó Emese – Vasas TK 
birkózás (Szófia EB 5. hely, Magyar Bajnok), Kiss 
Fekete Katalin – KHTK ökölvívás (Magyar Baj-
nok).
Ifjúsági fiú kategória: Provics László – KHTK 
ökölvívás (Magyar Bajnok, Felnõtt Magyar Ba-
jnoki III. helyezett), Szentpéteri Horváth Balázs 
úszó (Diák Olimpiai Bajnok).
Ifjúsági lány kategória: Rádi Nikoletta – Vasas TK 
birkózás (Magyar Bajnok, Ifjúsági EB résztvevõ). 

Serdülõ fiú kategória: Horváth László – KHTK 
ökölvívás (Magyar Bajnok), Ifj. Mizsei György 
(KHTK ökölvívás, serdülõ Magyar Bajnok).
Serdülõ leány kategória: Hegyi  Brigitta – Jog-
ging Plusz Szuperinfó Futóklub (2007. triatlon 
Diákolimpia II. hely, Magyar Köztársaság aquat-
lon verseny III. helyezés, Aranyjelvényes atléta, 
Heraklesz kerettag),  Görög Kata – KHTK at-
léta (Távolugrásban Magyar Bajnok, Varsóban 
megrendezett nemzetközi versenyen I. helyezett, 
Diákolimpiai bajnok csapat tagja), Varga Klára 
sakkozó (Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakk 
Bajnok).
A 2007. év csapata:  A Kiskunfélegyházi Összevont 
Ált. Isk. III.kcs. négytusa csapata. Diákolimpiai 
csúccsal lettek 2007-ben diákolimpiai bajnokok.
A 2007. év edzõje:  Ramocsa Sándor – KHTK 
ökölvívó edzõ. Tanítványai hét Magyar Bajnoki 
címet, valamint több második és harmadik helyet 
szereztek. Öt versenyzõje Heraklész, egy pedig a 
Csillag program résztvevõje.

A 2007. év testnevelõje: Kerék Csaba a Kiskun-
félegyházi Összevont Ált. Isk. testnevelõje. Ered-
ményei: III. kcs. Négytusa fiú csapat diákolimpiai 
bajnok, IV. kcs. Távolugró fiú csapat diákolimpiai 
bajnok, IV. kcs. Távolugró leány csapat diákolim-
piai bajnok, IV. kcs. Súlylökõ leány csapat diáko-
limpiai II. hely, III-IV. kcs Összetett csapatverse-
ny diákolimpiai bajnok.
A 2007. év veterán sportolója: Rév Zoltán – Vasas 
TK birkózás (Veterán VB III. hely),  Ferenc Jó-
zsef – KHTK atlétika (65 éves kategóriában Ma-
gyar Bajnoki III. helyezett, 200 m síkfutásban II. 
helyezett és 400 m síkfutásban III. helyezett.)
Különdíjat kaptak: Kelemen András – Vasas TK 
birkózás. A birkózó szakosztály edzõje 2007-ben 60 
éves és 45 éve tevékenykedik a birkózó sportban, 
mint versenyzõ, késõbb edzõ és szakosztályvezetõ. 
Tapodi Richárd és Jankovszki Eszter – Kiskun 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény verse-
nytáncos párosa. 2007-ben standard táncban Diá-
kolimpiai Bajnokok, latin táncban III. hely.

Fölényes gyõzelem
NB I. Keleti csoport
Kiskunfélegyházi ASI - Jászkun 
Volán Szolnok 15:3. Újabb fölény-
es gyõzelmet arattak a FASI fiatal 
játékosai az NB I-ben. A Vajda-
Skumát és a Korponai-Oláh páro-
saik gyõzelme után, egyéniben 
Oláh 4, Korponai 4, Vajda 4, Sku-

mál 1 mérkõzést nyert.
Az NB II-ben szereplõ FASI 
II.csapata szoros mérkõzésen nyert 
10:8 arányban a Váci Reménység 
csapata ellen. Gyõzött  Blöszel 
4, Héjj 3, Kocsis 1 mérkõzésen és 
gyõzött a dr Francia-Héjj és a Ko-
csis-Bloszel párosunk is. A kitûnõen 
védõ Blöszel ellen nem volt ellen-
szerük a vendégeknek.


