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A „szolgálatos 
énekes” 

Maczkó Má-
ria Magyar 
Örökség – 
díjas népdal-
énekes már-
cius 16-án, 
virágvasár-
nap, hang-
versenyt ad 
17 órakor a 
Szent István 
templomban. 
„Maczkó Mária a teljességnek titkos, 
de mindenki előtt feltáruló útjain vezet, 
hittel és emberséggel, a szépnek és az 
ének szövegein, dallamain átsütő sze-
retetnek erejével erősítve, vígasztalva, 
gyógyítgatva e világi zarándoklásaink 
útjain elszenvedett sebeinket.” Így vall 
a művésznőről Spányi Antal székesfe-
hérvári püspök.

Az enyhe télnek köszönhetően már febru-
árban megkezdődött a selymesi kerékpárút 
építése. A szakemberek elsőként a nyom-
vonalat tisztították meg. A földmunkákhoz 
a minap fogott hozzá a kivitelező cég.   

A gazdasági, közlekedési, területfejlesztési, 
és az igazságügyi tárca pályázatának értel-

mében az állam tavaly 950 millió forintot 
biztosított a közlekedésbiztonsági célú ke-
rékpárutak építésére, azok engedélyezteté-
si tervének elkészítésére. A pályázat célja a 
kerékpározás biztonsági feltételeinek javí-
tása, az egészséges életmódra nevelés, az 
idegenforgalom fejlesztése. 

Folytatás a 2. oldalon.

Épül a selymesi kerékpárút

Április elsejétől megszűnik a vizitdíj és a 
kórházi napidíj, ősztől pedig nem vezetik 
be az egyetemeken a tandíjat, miután a 
március 9-ei népszavazáson fölényesen 
győztek a Fidesz igenjei. 

A népszavazás mindhárom kérésben 
eredményes volt. A választópolgárok 
több mint fele (3.979.105 fő) adta le 
szavazatát. A kórházi napidíj ügyében a 
szavaztok 84,2 százalék, a vizitdíj ügyé-
ben 82.55 százalék, míg a tandíj kérdé-
sében 82,36 volt az igen.  Az Országos 
Választási Iroda 99,96%-os közlése alap-
ján Bács-Kiskun megyében a népsza-
vazás végéig a választásra jogosult 431 
289 állampolgárból 220 055-en mentek 
el szavazni. A megjelentek aránya a me-

gyén belül 51,02%. Kiskunfélegyházán a 
szavazásra jogosultak 50,35%-a járult az 
urnákhoz. 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a nép-
szavazás eredményével kapcsolatban 
kifejtette: Nem változott meg abban a 
kormány véleménye, hogy jobb egész-
ségügyi ellátás kell. Ehhez több pénzre 
van szükség, és pénze csak az emberek-
nek van. 
Orbán Viktornak a Fidesz elnökének ér-
tékelése szerint „Nem igaz, hogy a ma-
gyarok torkán mindent le lehet nyomni, 
a győzelem a magyarok önbecsülésének 
diadala. …Magyarország nem kér a pénz 
behajtásokból, hanem új irányt akar. A 
győztes nem egy párt, hanem Magyaror-
szág…”      

Tandíj, vizitdíj, napidíj: Nem!

Tartalomból
- Szeméthegyek a Kun utcában
- Mi folyik itt Félegyházán!
- Nők a szabadságharcban

"Éljen a 
magyar 
szabad-
ság, éljen a 
haza."

Nemzeti 
ünnepünk: 
március 15.

Írásunk a 3. oldalon.
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Pro és kontra

Mi folyik itt Félegyházán!
A 2007-es év sok változást hozott a félegyházi oktatási 
intézmények életében. A változások egyrészt szervezeti 
jellegűek voltak, magyarul átszervezések, összevonások, 
és megyei működtetésbe való átadás. Másrészről pedig új 
igazgatókat nevezett ki az új képviselőtestület minden in-
tézmény élére, a szakma egyetértése mellett(?) vagy nem. 
A kinevezett vezetők közül valamilyen véletlen folytán 
többen előzőleg a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei vol-
tak a 2006-os önkormányzati választásokon.  A képvise-
lőtestület többsége, az ott helyett foglaló sok pedagógus 
úgy gondolta, hogy ezek a változtatások javára válnak a 
félegyházi iskoláknak, és megtakarítást jelentenek majd 
az önkormányzat, mint fenntartó számára. Én magam, már 
az átszervezések idején sem láttam sem a szakmai, sem az 
anyagi előnyöket. A képviselőtestület elfogadta Kiskunfél-
egyháza 2008. évi költségvetését. A számok sajnos nem a 
helyzet javulását mutatják, és ez a problémáknak csak egy 
része. A kinevezett vezetők csak a napi feladatokat szem 
előtt tartva, nem eleget foglalkozva a jövővel állnak a világ 
sodrásában. Ez alól talán csak a középiskolák jelentenek 
valamelyest kivételt. Nem tudom, mire várnak a város 
fideszes többsége által támogatott, hatalommal felruhá-
zott emberek. Mikor kezdenek majd dolgozni az általános 
iskolai intézményrendszer problémáinak sürgős megol-
dásán. A pedagógustársadalom, a szülők, az utca embere 
minden nap szembesül ezekkel a folyamatokkal és valódi 
tetteket várnak. Felismeri annak szükségességét a várost 
irányító többség, hogy meg kellene hallani a szakmailag 
megalapozott belső és külső hangokat. Mikor lesz megold-
va a TKIKI (Batthyány, Petőfi) számos szakmai és tárgyi 
problémája. Vagy esetleg továbbra is a Kiskun Alapfokú 
Művészeti Iskolát fogja támogatni milliókkal a testület 
fideszes többsége, annak ellenére, hogy ez egy 100%-os 
magániskola. Ha nagyon összefüggést akarunk keresni, 
ebben is találhatunk a jelenlegi képviselőtestülettel. Hová 
vezet ez, mi kell ahhoz, hogy véget érjen a csoda várása. 
Talán minden intézményt olyan egyedi bánásmódban ré-
szesítünk ezentúl, mint a város érinthetetlen gimnáziumát. 
Vagy minden problémát szőnyeg alá kell seperni, ahogyan 
az egyszeri igazgató ügyét, akire egy diák sérelmére elkö-
vetett tettlegesség gyanúja vetült. Kérdem én: MI FOLYIK 
ITT FÉLEGYHÁZÁN!!!!!

Seres Ferenc Önkormányzati képviselő, MSZP

Válasz Seres Ferenc cikkére:
 

Tisztelt Seres Úr!
 

Sajnálattal olvashattuk, hogy a város iskoláinak munkáját, az 
igazgatók és a pedagógusok tevékenységét ilyen minősíthe-
tetlen módon lekicsinyli, leértékeli. A félegyházi pedagógu-
sok, a „nemzet napszámosai” nevében ezt visszautasítjuk!
Ön, aki a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tagja 
másfél éve - s minden alkalommal hangoztatja, hogy nem 
szakember a témában -, itt is látható, hogy építő kritikát és 
javaslatot a kezdetek óta sem tett, s a mai cikkével is inkább 
a témához való alkalmatlanságát erősítette.                                    

Kapus Krisztián, a MOV bizottság elnöke

Félegyháza képzőművészetének kiemelkedő egyéniségére, Holló Lászlóra 
emlékezett a város március 6-án. A festőművész születésének 121 évfor-
dulója alkalmából megtartott ünnepséget a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület  és a Holló László Képzőművész Kör szervezte.  

Épül a selymesi kerékpárút
Folytatás az 1. oldalról.
Az enyhe télnek köszönhetően már 
februárban megkezdődött a selymesi 
kerékpárút építése. A szakemberek 
elsőként a nyomvonalat tisztították 
meg. A földmunkákhoz a minap fo-
gott hozzá a kivitelező cég.   

A kiskunfélegyházi önkormányzat - 
élve a kínálkozó lehetőséggel – ke-
rékpárút megvalósítására nyújtott be 
pályázatot a szaktárcához, és nyert 
összesen 138,75 millió forintot. Az 

összegből elkészül a megközelítőleg 
5,2 kilométer hosszú és 2 méter szé-
les selymesi kerékpárút, amely a vá-
ros határától a Mária dűlőig tart.
Lőrincz Tibor, a körzet önkormány-
zati képviselője lapunk érdeklődésé-
re elmondta, a kerékpárút nem csak 
hasznos, hanem esztétikailag is szép 
lesz. A szakemberek négy fajta fát 
ültetnek a betonsáv mellé, valamint a 
csatlakozó utak kiképzése is tetszetős 
lesz. A beruházás várhatóan ez év jú-
niusában fejeződik be.

Szeméthegyek a Kun utcában
Szeméthegyek nőttek ki a földből a 
minap a Kun utca végén lévő be-
kerített építési területen. Az illegális 
szemetelők a dróthálót átvágva jutot-
tak be a magántulajdonban lévő ingat-
lanra.

Az illegális szeméthegyekre a környék-
beliek hívták fel a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztályának figyel-
mét. Az illetékesek nyomban felvették 
a kapcsolatot a telek tulajdonosával, aki 
ígéretet tett arra, hogy záros határidőn 
belül elszállíttatja a szemetet, valamit a 
tavasz folyamán gondoskodik a terüle-
ten lévő betonhulladék feldolgozásáról 
is - tudtuk meg Kiss Jenőtől, a város-
üzemeltetési osztály vezetőjétől.
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Ünnepi köszöntő
Kedves Olvasók!
Nagy tisztelettel köszöntöm 
Önöket az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 160. 
évfordulója alkalmából.
1848. március 15-e a magyar 
történelem egyik legjelesebb, 
a magyar nemzeti tudatot 
meghatározó napja. Hősei 
azok a honfitársaink voltak, akik a márciusi forra-
dalmat előkészítették, a nemes harcot megvívták, 
hitüket megtartva, koruk legmagasabb színvonalán 
gondolkodtak. 
Felismerték, miként kell cselekedni országunk füg-
getlenségéért. Az emberi tisztesség, a haza iránti 
szeretetük által vezérelve megtettek mindent, ami 
erejükből tellett -, sőt még ennél is többet, hiszen 
életüket áldozták a haza és népe szabadságáért. 
Emlékezzünk 1848 tavaszára! A vér nélküli, magasz-
tos és feledhetetlen napra, amely méltó szimbóluma 
volt az akkori és a későbbi koroknak. Egy olyan úton 
való elindulásnak, amely nemzeti identitásunk felé 
mutatott, a nemzeti összefogás jelképévé vált. 
Nekünk, kiskunfélegyháziaknak is olyan múltunk 
van, melyre biztonsággal építhetjük jövőnket. 
Ezen a napon városunk minden lakója ünnepel, mert 
ez mindannyiunk nemzeti ünnepe. Az ünnep pedig 
közösséget teremt, s erre az érzésre, az összetarto-
zás érzésére modern korunkban mindennél nagyobb 
szükségünk van. 
Városunk nagy költőfia, Petőfi Sándor vezéralakja 
volt a márciusi eseményeknek, ezért nekünk örök-
ségét nemcsak ápolnunk, hanem őriznünk is kell, 
átadni gyermekeinknek, unokáinknak. 
Ezért is fontos, hogy határainkon belül és kívül fenn 
tudjuk tartani a magyar kultúra, közte Kiskunfélegy-
háza eredményeit, értékeit, s benne Petőfi Sándor 
szellemiségét. 
Mi, kiskunfélegyháziak büszkék vagyunk költőóri-
ásunkra, mint üstökösre, kinek fényét az idő nem 
homályosíthatja el, emléke ma is elevenen él az em-
berek szívében. Hajtsunk fejet a márciusi ifjak, Kos-
suth Lajos, Batsányi János, Deák Ferenc, Wesselényi 
Miklós szellemisége előtt, gondoljunk a sajtószabad-
ság születésnapjára, arra a napra, amikor cenzúrázat-
lanul nyomtatták ki a szabad sajtó első példányait. 

Tisztelt Olvasók!
Városunk a „Petőfi emlékévek 2008-2009” prog-
ramsorozat keretében méltó emléket szeretne állítani 
a szabadságharc hőseinek, a szabad sajtó úttörőinek 
és Petőfi Sándor születésének 185., halálának 160. 
évfordulója tiszteletére. 
Arra kérem Önöket, ünnepeljünk közösen az emlék-
évek alatt is, legyünk hűek forradalmár, szabadság-
harcos eleink örökségéhez!

Ficsór József polgármester

Sillye Jenő: Keresztút c. művét adta elő a tiszaalpári gitáros fiatalok 
közössége március 7-én a Kalmár-kápolnában. A tiszaújfalui Szent 
István egyházközség hét gitáros lányból álló csoportjának vezetője 
Mészáros Mária.

Március 8-án egy-egy szál vi-
rág köszönti a nőket. Március 
15-én ismét a tisztelet virágai 
pompáznak a kezekben, a „né-
pek tavaszának”, az 1848-as 
forradalmaknak magyar hőseit 
ünnepeljük. Azonban kevesen 
gondolnak arra, hogy ezen ese-
ményeknek a nők is hősei voltak. 
Emeljük ki közülük a legismer-
tebbeket! Tiszteletteljes emléke-
zésünk azonban nemcsak nekik 
szól, hanem azoknak a névtelen-
ség homályába vesző nőknek is, 
akik őket követve teljesítették 
kötelességüket „honleányként” 
és „anyaként”.
Szendrey Júlia 1848. március 15-
én még csak csendes társa volt a 
nemzet költőjének, egy év múlva 
azonban már „testvéri szózatot” 
intézett az Életképekben a ma-
gyar nőkhöz. Kérte, buzdítsák 
harcra férjüket, fiaikat.
Kossuth Lajos 1849. április 16-
án az összes tábori kórház fő-
ápolónőjévé nevezte ki húgát, 
Zsuzsannát, aki az országban 72 
kórházat szervezett. Hívó szavá-
ra a nők tömegesen jelentkeztek 
ápolónőnek.
A horvát származású, 18 éves 
Lebstück Mária a magyar sza-

badságharc legendás katonája lett 
Karl álnéven. Keményen harcolt 
a branyiszkói és a kápolnai csa-
tában, Buda visszavételénél.
A nők Világos után is helytáll-
tak. A nemzeti ellenállás egyik 
hőse, a magyar nőnevelés él-
harcosa, Teleki Blanka volt, aki 
1849 őszén egy Szatmár megyei 
kis faluban, Pálfalván bújtatta az 
üldözötteket. Kik voltak a segí-
tői? Lővei Klára és egy tizenéves 
gyereklány, Erdélyi Erzsi. 1851-
ben mindhármukat letartóztat-
ták, s felségárulás vádjával perbe 
fogták. 
Fogság lett a sorsa Kossuth Zsu-
zsannának és Lebstück Máriának 
is, Szendrey Júliát pedig a nem-
zet „büntette meg”, mert „hűt-
len” lett Petőfi emlékéhez.
1848-ban így szólt Teleki Blanka 
a nők feladatáról:

„Hatalmas téren áll a nő… Ke-
zében a jövő nemzedék. Köteles-
ségét mint honleány, mint anya 
lelkiismeretesen betölteni, ez 
most feladata.”

Változott a világ, de Teleki Blan-
ka szavai ma is érvényesek!

Mayer Lászlóné

„Hatalmas téren áll a nő”
          /Teleki Blanka/

1848-49 és a nők
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Nagyszerű törekvése városunknak, hogy 
magas szintű kulturális értékeket igyekszik 
megőrizni, amikor 
Félegyházához vala-
milyen módon kötődő 
művészeket egy-egy 
állandó tárlattal, emlék-
házzal, kiállító helyi-
séggel „visszahozza”.
Holló László, Szántó 
Piroska, Morell Mi-
hály, a Holló-díjasok 
gyűjteménye, illetve 
a félegyházi alkotók 
munkái mellett most 
egy újabb művészeti 
gyűjteménnyel gazda-
godott Kiskunfélegy-
háza. 
A városunkhoz nagyon sok szállal kötődő 
„Kiskunfélegyháza művészetéért” címmel 
kitüntetett festő végrendeletében települé-
sünknek adományozott alkotásait, társa Dr. 
Benkő Éva kiegészítette, így jöhetett létre 
egy igen komoly, a művészhez méltó állandó 
kiállításanyag, mely a Petőfi házban nyert el-
helyezést. Dulity Tibor 
állandó tárlatát, mely a 
szülőhely, Bácsalmás 
után a második, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, 
Dr. Benkő Éva adta át 
városunk polgármes-
terének. 
Dulity Tibor nem csak 
egyszerűen művész 
volt, a piktúra vilá-
gában lényegében az 
alföldi festészet ha-
gyományait folytatta 
kiváló színvonalon, de 
fontos szerepet játszott 
nemzedékek esztétikai kultúrájának 
nevelésében is. 
A kiállítás előterében az életút és a 
Monográfia felvillantása mellett két 
nagyméretű önarcképpel invitálja a 
látogatókat beljebb a művész. Az át-
járó folyosó egyik oldalán a barátok, 
a kedves ismerősök portréi, a vele 
szemben lévő falon válogatott grafi-
kai anyag a kedvenc sorozatokból. 
A nagyszobában, amely a „Parasztpiéta 
terem” elnevezést kapta, az alföldi, a 
paraszti világ és táj megjelenítésének 
a képei várják a nézőket. Ahogy Illyés 
Gyula írja Dűlő út c. versében:
„...E nép löki a vért szívembe, számba 
az igét...Testem e nép, e táj...”

A kisebbik terem a „Sors(ok)” szobája, ahol 
a keresztek, a bohócok, az önfeláldozók 

sorakoznak szép rend-
ben. És a sarokban ott 
a festőállvány, rajta 
a vásznon egy gyors 
ecsetvonásokkal feldo-
bott, absztrakt vonalak 
közt lassan eltűnő bo-
hócfej(?), s mielőtt léte 
végleg lemerül, a két 
gombszem makacsul 
kapcsolódik a látogató 
tekintetébe. Búcsúzik. 
Mintha a festő, aki az 

előbb még 
az állvány 
előtti kisszé-
ken üldögélt, 
belépett a 
képbe, hogy 
végleg eltűn-
jön a Végte-
lenben.
A kiállítá-
son található 
még néhány 
szobor és 
a művész 

munkaasztala, rajta portréja, róla 
írt versek, kiállítás-meghívók. 

Egy minden ízé-
ben remekül ösz-
szeállított, magas 
szintű képzőmű-
vészeti anyaggal 
bíró emlékszo-
bákban tiszteleg-
hetünk Dulity Ti-
bor festőművész 
előtt, miközben 
írásaiból, alko-
tásaiból feltárul 
s z e r e t e t t e l j e s 
egyénisége, mű-
vészi hitvallása.
Kiskunfélegy -
háza városa egy 
nagyszerű ál-
landó kiállítás-
sal gyarapodott, 
köszönet érte 
mindazoknak , 
akik elgondolták, 
létrehozták és 
ápolják az alföldi 
festészet e nagy 
alakjának emlé-
két.               R.F.

2008. március 14.

Dulity Tibor állandó kiállításProgramajánló
Március 14-én városi „keresztutat” szerveznek a 
két templom egyházközségi csoportjai. A kereszt-
út 18 órakor az újtemplomból indul és a tizennégy 
állomás után, az ótemplomban ifjúsági misével 
zárul. 
Maczkó Mária eMeRTon és Magyar Örökség 
díjas népdalénekes március 16-án Virágvasárnap 
a Szent István templomban 17.00 órakor ad kon-
certet.
István Lajos – Szőcs Lajos: Taplómegmunkálás 
Korondon című könyvét ismerheti meg a nagykö-
zönség március 27- én Szőcs Lajos korondi tanító, 
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tiszte-
letbeli tagja jóvoltából. Az előadás 18 órakor kez-
dődik a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

Pályázati figyelő
Mátyás mesék, mondák illusztrálása. Kiíró: 
Benedek Elek Általános Iskola, Debrecen. Ha-
táridő: 2008. 04. 25. Pályázhat: általános iskola 
alsó tagozatos diákjai. A debreceni Benedek Elek 
Általános Iskola országos történelmi versenyéhez 
kapcsolódóan országos rajzpályázatot hirdet alsó 
tagozatos tanulók számára. Téma: Mátyás me-
sék, mondák illusztrálása. Méret: A/3. Technika: 
szabadon választott. Értékelés: évfolyamonként. 
Nevezési díj: 300 Ft/rajz, melyet rózsaszín pos-
tautalványon kérünk befizetni iskolánk címére 
(Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debre-
cen, Bocskai tér 1.) rajzpályázat megjelöléssel. 
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni: a pályázó 
nevét, évfolyamát, az alkotás címét, iskolája ne-
vét, címét, e-mailcímét.  Az eredményhirdetésre 
május közepén kerül sor. A díjazottakat megadott 
e-mail címükön, telefonszámukon értesítjük.  A 
rajzokat nem áll módunkban visszapostázni, a 
díjazott alkotások a kiíró tulajdonába kerülnek. 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseikre választ 
kaphatnak az alábbi elérhetőségeinken: e-mail: 
benedekelek@axelero.hu. Telefon: 52/ 534-189 
(Kovács Zsoltné, Lakatosné Kozma Andrea) 
http://www.benedekelekiskola.mlap.hu

Felhívás
Ön szerint melyek a legszebb Petőfi-versek? 
Felhívás lakossági véleménynyilvánításra. Idén 
ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 185. év-
fordulóját, 2009-ben pedig halála 160. évforduló-
jára emlékezünk. A jeles évfordulók tiszteletére a 
Petőfi Emlékbizottság és Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata a Félegyházához mindig is erős 
szálakkal kötődő, magát félegyházinak valló köl-
tőóriás 30 legszebb versét tartalmazó kiadvánnyal 
szeretné megajándékozni 2008-ban a város polgá-
rait. Legyen szerkesztője Ön is e verses kötetnek! 
Kérjük, hogy az Ön által legszebbnek ítélt Pető-
fi-vers címét juttassa el a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárba, vagy a petofi@kiskunfelegyhaza.
hu e-mail címre 2008. március 28-ig. A beküldők 
közül az emlékbizottság kisorsolja azt a személyt, 
aki tagja lehet a július 26-27-i fehéregyházi ün-
nepségre utazó városi küldöttségnek. Járuljon Ön 
is hozzá javaslatával az Emlékévek sikeréhez!

Petőfi Emlékbizottság
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Kiskunfélegyháza Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
2008. január-április folyamán Kiskunfél-
egyháza Város önkormányzata, az európai 
uniós pályázatokon történő sikeres részvétel 
érdekében, összeállítja Integrált Városfej-
lesztési Stratégiáját. E Stratégia az uniós 
városfejlesztési források megszerzésének 
feltétele és a pályázatok értékelésének alap-
ja a szociális városrehabilitációs illetve a 
funkcióbővítő városrehabilitációs fejleszté-
sek esetén. Kiskunfélegyházával szemben 
támasztott elvárás, hogy a regionális ope-
ratív programokhoz kapcsolódóan, önálló 
dokumentumként megjelenő Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiát készítsen, és ezen 
dokumentumot az uniós pályázatokhoz csa-
tolja. 
A Stratégia egy középtávú, 7-8 évre szóló, 

átfogó dokumentum, amely meghatározza a 
város jövőbeni fejlesztéseinek főbb irányait 
Kiskunfélegyháza egésze és az egyes város-
részek tekintetében. A Stratégia elkészítése 
egy hosszabb folyamat, amely során szük-
ség van a város legfontosabb vállalkozóival, 
civil szervezeteivel és intézményeivel való 
párbeszédre. Annak érdekében, hogy a Stra-
tégia tükrözze a lakosság részéről megfo-
galmazódó legfontosabb problémákat, fej-
lesztési szükségleteket, a lakosság bevonása 
szükséges a stratégiakészítés folyamatába. 
A mellékelt rövid kérdőív kitöltésével Ön 
is segíthet, hogy a következő években va-
lóban a város azon fejlesztései valósuljanak 
meg –belterületen és külterületen egyaránt 
– amelyek leginkább hozzájárulhatnak a 

lakosság életkörülményeinek javulásához, 
a város és  környezete kiegyensúlyozott, a 
megfelelő irányba történő továbbfejleszté-
séhez.
Ugyanezen kérdőívet kérhetik a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában és 
megtalálhatják a város hivatalos honlapján 
is (www.kiskunfelegyhaza.hu). 
A kitöltött kérdőívet a Városháza előterében 
elhelyezett gyűjtőládába adhatják le, illetve 
elküldhetik 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth 
u. 1. címre a megjelenéstől számított egy hé-
tig. A postai úton elküldött kérdőív borítéká-
ra kérjük írják rá a következőket: „Integrált 
Városfejlesztési Stratégia – Kérdőív”.
Kérjük, Ön is mondja el véleményét és já-
ruljon hozzá városunk fejlődéséhez!

Lakossági kérdőív
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A kérdőív kitöltésének célja a lakosság véleményének megismerése a legfontosabb fejlesztési témakörökről, területekről. 
A beérkezett válaszok városrészi szintű elemzése érdekében kérjük, adja meg melyik utcában (külterületi lakos esetén melyik kör-
zetben) lakik: 
 ………………………………………….. utca (körzet)
1. Ön mit tart a város legnagyobb problémájának? 
(például: közbiztonság; köztisztaság; munkahelyek hiánya; egészségügyi ellátás problémái; rendezetlen közterületek; leromlott állapo-
tú lakóépületeket; közlekedésbiztonság; parkolóhelyek hiánya tömegközlekedés zsúfoltsága; szórakozási lehetőségek hiánya, stb.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

2.  Ön mely városrészi szintű fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak? 
(például: a Belváros- felújítása; lakótelepek korszerűsítése, lakótelepi közösségi terek felélesztése; gyógyturizmus fejlesztése; lakó-
telepek/hagyományos építésű lakóterületek/telepek szociális célú rehabilitációja; Városi Parkerdő rendbetétele; Délibáb utca szoci-
ális leromlásának megállítása; iparterületek, ipari park fejlesztése; repülőtér fejlesztése; új lakóterületek kialakítása; közlekedésfor-
galmi célú fejlesztések, stb.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

3.  Ön milyen fejlesztéseket tart szükségesnek közvetlen lakókörnyezete megfelelő fejlődése érdekében? 
(például: útburkolat felújítása, közművekkel való ellátottság javítása, közvilágítás fejlesztése, zöldfelületek felújítása, bővítése 
stb.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Köszönjük a válaszokat!



Félegyházi Közlöny6. oldal 2008. március 14.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Nebl Elizabet  (anyja neve: Faragó Klára), Urbán Sza-
bolcs Dominik (Balázs Anikó), Szőke Bendegúz Csaba (Gyovai 
Barbara), Pesti Tamara (Szikszai Anett), Bakró Hanna Virág 
(Virág Mária), Szécsényi Zsombor (Dér Andera), Szebellédi Bá-
tor Benjámin (dr. Martus Melinda), Nagy Bálint Kristóf (Nagy-
Apáti Anita), Nánássy Blanka (Nagy Mellinda), Lukács Adrián 
János (Popovics Szilvia).
Meghaltak: Berta Dezső, Tóth Józsefné Kohajda Erzsébet, 
Drozdik Ferenc, Gondi Kálmánné Varga Mária  Veronika, Bense 
Jánosné Vincze Mária, Kőműves István, Szabó Mihály Ferenc, 
Orosz József Antal – Kiskunfélegyháza. Barcsa Balázsné Szórát 
Mária, Bakos István, Kovács Ferenc – Tiszaalpár. Trungel-
Nagy József Zoltán – Gátér. Lantos Mihályné Dobó Anna – 
Kiskunmajsa. Eszik Isvánné Ország-Sugár Franciska Mária – 
Kunszállás.

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 ünnep-
napokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET március 10-től – március 16-
ig: Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-
797., Március 17-től – március 23-ig:  Móra F. Gyógyszertár 
Kkfháza, Móra tér 2. Tel.: 76/461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET március 15-én –március 16-án: 
Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-
244, Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 
70/338-1097. Március 22-én és március 23-án: Dr. Vígh Ist-
ván Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Medgyesi 
József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-9951.
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 Kiren-
deltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 
461-745). Kiskunfélegyháza: csomagoló, húsfeldolgozó, cipőalsórész-
készítő, AWI hegesztő, lakatos, autószerelő, Mg-i szárítókezelő, villany-
szerelő, hűtőgépész, marós, TMK lakatos, szerszámkészítő. Bugac: ser-
tésgondozó. Pénzügyi tanácsadó, befektetési tanácsadó (változó).

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor

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

Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette

Nyomda: MH KFT. (mh.nyomda@gmail.com)
Megjelenik 15.300 példányban.

ISSN: 1216-1403

Mély fájdalommal tudatjuk,  hogy Héjjas István, 
városunk ismert közéleti személyisége, életé-
nek 87. évében elhunyt. Temetése 2008. már-
cius 19-én 11 órakor lesz a Felsőtemetőben. 

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az 
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti 
jogának elnyerésére: Asztalos J. u. 18/4 sz. 42 m2-es helyiség, 
Asztalos J. u. 28 sz. 42 m2-es helyiség, Holló László u. 11 sz. 42 
m2-es garázs, Holló László u. 7/7 sz. 42 m2-es garázs, Asztalos 
J. u. 22/7 sz. alatti 21 m2-es garázs, Petőfi u. 5 sz. alatti 19 m2-es 
helyiség, Petőfi u. 5 sz. alatti 16 m2-es helyiség, Kossuth u. 1 sz. 
alatti 345 m2-es helyiség.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az 
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 
614 hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület, Bethlen utca 19. Sz. alat-
ti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 
hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich 
utca 4., 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák 
Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelyeken ma-
gántulajdonú a lakóépület).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport, 
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu  Tel: 76/562-038.

Vásárnaptár
Országos állat- és kirakodóvásár: április 13., május 11., június 8., július 13., 
augusztus 10., szeptember 14., október 12., november 9., december 14. A vásár 
rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-
054-es telefonon, hétfő – csütörtök 8-11 óráig a 76/461-255/37-es melléken. 

Egyházi sorok…
A római katolikus egyház rovata

• Nagyböjt van, amely bűnbánati időszak, amely 40 nap alatt Húsvét 
ünnepére készülünk. Nagyböjt péntekjei hústilalmi napok.
• Március 14-én 18 órakor városi keresztút lesz 18 órától az Újtemp-
lomtól az Ótemplomig.
• Március 16-án virágvasárnap a 9 órás szentmisén passiójátékot ad-
nak elő a Constantinum diákjai. Virágvasárnap és nagypénteken az esti 
szentmisék után az ifjúsági hittanosok mutatnak be passsiójátékot szin-
tén az Ótemplomban.
• A nagyheti szertartások és a nagyszombati húsvét vigíliája szentmi-
se 18 órakor kezdődnek az Újtemplomban és 17.30-kor kezdődnek az 
Ótemplomban.
• Március 21-én nagypénteken 15 órakor lesz a hagyományos nagy-
pénteki keresztút a Kálvárián! 
• Március 23-án Húsvétvasárnap, Jézus Krisztus feltámadásának ün-
nepe, a katolikus egyház legnagyobb ünnepe.
• Március 30-án Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz! A fél 11-es szent-
misén bérmálkozás lesz.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora 
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
minden vasárnap 9.00 órától.
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Megyei rangadót nyert a  KKC
KKC - Baja UKDSE 81 : 62

Pontszerző játékosok: Rajnai Zs. 22, 
Pasek 21, Tóth E. 15, Nagy D. 4, Nagy 
H. 2, Csereként beállt Pelei E. 14, 
Horváth O. 3. Edző: Nádasdi József
A félegyházi csapat végig vezetve, szer-
vezett jó csapatjátékot produkálva, 19 
pontos különbséggel győzött a nagy 
múltú bajai együttes ellen. Ezzel a talál-
kozóval sorozatban a negyedik győzel-
mét aratta a csapat. 
Legközelebbi bajnoki NB I/B női mér-
kőzés 2008. március 16-án, vasárnap 
11,00 órakor lesz idegenben, a Vasas-
Csata II. Budapest együttese ellen.

Bács-megyei Felnőtt Férfi Bajnok-
ság:
PROSME SE - KKC II. /IFI/ 85 : 61  

A félegyházi fiúk az ellenfél nagyobb 
rutinját, tapasztalatát nem tudták el-
lensúlyozni, így 24 pontos különbséggel 
kikaptak.
Pontszerző félegyházi játékosok: 
Papp S. 19, Zsitva T. 13, Bitó Á. 9, 
Herédi P. 7, Horváth D. 7, Laczkó G. 
4, Zana R. 2 Edző: Bódi Sándor

Kalocsai KE - KKC ÖF 72 : 75
A Kalocsán lejátszott mérkőzésen 

jó iramú, színvonalas mérkőzésen a 
félegyháziak 3 pontos különbségű győ-
zelmet arattak. 
Pontszerző félegyházi játékosok: 
Kósa L.35, Fekete G. 13, Papp S. 6, 
Tamás A. 6, Vidéki M.4, Seres T. 4, 
Retkes T. 3, Dudás L. 2, Polyák I. 1, 
Nemcsok A. 1.
Edző: Seres Tibor

Tokai György

Sporthírek röviden
Birkózás
Március 1-én Diősgyőrött rendezték az 
idei év első junior válogató versenyét 
szabadfogásban. Szabó Róbert, a Kis-
kunfélegyházi Vasas TK versenyzője 
kitűnően szerepelt. Súlycsoportjában, 
a 74 kg-osok között minden ellenfelét 
legyőzve szerezte meg az aranyérmet. 
A verseny után pedig a felnőtt és ju-
nior válogatottal elutazott az oroszor-
szági Vlagyikavkazba, hogy a kitűnő 
orosz birkózók társaságában készüljön 
az idei év további nagy megmérette-
téseire. Nővére, Szabó Emese pedig 
Svédországba utazott a héten szintén 
edzőtáborba, mert közeleg az áprilisi 
EB, amely egyben olimpiai kvalifikáci-
ós verseny is lesz. 
A Kiskunfélegyházi Vasas TK verseny-
zőinek az elmúlt hétvégén szép sike-
rekben volt részük. Szombaton Szabó 
Emese Svédországban egy nemzetkö-
zi versenyen vett részt, ahol 14 ország 
képviseltette magát. Emese az 55 kg-
os súlycsoportban az 5. helyen végzett. 
Vasárnap Kecskeméten rendezték a 
diákolimpia II. és III. korosztály te-
rületi döntőit szabadfogásban. Itt hat 
félegyházi fiú lépett szőnyegre és közü-
lük öten bejutottak az országos döntő-
be! Ők a következők: 10-11 évesek kö-
zött: 26 kg-ban Vidéki Roland 3. hely, 
12-13 évesek között: 38 kg-ban Gyön-
gyösi Gergő 4. hely, Papp Ádám 7. hely, 
46 kg-ban Fazekas Martin 4. hely, 50 
kg-ban Ficsor Olivér 2. hely.

Ökölvívás
A KHTK Ökölvívó szakosztálya az el-
múlt héten jól sikerült „Pofon-parti”-t 
rendezett, melyen 9 egyesület küldte el 
az utánpótlás korú versenyzőit. Nemzet-
közi jellegét az adta, hogy Romániából 
(Arad) és Szlovákiából (Galánta) is ér-
keztek tehetséges versenyzők. A verseny 
lényege az volt, hogy a fiatal versenyzők 
minél több lehetőséget kapjanak a meg-
mérettetésre és rutinszerzésre. A talál-
kozón 37 pár mérkőzött és az izgalmas 
összecsapásokon a KHTK versenyzői 
kitettek magukért. A sportszerű ta-
lálkozón a szépszámú közönség is jól 
szórakozott, s a versenyzők zöme sokat 
tanult, és hasznos tapasztalatokkal tér-
hetett haza. Az egykori kiváló ökölví-
vó, Énekes István emlékére rendezett 
versenyen a 60 kg-ban a juniorok kö-
zött, Provics László 2., míg a 69 kg-ben 
Tóth B. József a 3. helyet szerezte meg 
a népes mezőnyben.   Némedi LászlóA Félegyházi Közlöny új e-mail címe: fkozlony@gmail.com

A dobogó legfelső fokára állhatott a minap a KHTK U11-es korosztályú csapata. A 
tornagyőztes együttes névsora a következő: (balról jobbra) álló sor: Baranyi Csaba, 
Hegyi Kornél, Fazekas Szilárd, Páli László, Rádi Gábor, Beregszászi Norbert, Var-
ga Bence, alsó sor: Tóth Kornél, Patyi Roland, Gróf Dávid, Fekete Nándor, Balogh 
Ákos, Varga Szabolcs. Edző: Tóth Péter.
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Jeles napok
Március 15.
A MAGYAR SAJTÓ NAPJA 
1848-ban ezen a napon nyomtatták a ma-
gyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét 
pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ünnepel-
jük. 

Március 27. 
SZÍNHÁZI VILÁGNAP 
1961 júniusában a Nemzeti Színházi Intézet 
bécsi közgyűlésén, negyven ország küldöt-
tének határozata alapján tartjuk 1962 óta, 
annak emlékére, hogy 1957. március 27-én 
volt a Párizsban működő Nemzetek Színhá-
zának Évadnyitója.

Egerben rendezték meg március 
1-én az Országos Grundbirkózó 
Diákolimpia Döntőjét. Városun-
kat a Bankfalui Általános Iskola 
leány csapata képviselte.

 Rekedt Zoltán felkészítő szerint 
egy kis szerencsével a végső győ-
zelem is elérhető lett volna. Az 
elődöntőben csupán 4:3 arányban 
kapott ki a csapat Miskolc ellen, 
viszont a 3. helyért vívott mérkő-
zésen sima győzelmet arattak Eger 

csapatával szemben. A csapat tag-
jai: 24 kg: Tóth Roxána (veretle-
nül), 27 kg: Farkas Cintia, Szabó 
Melissza, 31 kg: Patai Krisztina, 
Ajtai Márta, 40 kg: Hojsza Berna-
dett, 45 kg: Gulyás Krisztina (ve-
retlenül), + 45 kg: Ajtai Hajnalka. 
Ez a harmadik helyezés nagy si-
kernek számít, mivel 100 fős kis-
iskola lévén nagy létszámú, illetve 
összevont intézmények ellen kel-
lett küzdeni a Bankfalui Általános 
Iskola csapatának.

Országos harmadikok a grundbirkózó lányok

A tavaszi forduló első hazai mérkőzését játssza március 15-én 15 órakor 
a KHTK NB III-ban szereplő labdarúgócsapata a Honvéd pályán. Az 

ellenfél a REAC válogatottja lesz.
A KHTK NB I. B-és kézilabdacsapat az Ózd együttesét fogadja március 

15-én a Városi Sportcsarnokban. Az összecsapás 18 órakor kezdődik.

A hét vicce
A medve részegen elfekszik az erdőben. Arra megy 
a nyuszika. Most leverem a medvén minden fájdal-
mamat - gondolja - és kegyetlenül elveri. A medve
másnap magához tér és érzi, hogy elverte valaki. 
Elmegy a rendőrségre és jelenti az esetet. A rend-
őr összehívja az állatokat, és megkérdezi ki  verte 
meg a medvét. Természetesen mindenki lapít. Így 
hát megkérdezi a  medvét, hogy nem emlékszik-e 
valamire. A medve gondolkodik egy darabig,  majd 
így szól:
 - Hát, csak arra emlékszem, hogy aki megvert, an-
nak valami karok vagy csáp volt a fején. A nyuszi 
tele torokból elkezd üvöltözni a hátsó sorból:
 - Csiga, csiga szorul a hurok!


