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Szakosztály
hajszobrászoknak
Fodrásztalálkozót tartottak március 17-én a
helyi Ipartestület Móra
téri székházában.
A megbeszélésen a
hajszobrászok az oktatásszervezés, az
érdekvédelem kérdéseiről cserélték ki
véleményüket. A találkozó legfontosabb
történése az volt, hogy megalakult a
Félegyházi Ipartestület Fodrászszakosztálya. A szakosztály első hivatalos ülésére
április 28-án kerül sor, témája a veszélyes
hulladék kezelése, elszállítása.

Fodrász emlékverseny
Megérkezett a tavasz. A kertekben és a gyümölcsösökben a metszés után a gazdák
a fák oltásával, szemzésével foglalatoskodnak. A fajtanemesítés régi szokását a
jobb termés érdekében alkalmazzák.

Félegyházán ülésezett a DARIT
Kiskunfélegyházán tartotta kétnapos ülését,
Kapus Krisztián DARIT tag meghívására, a
Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács.
Az első nap tervezték meg a dél-alföldi régió ifjúságpolitikájának irányvonalát, tárgyalták a Gyermek és Ifjúsági

Alapprogram (GYIA) idei prioritásainak
iránymutatásait. Az ülésen jelen voltak az
ESZA (Pályázatkezelő) Kht munkatársai
is, a régió pályázati szakértői, valamint a
Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági és Szolgáltató Iroda vezetője, Vajda Árpád és
munkatársai is.
Folytatás a 2. oldalon.

Lánckorlátok a zöldterület védelmére
Új lánckorlátokat szereltek fel a szakemberek a
minap a Kossuth utcán a zöldterület megóvása
érdekében.
A lánckorlátok elhelyezésére még tavaly tett
javaslatot a mezőgazdasági bizottság. A beruházást a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet szakemberei végezték el az összevont középiskolák Kossuth Lajos nevét viselő
tagintézményének bevonásával.
A lánckorlátok és a tavaly elhelyezett hulladéktároló edények jól szolgálják a város főutcájának
tisztaságát, és óvják a parkosított területeket.

Nőiférfifodrász
szakmunkástanuló
versenyt rendeznek
március 30-án városunkban a LISAP cég
támogatásával.
A megmérettetés egyben emlékverseny is
lesz, Köhler József, a tavaly elhunyt köztiszteletben álló fodrászmester tiszteletére. A fiatal
hajszobrászok négy versenyszámban – szalontechnika, alkalmai konty, női vágás, férfi divatfrizura szárítás – mérkőznek meg a LISAP
Kupáért. A délelőtt 9 órakor kezdődő rendezvény helyszíne a Kiskunfélegyházi Szakképző
Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája.
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Félegyházán ülésezett a DARIT
Folytatás az 1. oldalról.
Pénteken, a Városháza tárgyalótermében a hivatalos
DARIT ülésen a város képviseletében Ficsór József polgármester, Kapusné DunásVarga Ibolya ifjúsági referens,
valamint Papp Alexandra
diákpolgármester volt jelen.
A polgármester köszöntője
után az adott szabályzatok
szerint megválasztották az
elnökséget, megerősítve a jelenlegi elnököt, Szakál Tibort
(Kalocsa) és alelnököt, Vári
Ferencet (Kondoros). A tagok
elfogadták az előző ülés emlékeztetőjét, majd a 2007. évi
nonkonform pályázatok elbírálása történt meg, ahol 18
szervezet kapott támogatást,
45 millió Ft keretösszegben.
Ezt követően történt meg az
idei DARIT pályázatok kiírá-

sa. A részletekig menő egyeztetés eredményeként az idén 3
kategóriában kerülnek kiírásra
pályázatok: 1. nyári táborok
(13 millió Ft keretösszeggel),
2. ifjúsági kezdeményezések
(8 millió Ft keretösszeggel),
3. regionális ifjúsági konferencia megszervezése (945e
Ft keretösszeggel). A pályázatok részletes kiírása rövidesen
felkerül a www.mobilitas.hu
honlapra.

Jutalom az iparosoknak
Közgyűlését tartotta március
14-én a Vállalkozók Ipartestülete a Móra téri székházban.
A rendezvény eső felében a
tavalyi évi munkáról, eredményekről, majd az ez évi tervekről esett szó. Az ülés második
részében a 25, 30, 35, 40 valamint 50 éves tagsággal rendelkező iparosokat köszöntöt-

ték. Kitüntetésben részesült:
Czombos István, Rekedt Nagy
József, Szlávik János, Tarjányi
László (25), Dinnyés Kálmán,
Szabó Antal (30), id. Dencs
László, Sarlós Róbert (35),
Hidegkúti Lajos (40), Horváth
János, Terjék Gyula (50).
A rendezvény végén a tagok
mondhatták el véleményüket
a szervezet tavalyi és az idei
tevékenységéről.

Alapítványi bál a művelődési házban
A Bercsényi utcai óvoda testülete és
szülői közössége kétévente rendez
alapítványi bált. Az óvodánk szülői közösségének összetartása mindig példaértékű volt, erre nagyon
büszkék vagyunk. A március 8-án
megrendezett alapítványi bál szervezésében nemcsak a jelenleg óvodánkba járó gyermekek szülei segítettek, hanem sok, régi bercsényis
szülő is aktívan bekapcsolódott.
A Móra Ferenc Művelődési Központ patinás épületében megtartott
bálon, kellemes környezetben és
jó hangulatban hajnalig mulattak
a vendégek. A bál bevételéből az
Alapítványunk az udvari játékeszközök fejlesztését szeretné folytatni. A rendezvényen részt vett Kapus
Krisztián önkormányzati képviselő,

aki egy udvari ivókút felszerelését
ajánlotta fel. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a szülők, nagyszülők,
vállalakozók, társintézmények és
az óvoda barátainak támogatását,
hogy együtt tehettünk még többet gyermekeinkért. A Bercsényi
utcai óvoda dolgozóinak nevében
Szombatiné Horváth Tünde
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A diktatúrák áldozatai...
Az önkormányzati szórólapban olvastam egy összeállítást amely a szokásos
Fidesz propagandafotók mellett egyoldalúan – tehát szükségképpen hamisan
– tesz történelmietlen állításokat. Ezekre kívánok most reagálni.
A kommunizmus hazánkban sem és a világ egyetlen országában sem valósult
meg. Ebből logikusan következik, hogy áldozatai sem lehettek. A kommunizmus egy politikai – ideológiai elmélet, amely sokkal közelebb áll a jézusi
egyenlőség-elvekhez, mint bármely más államelmélet a történelem során. A
jobboldal és a katolikus egyház azért támadja olyan dühödten a kommunisztikus elveket, mert azok a kizsákmányolás, az emberek közötti különbségtétel ellen irányulnak. A nem létező kommunizmus áldozatairól beszélni, tehát
egyértelmű történelemhamisítás.
A szocializmusnak valóban voltak áldozatai. A rendszer legerőszakosabbnak
minősített ellenségeit kitelepítették, kényszermunkát végeztettek velük, vagy
kivégezték, ám ha megnézzük az emberiség történelmének bármely államalakulatát, ugyanezt találjuk az athéni demokráciától, a francia forradalmon és az
abszolutizmuson át a kapitalizmusig. Nincs a históriában olyan állam, amely
ne védte volna meg – akár erőszakos eszközökkel is – saját berendezkedését
a mindenkori külső és belső ellenségtől. Ezek az önvédelmi rendszerek tehát
nem csupán az egyes ember sajátjai, hanem csoport és társadalmi szinten is
ösztönszerűen működnek.
A kérdés ebből adódik: miért tette az orbáni politika mégis kötelezővé, hogy
legyen külön emléknapja a “kommunizmus” áldozatainak? Nos, egyrészt
figyelemelterelésként a jobboldali diktatúrák mérhetetlen brutalitásáról, (a
kommunizmussal ellentétben a nácizmus és a fasizmus valóban az államforma szintjére jutott), másrészt a baloldal elleni gyűlöletkeltés eszközét látták benne. Igazolja ezt a tény, hogy nem a diktatúrák áldozatairól, csupán a
“kommunizmus” áldozatairól való megemlékezésre utasították az iskolákat.
A történelem egyolodalú szemlélete és tanítása pedig törvényszerűen vezetet
a neonáci, hungarista csoportok létrejöttéhez. A ezt a szellemet Orbán Viktor
engedte ki a palackból! (Hogy milyen torz látásmód alakul ki az így tanított
fiatalokban, az pontosan követhető a Constantinum 9. osztályos diákjának
írásából, amely szintén megjelent a Közlönyben. Ez azonban nem az ő hibája!)
Korrekt, letisztult történelemszemléletet talán a kétezer éves kereszténység
képviselhetne, ám ha végiggondoljuk a katolicizmus történetét, beláthatjuk,
hogy ez lehetetlen. Nincs ugyanis olyan morális szabály, amelyet a jézusi
elvektől elszakadt katolikus egyház ne hágott volna át története során. Hogy
a legismertebbeket említsük: a keresztes háborúk véres időszaka, a boszorkányperek Isten nevében elevenen megégetett szerencsétlenjei, az erőszakos
térítések a “vademberek” között az afrikai és az amerikai kontinensen, a
vallásháborúk, az ellenreformáció, vagy a modern korban a gyilkolni induló
katonák fegyvereinek megáldása, amely szentesíteni volt hivatott az öldöklést. De az egyház ezen tömegmészárlásoknál semmivel sem kisebb bűnök
elkövetésében is vétkes: A hegemónia fenntartása érdekében a középkorban
nem adták tovább a kolostorok falain belül őrzött tudást, ezzel évszázadokkal
visszavetették a fejlődést. A legkiválóbb tudósokat, akik gondolkodni mertek Isten létén máglyára küldték. Giordano Bruno csupán annyit tett, hogy
Istent és a természetet azonosnak gondolta, ezért elevenen megégették. Az
egykori Dominikánus szerzetes, mikor a feszületet elébe tartották, megvetően elfordította a fejét. Mások a kínzások hatására visszavonták tanaikat,
de titokban terjesztették a tudást, amelytől a katolikus egyház annyira félt és
fél a mai napig is. A tudatlanság, az egyház konzervativizmusa elleni bátor
szembeszegülésnek mégis egy mondattöredék vált a jelképévé: “... és mégis
mozog!” Galilei kiállt Kopernikusz tanításai mellett, ezért azonnal lecsapott
rá az egyház. Az agg tudóst kínzással fenyegették, így visszavonta tanait. Az
egyház csak 400 évvel később szolgáltatott igazságot Galileinek és a tudománynak!
XII. Pius pápa cinkos összekacsintása a nácizmussal és a fasizmussal a “zsidókérdésben”, majd a szökött nácik segítése a katolikus papok által az “emberiesség” nevében, azt hiszem mindent elmond a katolikus egyház morális
állapotáról, hogy az egyre nagyobb számban ismertté vált papi pedofíliát ne
is említsük.
A “kommunizmus” bűnei mellett tehát a jobboldali diktatúrák és a kereszténység borzalmas bűneinek is emléknapot kellene tartani, hiszen minden áldozat
értelmetlen, a gyilkosság pedig akkor is bűn, ha a vörös csillag és akkor is, ha
a kereszt oltalma alatt követik el.
Tancsa János
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Elismerték munkáját

Kiskunfélegyházán 115 évvel ezelőtt
alakult meg a Tűzoltóság. A laktanya is ebben az évben ünnepli a 25.
születésnapját. Ebből az alkalomból
a Tűzoltóság ünnepi állománygyűlést tartott március 21-én a Móra
Ferenc Művelődési Központban.
A laktanya tervezésével, építkezésével kapcsolatban Tokai György ny.
tű. alez. tartott rövid visszaemlékezést. Tokai György akkori tűzoltóparancsnoknak köszönhető, hogy 25
évvel ezelőtt felépült a megye talán
ma is legkorszerűbb tűzoltó laktanyája. Tokai Györgyöt életművének
elismeréseként az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszter ny. tűz-

oltó ezredessé léptette elő február
1-i hatállyal. Az előléptetési parancsot Geiger János mk. pv. ezredes, a
BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át.

Passiójáték az Ótemplomban
Virágvasárnap estéjén Jézus Krisztus szenvedéstörténete elevenedett
meg az Ótemplomban az ifjúsági
csoport előadásában. A nagysikerű
darab összeállítása, az evangéliumi
és musical-részletek kiválasztása
együttes munka eredménye volt.

ván és Duksa Kovács József hozzáértő, önzetlen munkája. Ezt a bemutatót hangulatában és színvonalában is
túlszárnyalta a nagypénteki előadás.
Az ótemplomi ifjúsági csoport előadásai segítették a húsvéti ünnepre
való lelki ráhangolódást.
Bm

A kiváló zenei kíséret emelte az előadás színvonalát: gitár - Fekete Benő,
billentyűk -Babenyec László, dobok
- Hegyi Bence, hegedűk - Zsubori Johanna és Boldog Réka. A több mint
30 fős lelkes csapat munkáját Kiss
Zoltán fogta össze és irányította. Ahhoz, hogy egy színvonalas, megrázó
és felkavaró erejű előadás megszülethetett, hozzájárult a Művelődési Ház
fény- és hangtechnikája, Takáts IstA tavalyi évhez hasonlóan, az Ótemplomi Ifjúsági
Közösség úgy döntött, hogy idén, nagyböjtben is bemutatja Krisztus szenvedésének történetét, a Passiót.
Mivel az elmúlt évben rengeteg pozitív visszajelzést
kaptunk – amit ezúton is utólag köszönünk – az ifjúságnak egyértelmű volt, hogy idén is színpadra kell
állítani egy Passiójátékot.
A felkészülést szinte rögtön Karácsony után elkezdtük. Mivel ebben az évben Krisztus feltámadásának ünnepe igen korán van, mondhatni még álltak a szentélyben a karácsonyfák, amikor a sekrestyében már elkezdődött a szenvedéstörténet összeszerkesztése. Párhuzamosan igyekeztünk megalkotni a szövegkönyvet, a
jelenetek helyszíneit, a mozgásokat, a szereposztást ill. az elhagyhatatlan zenei elemeket.
A színdarabnak kb. 35 részt vevője van, javarészt fiatalok, akik eljátszották az evangélium szereplőit. A zenei
részek megalkotásában idén a billentyűk, gitár, dobok és cselló mellett a hegedűk hangját is segítségül hívtuk.
A közeli jó barátok mellett, kívülről is sok segítséget kaptunk iskoláktól és a Művelődési Háztól.
A tavalyi előadásban Jézus Krisztus mellett Szűz Mária és János apostol személyét domborítottuk ki, idén
több figyelem került Péter apostolra és az utolsó vacsora eseményeire. Igyekeztünk új elemeket, új hangzást
beleépíteni az előadásba, de nem volt szabad elfelejteni, hogy Krisztus szenvedéstörténete egy kerek egész,
lezárt eseménysorozat, amit nem formálhattunk kényünk-kedvünk szerint.
Ami azonban a leglényegesebb, hogy ezt az előadást, Passió-játékot mindannyian a magunkénak éreztük,
szívvel-lélekkel készültünk rá. Akár jól vagy rosszul, de mi is végig szerettük volna járni Krisztus szenvedésének útját. Amit átéltünk egy-egy próba alatt, ami megérintett minket egy-egy jelenet kapcsán, az mind
egyszerre tört elő a bemutató napján. Valósággal megelevenedett az imádság, ami nem is csoda, hiszen ezt
hitelesen és őszintén eljátszani, előadni csak imádsággal és hittel lehetett. Ótemplomi Ifjúsági Közösség
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Vele vagy nélküle!
A Félegyházi Közlöny múlt heti számában
megjelent „Durvák a Molnár telepi fekvőrendőrök „újságcikkel kapcsolatban, szeretném
gondolataimat megosztani az érintettekkel.
Az évtizedek óta húzódó a telepen áthaladó
út aszfalttal való leburkolása, a 2006. évi önkormányzati választást megelőzően valósult
meg lakossági kezdeményezésre, egy ott lakó
következetes munkája által, önerő felhasználásával. Az út még jóformán át sem volt adva,
amikor már ősszel igényként merült fel a közlekedési sebesség korlátozása. A 40 kilométeres sebesség csökkentésre felhívó és a telep
elejét végét jelző táblák kihelyezése nem érte
el célját, száguldozás kezdődött és folytatódott
az új úton. Számosan kértek valamilyen megoldást ennek a megakadályozására. Nem azok,
akik sietnek, esetleges időkiesésüket, akarják
behozni ezen a rövidtávon, senkit és semmit
sem figyelembe véve. A Molnár telepi vasúttal
párhuzamos út melletti padka rendbehozatala
(kituskózása), a közvilágítást takaró ágak eltávolítása, új hirdetőtábla-közvilágítás, járdaszakasz kialakítása, magán panaszok orvoslása, az állattartási rendelet módosítása mind
azon szándékot erősíti, hogy a telep életével,
az ott élő polgárokkal, életkörülményeikkel
foglakozva van. A fekvőrendőrök elhelyezése a közvetlen érintett lakók beleegyezésével
illetve a sebességhatár várható betartásának
figyelembevételével történt 2007 novemberében. Ezt követően ideig semmilyen jelzés
nem érkezett, az autósok azonban a korlátozó
eszköz útpadkán való megkerülésével, annak
tönkretételével igyekeztek céljaik felé. Napokkal ezelőtt a padkán elkezdődött a megkerülést
megakadályozó akadályok kiépítése. Ekkor
hívott fel egy ott lakó és mondta el aggályait,
észrevételeit. Naponta többször autózik, bentebb lakik és ennek ellenére, annak idején még
is befizette az esedékes önrészt. Hosszú éveken keresztül bukdácsolt a régi úton és örült,
hogy végre ez az állapot megszűnt. Igaza van
ugyanúgy, mint azoknak, akik aggódnak idős
szüleikért, kiskorú gyermekeikért. Akkor mi
a megoldás, hogy mindenki jól járjon? Más
műszaki kivitelezésű eszközt kell alkalmazni, amin a gépkocsik, kerékpárok is „sérülés”
mentesen tudnak áthaladni, de az előírt 40 kilométeres sebesség korlátozást is be lehessen
tartani. Ezen a Polgármesteri Hivatal szakemberei dolgoznak és a közel jövőben a kivitelezés, meg is történik. Addig is megköszönve az
észrevételeket, egy kis türelmet kérek az ott
élőktől, az átutazóktól pedig némi önmérsékletet, hiszen az emberi élet mindenki számára
a legnagyobb kincs.
Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet
Önkormányzati képviselője
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Ellentétek
Ha egy meghívó, egy alkotó ismertetőjének 31 sorából legalább
30 arról szól, hogy micsoda fantasztikus nagy művészt takar a
sok érem, amit kézhez kapott, s
mennyi művészi akadémiai kurzust végzett és micsoda művészeti
folyóiratok közölnek rendszeresen
írásaiból, majd gondosan felsorolja, – szám szerint – hogy melyik
városban hány tárlata volt és tucatnyi országban hány száz portréját találjuk közintézményekben
és hol melyik lexikonokban szerepel, hát az alaposan elgondolkoztatja az eme felsorolástól meghökkent szakmabélit és kellő alázattal
közelít azon tárlathoz, melyen
e nagy formátumot ígérő alkotó
mutatja be városunkban műveit.
Látatlanban ugyan, de a gyakorlatban ilyenkor két eset van. Vagy
igazolandó ama nagyság, mely
előrevetődött vagy nagy csalódás
várja a kiállításra érkezőt.
Mint általában ilyen esetekben
legtöbbször, most is ez utóbbi jött
be, amikor a nagy formátumúnak
leírt alkotó képsorával szembesültek a látogatók a Szakmaközi
Művelődési Házban. Simon M.
Veronika művei bizony még jó
indulattal is csak erős közepesnek
mondható.
Ellenben elég volt csak 200 métert
sétálni és valódi értékek várták
a március 15-ei képzőművészeti
rendezvényeken azon látogatókat, akik elmentek Dulity Tibor
állandó kiállítására vagy a Kiskun
Múzeum évadnyitó tárlatára, s
akkor még nem is esett szó Piroska János csodájáról a galériában.
Ez utóbbi jó példa arra, hogy bár
meghívóján semmi sem jelezte az
alkotó nagyságát, mégis egy valódi csoda várta az érdeklődőket.
De az is lehet, hogy ezen utóbbi
tárlatok szintje oly magas? -sta-

Felhívás
Kedves Volt Tanítványaink és Kollégáink!
2008. május 17-én 1600 órakor hangversenyre készülünk a 35. és az 50. évforduló
tiszteletére. Aki velünk szeretne énekelni,
kottát kaphat a Batthyány Iskola gazdasági
irodáján, ahol csekkeket is elhelyezünk évkönyvünk megjelentetését támogatni akaró
jótevőink számára. Osztálytalálkozóik szervezőit is szeretettel várjuk!

Félegyházi Közlöny
A Kiskun Múzeum idénynyitó rendezvénye megint egy
nagyszabású tárlat volt március 15-én. Városunk ismert
képzőművészének, a Holló László-díjas Kolozsvári Sándornak az életműkiállítás megnyitójára gyülekezhetett a
szokatlan időpont ellenére is szép számú közönség.
Kolozsvári Sándor művészetéhez van egy kulcsszó, ez pedig
a concept art. Vagyis koncept művészet. Ez a XX. századi
képzőművészeti modern irányzat ejtette rabul, fogta meg villódzó képzeletvilágát.
A concept art vagy konceptualizmus: az 1960-as években
bontakozott ki, és a lényege – a művészet inkább fogalom,
mintsem anyagiasult tárgy, azaz az igazi mű, az idea(!),
függetlenül attól, hogy az alkotás alapja a fa vagy
vászon. A művész szándéka és a néző
véleménye egyaránt hozzátartozik a
műalkotás egészéhez.
Kolozsvári Sándor egy időutazásra hív
bennünket saját művészi, alkotói világába.
Ilyen különös képi világba való belemerülés,
azonban nem akármilyen szellemi kaland.
Kronológiailag a jelenből indulunk, a
legnagyobb helység, munkásságának
legutolsó témakörét öleli fel.
A kör már az őskorban a férfi istenség egyik szimbóluma lett,
Egyiptomban és a görögöknél
a kígyó szimbolikája is beleolvadt; az újjászületést és a lét körforgását is a kör jelölte. Később a keresztény
ikonográfiából a dicsfényt, a glóriát jelképezte,
majd az embereket körülvevő energiamezőt, valamint a
Napot is. Ugyanakkor ez a geometriai elem az ellentét és az
egység különös egymásra utaltsága is. A kör, a kezdet és a
vég – azaz bármely pont a kör kerületén egyszerre lehet a
kezdet is és a vég is.
A főtengely egyik végében az ezüst kör, az ezüst lángolás,
a hidegebb világ, az ezüst organizáció tekergő, bomló jelei.
Vele szemben, a főfalon az aranykör. A teljesség, a totalitás
jelképe, a fénylő korong, a Nap, a napisten jelképe. Az egész
teremben a kör végtelen variációit láthatjuk, hol komolyabban, hol könnyedebben. Hol olyan, mint egy nyugtalanító
Vörös Törpe a Kozmosz mélyéből, hol a teljesség kialakulását érezzük meg, hol a körré válást, a megszületendő kör
kifejlődését élhetjük át, hol pedig láthatjuk az egyetlen lendülettel és iszonyú erővel létrehozott körív bezárulását.
S hogy ezek a képek kinek mit mondanak, kit hová repítenek
el gondolatai, az már a befogadás nagy titka.
A folyosó falán három fehér képpel kezdődik a művek sora.
Indul egy a teljes hófehér tisztasággal, az isteni érinthetetlenséggel, valami éteri, bűnbeesés előtti állapottal, melybe azonban lassan beszűrődik a sötét erő feketesége, mely
előbb-utóbb teljesen bepiszkítja azt, ami előtte oly szent, oly
tiszta volt. Majd láthatjuk a sötét uralta felületet, de a nyugtalan ecsetvonások lüktetése elárulja, hogy óriási küzdelem
folyik ott a mélyben, ahonnan lassan-lassan felszakadnak a
vajúdás hosszú folyamatában a fény jelképei, a világosság
erői és előbukkan előbb egy virágforma, majd az alaktalan
amorf kezd formálódni. Hogy mivé? Amivé a néző akarja,
lévén, hogy a concept egyik lényeges vonása, hogy a művész
szándéka és a néző véleménye egyaránt hozzátartozik a kép
egészéhez.
A díszteremben Kolozsvári Sándor concept art világának az
indulását érhetjük tetten. Ahogy belépünk a terembe, a stílus egyik szülőatyjának Joseph Kosuthnak nevét olvashatjuk
az előtte tisztelgő képen. Érhető a tisztelet, hiszen tőle ered
minden. Kolozsvári Sándor a faszeget emelte a művészi átírás magasságaiba. A nagyméretű, egyszerű cipészkellékeket
hordozó ezüstfelület méltóságteljességet, rendíthetetlensé-
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get, időtlenséget hordoz.
Ezeken a felületeken az ellentétek feszültsége adja meg a
kép lényegét. A természet által „megmunkált” felületek nagy
rozsdamarta vaslemezek formájában, s vele szemben mesterséges megmunkálás nyomán kialakított szép, fényes felületek. Ahogyan a sok ezer apró faszeg és a monumentálissá
növelt egyetlen cipész kellék ellentéte is figyelmet érdemel.
Nem véletlenül kapta a dísztermet ez a képi világ. Ezek a
concept art szellemében fogant legpontosabb és legszebb alkotásai a kiállítónak.
És egyre beljebb és beljebb haladunk, s nemcsak a termek
egymásutániságába, hanem a kiállító művészi világának
egyre mélyebb bugyraiba is leereszkedünk. Így
jutunk el az egyik kisterembe, ahol a fiatal évek
fotórealizmusa által meghatározott képi világ
néz le ránk. Tetten érhetjük a bravúros rajztudást, mely fiatalos hévvel párosulva versenyre kelt a fényképezőgép lencséjével.
S a kiállítás legvégén ott legeslegbelül az utolsó
kicsiny teremben – mely mögött a kápolna
szellemisége rejlik – van még valami,
ami talán a legjobban felvillantja
Kolozsvári Sándor művészi elkötelezettségét. Két homokkép.
A homok, a legjobban szétomló
forma, de alkotónk pont ezzel az
anyaggal akart időtlenséget kifejezni,
makacs rendíthetetlenségével, amikor
ragasztóanyaggal és színekkel összegyúrva maradandó formákba kényszerítette ezt a
tűnékeny anyagot. S hogy miért? Talán azért,
amiért a kiállítás címéül is a kört választotta. S
miután sokan ismerik Kolozsvári Sándort, feltehetjük a kérdést, miért is választott volna más szimbólumot
ő, mint a legmagasabb szintűt? Arra törekszik makacsul és
meg nem alkuvóan. A totalitás, a tökéletesség felé haladás
jellemzi és művészi hitvallásában soha nem elégszik meg
kevesebbel.
S mellette a legutolsó sötétebb terem főfalán felragyog egy
fehér-ezüstös kép, egy korpusz a fehér mezőben. Ez zárja az
életműkiállítást. Talán a fal túloldaláról hatolt át a Lélek?
Vagy a művész lelki fejlődésének új megnyilatkozása? Egy
biztos, a kiállítás méltó lezárása.
Kolozsvári Sándor művészete egyfajta rohanás az időben.
Küzdelem a kérlelhetetlen Kronosszal. Anyagi létünk törékenysége és a művészet hosszú volta – az a bizonyos ars
longa, ahogy a latin mondja – közötti feloldhatatlan ellentét
űzte, hajszolta művészi pályáján eddig.
Dulity Tibor festőművész mondta, de most nagyon illik kiállítónkra is: „Jelek maradnak; általad, utánad – vannak még
üzeneteid az embereknek.”
A díszterem oszlopain úgynevezett diplomák láthatók, melyek jelzik számunkra azt az örök igazságot, hogy Kolozsvári
Sándort is inkább a külföldi szakma ismeri jobban. A stockholmi Art Addiction nemzetközi galéria magas elismerései és
az általa kibocsájtott katalógusban látható Kolozsvári képek
nem a véletlen művei. Mint, ahogy az sem, hogy ez idáig
nem sok félegyházi alkotónak jutott osztályrészül, hogy három művét a világhírű velencei Palazzo Correr múzeumában
állítsák ki. Ő ezt is megkapta a Sorstól.
A concept art stílusirányzatában a kiskunfélegyházi Kolozsvári Sándor valódi nemzetközi hírnévre szert téve öregbítette
városunk és magyar modern képzőművészet hírnevét.
Ezt ismerte el városunk 2001-ben „Kiskunfélegyháza Művészeti Tevékenységéért” kitüntetésével. A szakma pedig 2002ben Holló László-díjat ítélt munkásságáért.
A kiállítás-megnyitóhoz hozzátartozott és jól illeszkedett a
17-19 éves fiatalokból álló Zanga Nafta együttes élvezetes és
sikeres irodalmi töltésű, zenei koncertje is.
R. F.
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Köszönjük félegyháziak!

Lomtalanítási akció

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Aprókból országot!
akciójához városunk 172 087 Ft-tal járult hozzá. A délalföldi régióban Félegyháza gyűjtött a legtöbbet.
Az országban adományozott összes pénzzel a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Magyarország száz legrászorultabb családját kívánja segíteni.
Hálás köszönet a félegyházi önzetlen adakozóknak és a gyűjtőhelyeken szép szóval kérő segítőknek, akik nélkül ez az akció nem lett volna
ilyen sikeres. A Biblia szavai érvényesüljenek mindannyiuk életében!

Értesítjük városunk lakosságát, hogy 2008. március 30-án (vasárnap) az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben, 2008. április
6-án (vasárnap) az 5-ös főúttól Nyugatra eső városrészekben a
Polgármesteri Hivatal a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (VSZKSZ) lebonyolításában lomtalanítási akciót
szervez Kiskunfélegyháza Város belterületén és a Molnártelepen.
A külterületen – így az Aranyhegyi és a Zöld Mező lakótelepen
is – a lomtalanítási akcióra 2008. április 13-án kerül sor. Erről a
következő számunkban adunk tájékoztatást.
A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy fehalmozódott
települési szilárd hulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt
nem helyezhető el.
A GYŰJTŐHELYEKRE NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ
HULLADÉK, ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK.
Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése esetén az elkövető szabálysértést követ el és a
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 7.
§. (2) bekezdése értelmében 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat
legkésőbb a lomtalanítási napon de. 10 h-ig szíveskedjen kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre, mert a lomtárgyak begyűjtését
a VSZKSZ mindkét napon de. 10 h-tól megkezdi. A VSZKSZ
gyűjtőjárművei minden utcán és gyűjtőhelyen csak egyszer végzik el a begyűjtést.
KERTES HÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI:
Kertes házas övezetekben a lakosok az általuk használt ingatlan
elé arra a helyre tehetik ki a lomtárgyaikat, ahová a hulladékgyűjtési napokon egyébként is a hulladékgyűjtő edényzeteiket
kihelyezik. A kihelyezett lomtárgyak úttest- és járdafelületet nem
foglalhatnak el. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy csak a saját maguk
által lakott ingatlan elé szíveskedjenek lomtárgyakat kihelyezni.
A lomtárgyak elszállítását követően a terület tisztításáról, takarításáról az érintett ingatlan lakója köteles gondoskodni.
TÖMBHÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI:
Tömbházak esetében a lomtalanítási gyűjtő helyek a korábbi
évekhez hasonlóan a tömbházak közelében kijelölt gyűjtőpontok
lesznek. Ezeken a pontokon a VSZKSZ által elhelyezett nyitott
konténerekbe lehet a lomtárgyakat elhelyezni. A tömbházas övezetek gyűjtőhelyeinek jegyzéke:
Petőfi lakótelep: A lakótelepi gyógyszertárnál / Dr. Holló Lajos
út 71. / lehelyezett konténer melletti füves terület, a lakótelepi
ABC-vel szemközti tízemeletes / Darvas tér 2. / mögötti füves
területen, Asztalos J. u. 43. - Kőrösi u. közöti terület
Városközpont: Kossuth u.-Dankó P. u. sarok, Lónyai u.-Kossuth
u. sarok, Attila u. 5-7. előtt, Kazinczy u.-i tömbbelső, Móra tér
15. előtt (a Petőfi téri és a Bajcsy Zs. u.-i társasházak esetében a
hulladékgyűjtő edényzeteik helye)
Majsai úti lakótelep: Majsai út - Mezősi K. u sarkán, Majsai út Dohány u. sarkán
Móraváros: Szeder u. Honvéd pálya felöli vége, Platán u. 11-15.
közötti tömbbelső
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjen beletenni! Környezetünk tisztasága érdekében
tett segítségüket előre is köszönjük.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

„Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a
jótéteményét.”
[Példabeszédek 19:17]
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi csoportja

Horoszkóp
Vízöntő (jan. 20 – febr. 17.)
Már számtalanszor megfogadta,
hogy lakatot tesz a szájára, néma
lesz, mint a hal, de sajnos olykor
megfeledkezik magáról. Most különösen fontossá válnak a szavak,
minden titkot meg kellene őriznie.
Halak (febr. 18 – márc. 20.)
Ismét valamilyen vállalkozáson töri
a fejét. Az is lehet persze, hogy a
munkahelyével elégedetlen és ezen
szeretne változtatni. Mindig bízhat
a megérzéseiben, bár néha túl óvatosan bánik velük.
Kos (márc. 21 – ápr. 20.)
Az tény, hogy a változatosság gyönyörködtet, azonban egy bizonyos
határon túl már veszélyessé válhat,
esetleg káros lehet. A csapodárságot
bocsánatos bűnnek tartja, talán épp
ezért lepődik meg, ha emiatt kitör a
lázadás.
Bika (ápr. 21 – máj. 20.)
Mostanában az összetorlódott bolygóhatásoknak köszönhetően kissé
túl határozottan, esetleg önhitten
viselkedik. Könnyen nagy árat fizethet az elbizakodottságért. Próbáljon
uralkodni indulatain és érzelmein.
Ikrek (máj. 21- jún. 21.)
Megvetheti az alapját egy későbbi munkahelyi előléptetésnek, ami
anyagilag is hasznot ígér. Ha vannak
gyermekei, az ő problémáik most
nagyon sok gondot okozhatnak.
Rák (jún. 22 – júl. 21.)
Olyan könnyedén dönt sorsformáló
kérdésekben, mintha nem is önről
lenne szó. Helyesen teszi, ha egy kis
időre a sarkára áll. Egy régóta húzódó családi ügyet is sikerül rendezni.

Oroszlán (júl. 22 – aug. 22.)
Úgy viselkedik, mint egy célt tévesztett ember. Egy kissé sértődötten jár-kel a világban, mert nem
becsülik eléggé jó szándékát, sem
igyekezetét. Szerencsére alapjában
véve optimista és nagyvonalúságát
sem vesztette el.
Szűz (aug. 23 – szept. 21.)
Azt mondják, hogy nem a ruha teszi az embert. Mégis érdekes, hogy
ugyanabban a társaságban, ahol eddig észre sem vették, most, ha egy
kicsit is ad a megjelenésére, egyszerre csak mindenki meg akar ismerkedni önnel.
Mérleg (szept. 22 – okt. 22.)
Kénytelen lesz a békebíró szerepét
eljátszani. Ez még nem is lenne baj,
ha nem két családtagról, vagy rokonról lenne szó. Akárhogy is dönt, az
egyik felet könnyen magára haragíthatja.
Skorpió (okt. 23 – nov. 21.)
Egy csomó bolygó egy házban
tartózkodik, ami azt jelenti, hogy
komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Legyen engedékeny, és ne
érezze úgy, hogy az egyben megalkuvást is jelent.
Nyilas (nov. 22 – dec. 20.)
Szereti, ha a megszokott tempóban
dolgozhat, és senki, semmi nem zökkenti ki a jól bevált ritmusból. Pedig
könnyen megeshet ilyesmi. Ettől valószínűleg ideges lesz, sőt bizonytalanná és kapkodóvá válik.
Bak (dec. 20 – jan. 19.)
Ismét a régi, kiegyensúlyozott és
tevékeny formáját hozza. Tele van
tetterővel, bár lehetséges, hogy olykor nem tudja, mihez is kezdjen. A
pillanatnyi tanácstalanságot gyors és
jó elhatározások követik.
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Anyakönyvi hírek

Egyházi sorok…

Születtek: Gutyina Médea Petra (anyja neve: Rávai Médea),RekedtNagy Dóra (Pankotai Szilvia), Rácz Réka (Margit Orsolya), Ladányi
Levente (Lantos Anita Ivett), Almási Luca (Bori Henrietta), Szappanos Luca (Komáromi Nóra), Rátkai Zille (Seres Henrietta Krisztina),
Nagy Réka (Erdei Ibolya), Kőházi-Kis Boróka (Lindinger Margit), Tajti
Norina (Fekete Tünde Veronika), Bertus Bence (Müller Ildikó), Marsa
István (Králik Szilvia).
Meghaltak: Kisznyér József, Hegyi János, Tóth József, Radics Istvánné
Barta Veronika, Bajáki Lászlóné Csitári Ilona, Rádi Jánosné Petróczi
Veronika, Fazekas Jenő, Varga Péter, Zsitva Tibor, Rácz István, Lengyel
Ferencné Sándorfi Magdolna, Papp Dezső, Jankó Lajosné Ajtai Rozália, Csőke László – Kiskunfélegyháza. Csitári István – Jászszentlászló.
Farkas Károlyné Vincze Julianna, Gutpintér László – Tiszaalpár. Csenki
Gáborné Szikora Mária – Pálmonostora. Fekete Jánosné Faragó Rozália
– Gátér. Nagy Orbán István – Bugac.

A római katolikus egyház rovata

Karácsonyi Fény Alapítvány
Ezúton mondok köszönetet a Karácsonyi Fény Alapítvány kuratóriumának
nevében mindazoknak, kiknek anyagi és erkölcsi támogatása lehetővé tette,
hogy alapítványunk révén az elmúlt 15 esztendőben 3207 félegyházi rászoruló, összesen 6.196.500 forintnyi támogatást kaphatott (2007. karácsonyakor 224 fő, összesen 479.500 Ft értékben) élelmiszerre beváltható vásárlási
utalványok formájában, és hogy tavaly már a kilencedik alkalommal tudtuk
megrendezni a „karácsonyi fény vacsoraestet”, 180 fő részvételével.
15 év alatt több mint 250-an nyújtottak számunkra anyagi támogatást; magánemberek, kisnyugdíjasok, akár 1-2 ezer forint összegben, de voltak és
vannak olyanok is, vállalkozók, gazdasági társaságok, akik rendszeresen
több tízezer forintot adnak évente. Programjaink szervezésében, az alapítvány tevékenységének népszerűsítésében, akcióink kivitelezésében számtalan embertől, intézménytől kaptunk önzetlen segítséget.
Bárki tehet/ett javaslatot rászoruló/k/ támogatására, az elmúlt években rendszeresen megtették ezt – többek között - a következő szervezetek: nyugdíjasklubok, szakszervezetek, Nagycsaládosok Egyesülete, Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, United Way Alapítvány, Magyar Vöröskereszt, egyházak,
iskolák, Kapocs Családsegítő Szolgálat, Népjóléti Osztály, Gyámhivatal,
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Területi Gyermekvédelmi Szolgálat, Szívdobbanás
az Egészségért Egyesület, Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete, Országos Mentőszolgálat, Tűzoltóság, gazdakörök.
A Karácsonyi Fény Alapítvány „közhasznú” minősítéssel rendelkezik, így a
számlájára befizetett összeg után a jogszabályban rögzített adókedvezmény
jár. OTP számlaszámunk: OTP Kiskunfélegyháza, 21012305.
Céljainkkal szimpatizálókat ezúton is tisztelettel arra kérem, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák tevékenységünket.
Adószámunk a következő: „Karácsonyi Fény Alapítvány”, 18349245-1-03.
A Karácsonyi Fény Alapítvány működése folyamatos, ez év karácsonyakor
is szeretnénk mintegy 200-250 rászorulón segíteni kb. félmillió forint értékben, ehhez kérjük tevékenységünkkel egyetértő emberek segítő közreműködését, támogatását.
Dr. Garai István Levente (az alapítvány kuratóriumának elnöke)

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza,
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: szerszámkészítő, csomagoló, cipőalsórészkészítő, AWI hegesztő,
lakatos, villanyszerelő, marós, TMK lakatos, betanított hentes. Bugac: sertésgondozó. Befektetési tanácsadó (változó).
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 76/463054-es telefonon, hétfő – csütörtök 8-11 óráig a 76/461-255/37-es melléken.

• Március 30-án Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz! A fél 11-es szentmisén bérmálkozás lesz. A bérmálás szertartását, valamint a szentmisét
dr. Bábel Balázs érsek atya tartja.
• Március 30-tól az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek majd az Újtemplomban.
• Április 4-én 16 órától Nyitott szívvel nyitott kapuval rendezvényre várják a leendő első osztályos kisgyermekeket és szüleiket a
Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolájába.
• Április 8-9-én 8-17 óráig van az óvodai és általános iskolai beiratkozás a Constantinum Intézményben. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!
• 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.

FELHÍVÁS! A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ
(Petőfi tér 1.) 2008. április l-től meghirdeti a földszinti KÁVÉZÓ
BÉRLETÉT. A pályázat részleteiről és beadásáról érdeklődni lehet
a művelődési központ gazdasági irodáján személyesen, ill. a 76/466843-as telefonon Seresné Szabó Anikónál ill. Darabos Andreánál.

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 ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET március 24-től – március 30ig: Korona Gyógyszertár Kkfháza, Korona u. 4. Tel.: 76/466582. Március 31-től – április 6-ig: Kör Patika Kkfháza, Attila
u. 1. Tel.: 76/462-620.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET március 29-én és 30-án: Dr.
Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955,
Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389244. Április 5-én - április 6-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Horváth Tibor Kkfháza,
Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097.
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.

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

2008. március 28.

Félegyházi Közlöny

Huszonnégy órás foci

Huszonnégy órás focit tartottak március 14-15-én a Constantinum Intézményben.
A tornára tizenöt csapat nevezett be
Félegyházáról és a környező településekről, így több mint 100 fiatal mérte
össze labdarúgó tudását éjjel és nap-

Vereség idegenben

Szigetszentmiklós-KHTK 5-0 (1-0)
Szigetszentmiklós: 100 néző. Vezette:
Farkas T. KHTK: Tóth P.-Nádasdi G., Kádár T., Fekete A., Polgár Sz.-Lénárt M.,
Ujváry B., Szabó A., Katona B., Terjék Á.Czibolya Á.(Szabó T.)

pal. A győztesnek járó kupát a Bayern
Consti nevű diákcsapat vitte el. Tagjai:
Kemenes Richárd, Kemenes György,
Sendula Gergely, Dora István, Mészáros József, Ignácz Ferenc, Nemes Attila,
Billus Zoltán. További dobogós helyezések: II. Atomerőmű, III. Panel-Team.
sza
A jól kezdő félegyházi csapatot megfogta a
11-es gól és a második félidő elején bekapott gól. Az utólsó 5 perc katasztrófálisra
sikeredett. Jobb csapat a Szigetszentmiklós,
de nem volt ekkora különbség a két csapat
között. Jók: Kádár T., Ujváry B. Következő
mérkőzés: március.29. 15.30 óra, KHTKÖrkény SE

Szellemi sportsikerek
Az elmúlt hetekben több jelentős szellemi
sportesemény zajlott le megyei és országos
szinten, melyeken a Móra Ferenc Gimnázium tanulói kiválóan szerepeltek.
A Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpián
két országos elődöntőt rendeztek előbb Debrecenben, majd Kiskunfélegyházán.
A cívis városban az általános iskolák IIIIV. korcsoportjainak vetélkedésén a 12 kelet-magyarországi város csapata közül a
félegyházi mórások az első helyet hozták
el. Rajtuk kívül a második Rétság, harmadik
Ófehértó, valamint Kalocsa csapata jutott az
országos döntőbe, a dunántúli régióból szintén bejutott Pécs, Szombathely, Kaposvár
és Budapest csapataival. A győztes csapat:
Vajda Dániel 7/E, Ficsór Dóra 8/E, Fekete
Ágnes 8/E és Szabó Petra 8/E osztályos tanulók, a hat évfolyamos diákok tehetséges
tanulói.

Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Gimnázium rendezte meg a „nagyok”, a középiskolások vetélkedőjét, ahová 8 csapat érkezett.
A versenyt meggyőző fölénnyel nyerték a
hazaiak a Karsai Ákos 11/E, Tarjányi Edit
9/E, Réczi Dóra 9/E és Ficsór Mónika 9/E
alkotta csapat. A zsűri elnöke Dr. Réczi
László világbajnokunk, olimpikonunk volt.
A rendezvényt Ficsór József polgármester
nyitotta meg.
Az országos döntőbe a mórásokon kívül a
nagykőrösi református gimnázium, Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és a miskolci
Hermann Ottó gimnázium jutott Kelet-Magyarországról.
Az országos döntőkbe mindkét csapatot
Nagy Ferenc felkészítő tanár vezette.
A két regionális döntő között rendezték meg
a sakk diákolimpia megyei döntőjét, ahol a
mórás lányok az első, a fiúk pedig a második
helyet szerezték meg. 		
R . F.

A Félegyházi Közlöny új e-mail címe: fkozlony@gmail.com

7. oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi közművelődési tevékenység támogatására. A pályázat
céljára rendelkezésre álló összeg: „A” KATEGÓRIA 2.000.000,- Ft a társadalmi és
civil szervezetek részére, közművelődési célra. „B” KATEGÓRIA: 1.000.000 Ft a Reneszánsz éve és a Biblia évéhez kapcsolódó kiskunfélegyházi programokra a társadalmi és
civil szervezetek részére, valamint a határon
túli magyar kultúra ápolására. „C” KATEGÓRIA: 1.000.000 Ft intézmények részére.
A pályázat benyújtásához az összes költség
20%-ának megfelelő önerő szükséges. Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán
működő: - intézmények, - civil szervezetek,
- befogadó önkormányzati közművelődési
intézmények által magánszemélyek. Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság közművelődését,
kulturális tevékenységét mindinkább segítik,
a fiatalokat bevonják a tervezett programokba. Azok a szervezetek, amelyek Kiskunfélegyháza város költségvetési rendeletében a
képviselőtestülettől támogatást kaptak, nem
pályázhatnak! A pályázatok benyújtása: Egy
pályázó egy pályázatot nyújthat be az erre a
célra szolgáló pályázati űrlap kitöltésével.
A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal
földszintjén az Ügyfélszolgálati Irodában
szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról. Beérkezési határidő: 2008. április
14. 14 óra. Elbírálás: 2008. április 22. A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: - részletes programot, az ifjúság szerepének ismertetetését, - részletes költségvetést.
A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, vagy a
határidő lejárta után (!) beküldött, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A rendezvényt, programot követően 30 napon belül a
pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást 2008. évben hitelesített számlamásolattal (!) benyújtani a Művelődési, Oktatási
és Vallásügyi Bizottság részére. A pályázaton
nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás
esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó
rendeletei érvényesek. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot, mint támogatót
a pályázó szerepeltesse a rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha
a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy
egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn.
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata
eredményéről. A pályázatokat az alábbi címre
kérjük 1 példányban beküldeni: Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.

8. oldal

Félegyházi Közlöny

Húsvéti félegyházi kosárlabda sikerek

NB I/B női:
KKC – Nyíregyházi FSE 76 : 74
Pontszerző félegyháziak: Pasek M. 22,

Tóth E.20, Nagy D. 11, Rajnai Zs. 10,
Nagy Z. 8, Tóth A. 3, Nagy H. 2, Edző:
Nádasdi József

2008. március 28.
A hazai csapat ezen a találkozón jó játékkal és győzelemmel feledtette a fővárosi
kisiklást. Mind a két csapat teljesítményét
dicséret illeti, a KKC a mérkőzés harmadik negyedében szerzett előnyét a végjátékig megtartotta.
Legközelebbi bajnoki mérkőzésre március 30án vasárnap 15 órakor kerül sor Debrecenben.
NB II Férfi bajnoki felsőházi mérkőzés
első forduló 1-4. helyért
KKC – 2F Vízügy Szeged 83 : 72
Pontszerző félegyháziak: Hajdú G. 35,
Dobos R. 22, Simon T. 13, Gál M. 3, Bakó
Z. 3, Dorvekinger R, Huszár A, Varga M,
2-2, Hegedűs Á. 1. Edző: Guóth Ádám
Az összecsapás fő jellemzői: rutinos csapatjáték, kombinatív, látványos megoldások, kemény férfias játék mindkét részről,
reklamálások, játékvezetői tévedések. A
KKC 11 pontos különbséggel megérdemelt győzelmet aratott.
Legközelebbi férfi mérkőzés: 2008. március 29. szombat 19,30 órakor a Városi
Sportcsarnokban, az ellenfél a Szolnoki
Olaj II. együttese.
Tokai Görgy

Gyermekszáj
A kórházudvaron járva, a szülészet mellett halad
el éppen anya és fia, mikor a kicsi jól informáltan
megkérdezi:
- Itt születtem a múltkor. Emlékszel rá, anya?
Az ovis gondterhelten ücsörög a sarokban. Miután
nem vesznek róla tudomást meg is szólal:
- Csak növök, csak növök, de sosem leszek már
iskolás?

