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Fodrászverseny
Női- férfifodrász szakmunkástanuló 
versenyt rendeztek március 30-én vá-
rosunkban a LISAP cég támogatásával. 
A Köhler József emlékversenyen a fiatal 
hajszobrászok négy versenyszámban – 
szalontechnika, alkalmai konty, női vá-
gás, férfi divatfrizura szárítás – mérkőz-
tek meg a LISAP Kupáért.

A Kossuth iskolát 11 tanuló képviselte, 
közülük Bende Tünde 12. osztályos tanu-
ló az összetett verseny I. helyezettje lett, 
(felkészítő tanár: Presztóczki Veronika) 
Vetró Ádám a férfi versenyszám különdí-
jasa, Barta Anita pedig az alkalmi konty-
készítés III. helyezettje lett. (felkészítő: 
Téti Timea fodrász ).

Kép és szöveg: Gulyás Zsuzsanna

Új szolgáltatással kívánja bővíteni a vá-
rosi kórházat az önkormányzat képvise-
lőtestülete. A városatyák március 27-ei 
ülésükön úgy döntöttek, hogy az önkor-
mányzat közbeszerzési pályázatot ír ki 
közforgalmú gyógyszertár és egészség-
ügyi szolgáltató centrum létesítésére.

A patikát a jelenlegi igazgatási épület föld-
szintjén lenne célszerű kialakítani. Annál 
is inkább, mert a közel negyven éve épült, 
megközelítőleg 300 négyzetméter alapte-
rületű igazgatási épület jócskán megérett a 

felújításra. A gyógyszertár és az egészség-
centrum létrehozásával a gond egy csapás-
ra megoldódna. A földszinten a patika, az 
emeleten az irodák kapnának helyet.
A március 27-ei képviselőtestületi ülésen 
a városatyák arról is döntöttek, hogy meg-
bízzák a polgármesteri hivatalt, valamint 
a városi kórház főigazgatóját, hogy vizs-
gálják meg egy többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság létrehozásá-
nak lehetőségét, és ezt terjesszék a közbe-
szerzési pályázati kiírással egyidejűleg a 
képviselőtestület elé.

Gyógyszertár a városi kórházban?

Rangos szakmai elismerést kapott a Kis-
kunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás száz települést és 
tíz kistérséget bemutató, Homokhátsági 
Falusi Turizmus Információs Portál elne-
vezésű turisztikai honlapja. Minderről áp-
rilis 7-én tájékoztatta a helyi és a megyei 
sajtó képviselőit Ficsór József polgármes-
ter és Németh Péter, a társulás vezetője.

Városunk polgármestere elmondta, a honlap 
közel tízezer adatot tartalmazó adatbázis, 
ahol komplex módon kerülnek bemutatás-
ra a Homokhátságnak, mint tájegységnek 

turisztikai értékei. 
A honlap a meglévő 
turisztikai értékek 
bemutatása mellett 
a helyi szereplők 
összefogását, a kap-
csolatteremtést ösztönzi, a falusi turizmus 
aktív szereplőiként mutatva be a magán-
szálláshelyek tulajdonosait, kézműveseit, 
gazdálkodóit. A hagyományos szöveges 
körülírás és fényképes bemutatás mellett 
GPS koordináták segítségével is beazono-
síthatóak a tájegységek, települések.

Folytatás a 2. oldalon.
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„Nemcsak kenyérrel él
az ember…”

Az elmúlt időszakban sok szó esett a város köz-
oktatásáról. Gyakori téma a 2001 őszén született 
TKIKI, mely a Batthyány Lajos és Petőfi Sándor 
Általános Iskola, valamint a Városi Zeneiskola 
összevonásával jött létre. Mindhárom intézmény-
egység a saját arculatának megfelelő területen ki-
váló eredményekkel büszkélkedhet. Az elmúlt hét 
esztendőben sikerült a szülők bizalmát megtartani, 
sőt, az elmúlt tanévben intézményünkbe beírt 83 
elsős diák bizonyítja, hogy az iskola népszerűsé-
ge folyamatosan nő. Ezzel szemben a legutóbbi 
képviselő-testületi döntés a várható létszámtól 
függetlenül a TKIKI-nek a korábbi három helyett 
csak két első osztály indítását engedélyezi. Ez a hét 
évvel ezelőtti összevonás után méltatlan helyzetbe 
hozza az intézményt. Az iskolaválasztáskor nem az 
a legfontosabb, hogy az adott intézmény mit ígér, 
hanem az, hogy milyen eredményeket mutat fel. 
Híradásunk most csak a „Petőfis” gyerekekről szól, 
hiszen úton-útfélen ennek az iskolának a bezárásá-
ról lehet hallani. A matematika, informatika, angol 
tantárgyak oktatása mellett nagy hangsúlyt fekte-
tünk az egyéb műveltségi területek ismeretanyagá-
nak magas szintű elsajátíttatására. Mindezt a jelen 
tanév eredményei is bizonyítják. Tanítványaink a 
legkülönfélébb sportágakban jeleskednek. Városi 
labdarúgó- és úszóversenyeken, megyei asztali-
tenisz bajnokságokon, országos atlétika-, tenisz-, 
birkózóversenyeken és röplabdatornákon érnek el 
rangos helyezéseket.
Oktatómunkánk sokoldalúságát mutatják a városi 
történelmi, helytörténeti, továbbá megyei szépol-
vasó versenyen elért kiemelkedő eredményeink. 
Országos környezetvédelmi-, illetve rajzpályáza-
ton is 3. és 1. helyezést szereztek tanulóink. Nem 
kiemelt profilunk, ezért különösen büszkék va-
gyunk arra, hogy az elmúlt tanévekben anyanyelvi 
és angol nyelvi versenyek országos döntőiben több 
tanulónk ért el dobogós helyezést. Emelt szintű 
képzésünk eredményeként az idén 6 tanulónk jutott 
az Országos Kozma László Informatikai Tanulmá-
nyi Verseny regionális fordulójába. Ennél is fonto-
sabb azonban, hogy végzős diákjaink közül 12-en 
a nemzetközi ECDL számítástechnika vizsgarend-
szer 7 moduljából eddig már 3-at teljesített.
Kiemelkedően tehetséges tanulóink sikeresen 
szerepelnek több országos matematikaversenyen. 
A nagy tömegeket megmozgató Zrínyi Ilona Ma-
tematikaversenyen az iskolák közötti csapatver-
senyben a megye 178 általános iskolája közül a III. 
helyet szerezte meg iskolánk csapata. Tanulóink 
versenyeken elért sikere munkánk minőségének 
csak egyik mutatója. Az oktatás általános színvo-
naláról többet mond, hogy az országos kompeten-
cia-méréseken (OKÉV) tanulóink folyamatosan a 
nagyvárosi iskolák átlaga fölött teljesítenek. Régi-
ónk középiskolái szívesen fogadják végzős tanuló-
inkat, mert diákjaink tanulmányi eredményeiket ott 
is megtartják.
Meggyőződésünk, hogy sajátos profiljával iskolánk 
nagyban hozzájárul a város ifjúságának sokoldalú 
fejlesztéséhez. Éppen ezért szeretnénk, ha az iskola 
jövőjével kapcsolatos döntéshozatalban ezek a szak-
mai szempontok élveznének elsőbbséget a különféle 
helyi érdekek helyett.  A Petőfi iskola tantestülete

Szakmai elismerés turisztika fejlesztéséért
Folytatás a 1. oldalról.  
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás innovatív szol-
gáltatásfejlesztés kategóriában pályázatot 
nyújtott be a 2007. évi Magyar Innováci-
ós Nagydíjra. A Társulás projektje a Ho-
mokhátsági Falusi Turizmus Információs 
Portál (www.turizmus.homokhatsag.hu) 
elnevezésű szakmai honlap volt, mely a 
Homokhátságnak, mint tájegységnek a 
turisztikai értékeit és szolgáltatásait mu-
tatja be. A Magyar Innovációs Alapítvány 
Kuratóriuma által kijelölt szakmai zsűri a 
nagydíj pályázatra benyújtott 35 pályamű 
közül 34-et talált bírálatra alkalmasnak. A 
2007. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a 
Magyar Tudományos Akadémia Talajtani 
és Agrokémiai Kutatóintézetének „MTA 

TAKI-MTA MgKI költség- és környezet-
kímélő trágyázási szaktanácsadási rend-
szer és szoftver” elnevezésű projektje 
nyerte, melyet a szakemberek 40 évnyi 
kutatási munka eredményeként fejlesztet-
tek ki. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kis-
térségi Önkormányzati Tárulás turisztikai 
honlapja „A 2007. évben megvalósult, el-
ismerésben részesített, sikeres innováció” 
rangos szakmai minősítést kapta a Magyar 
Innovációs Alapítványtól, így a kistérségi 
társulás bemutatkozási lehetőséget kapott 
a Magyar Innovációs Szövetség által ki-
adott, a XVI. Magyar Innovációs Nagy-
díj sikeres pályázóit bemutató szakmai 
kiadványban is melynek tiszteletpéldánya 
megtekinthető, a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár Olvasótermében.

Szemétgyűjtési akció külterületen
Már tíz éve rendezik meg Galambos-Halesz 
térségében a hagyományos tavaszi „sze-
métgyűjtési-akciót”. A Nagyszőlő-úti és a 
Haleszi gazdakörök valamint a Félegyházi 
Róna Vadásztársaság aktivistái március 
utolsó hetében takarították az utak, árok-
partok és erdők területét. A nyolcvankét 
szorgos résztvevő nagymennyiségű szeme-
tet gyűjtött össze. 

Ván Jenő, az akció szervezője elmondta, 
munkájuknak az a célja, hogy a szemétgyűj-

tés követendő példa legyen mások számára 
is, egyben felhívás is, óvjuk és jobban vi-
gyázzuk környezetünket. Ehhez szemlélet-
váltásra van szükség, mindenki egyéni fele-
lőssége, hogy a szemetelést visszaszorítsuk 
életterünkben. Mert tisztán élni jó. A rend-
szeres szemétszállítás a külterületeken 2004 
óta megoldott, igaz, nem kötelező jelleggel, 
2007 óta a szemétszállítási rendelet értelmé-
ben mindenkinek kötelező szerződést kötni 
a VSZKSZ-el – ennek ellenére a szemetelők 
száma nem csökken - tette hozzá Ván Jenő.

Művészeti iskolanyitogatót tartottak a TKIKI Batthyány általános iskolában márci-
us 31-én a leendő első osztályos gyermekek és szüleik részére. Az élvezetes művészeti 
bemutatón az intézmény zene-tánc- és színjátszó szakos növendékei léptek fel, a 
képzőművész szakos hallgatók munkáiból rendezett kiállítást pedig megtekinthették 
az érdeklődők. 
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A holocaust áldozatainak
emléknapja április 16.

Munkaszolgálat
Petőfivel
1942-ben a zsidó munkaszolgála-
tosok között menetelt dr. Birnfeld 
Sámuel, szegedi születésű tudós 
rabbi. Hátizsákjában a Biblia 
mellett Petőfi verseskötete is ott 
lapult. Ez a 36 éves fiatalember 
elhatározta, hogy 1944-re lefor-
dítja a Biblia nyelvére, a héberre 
az 1844-ben írt János vitézt. A 
százéves évfordulón ezzel a fordítással akart tisztelegni Pető-
fi szelleme és emléke előtt. Célját elérte, a munkaszolgálatok 
(1944-ig többször is behívták) „pihenő óráiban” megszületett 
a mesteri fordítás. 1944 májusában már tombolt a hivatalos 
Magyarország és a német megszállók által gerjesztett esztelen 
zsidógyűlölet. Birnfeld Sámuelnek azonban nem saját élete 
mentése volt a legfőbb gondja, hanem a fordítás letisztázása. 
Pedig a szörnyű vég hamarosan bekövetkezett! 
Ismerjük meg ennek a Petőfiért rajongó tudós rabbinak a tragi-
kus sorsát, aki írásaiban Madách, Juhász Gyula és Móra Ferenc 
műveiből is gyakran idézett!
Birnfeld Sámuelt a nyilasok hurcolták el 1944. október 20-án 
Budapestről. November 12-ig sáncásó volt Pest környékén. 
Ekkor gyalog indították útnak Ausztriába. A feleségét is Auszt-
riába deportálták kényszermunkára. (Fűrésztelepen dolgozott, 
ő megmenekült.)
Most Birnfeld Sámuelné vitte magával a héberre fordított Já-
nos vitézt. Így írt erről: 
„A birtokomban lévő emlékeknek nagy részét hátizsákomban 
vittem ki Ausztriába, és szerencsésen onnan haza tudtam hozni. 
Ha eső esett, ráültem. Nagyon nehéz volt, ezért, hogy tudjam 
vinni, cipőt, ruhát hajigáltam ki a hátizsákból.” 
Férje, bár lett volna lehetősége a szökésre, nem tette. Erről 
is szól a feleség: „…mondta az Uramnak… Parjesz Marcell, 
hogy ő megszökik, menjen vele. Erre az Uram azt válaszolta: 
„Én nem megyek ezekkel az öreg, beteg emberekkel maradok.” 
1944. december 28-án halt éhen Felixdorfban. Azzal beszéltem, 
aki eltemette. Az illető Wéber nevű kiskunfélegyházi üvegke-
reskedő. Az én Uram minden este összehívta kinn sorstársait, 
és olvasott fel nekik a Bibliából, gyógyítgatta a betegeket, és az 
utolsó falat kenyerét is megosztotta.”
Van valami jelzésértéke annak, hogy a Birnfeld házaspár „ma-
gyarnak számkivetve” Petőfivel a hátizsákjában szenvedi vé-
gig a munkaszolgálatot. Az is megrendítő, hogy a Félegyházát 
szülőföldjének tekintő Petőfi héber fordítójának egy félegyházi 
ember adta meg a végtisztességet 1944 szilveszter tájékán. 
Szomorú, hogy dr. Birnfeld Sámuelnek, ennek a tiszta erkölcsű 
embernek a nevét az utókor feledni látszik. Erre a lehetőségre 
is gondolt, amikor nem sokkal halála előtt papírra vetette: „… 
a megrokkant, kifosztott lelkekért ki tart requiemet, ki szentel 
nékik emléket?” Móra és Petőfi városának kötelessége megta-
lálni a módját, hogy kifejezze tiszteletét a fasiszta ideológiát 
humanizmusával legyőző Birnfeld iránt. Ezzel a többi „meg-
rokkant, kifosztott” léleknek is méltó emléket állítana.

Mayer Lászlóné

Egészségnap a Darvas iskolában
Több éve, hogy az ARKADIA-
REKLÁM Kft pályázatain részt 
veszünk, melyeket diákok számára 
hirdetnek meg. Legújabb kezde-
ményezésük  az egészségfejlesztést 
támogató Egészségnap meghirde-
tése, melyre mi is vállalkoztunk. E 
napon tanulók, felnőttek részére 
ingyenes szűrővizsgálatok és ter-
mékkóstolók szerepeltek. 

A projektet a pedagógus kollé-
gák, az iskolai védőnő, valamint 
az egészségügyben dolgozó szülő 
segítségével bonyolítottuk le. A 
délután programja az iskolán belül 
több helyszínen zajlott. A vitami-
nok, a fogápolás, az egészséges 
táplálkozáshoz kapcsolódó plaká-

tok ismeretnyújtása és termékkós-
tolók mellett a tanulók vetélkedtek, 
feladatokat  oldottak meg e téma-
körökben. Az informatikai termek-
ben az egészséges életvitelhez kap-
csolódó számítógépes játékokkal is 
elmélyíthették ismereteiket. Az in-
gyenes szűrővizsgálatok vercukor-, 
vérnyomás és testsúlyindex kö-
rében történtek. Az ARKADIA-
REKLÁM Kft ingyenesen rendel-
kezésünkre bocsátotta a 4 funkciót 
mérő eszközt, mely a továbbiakban 
az iskola tulajdonát képezi. A teljes 
kiőrlésű gabonafélékből sütött sok-
sok kenyérfélének és süteménynek 
igen nagy sikere volt a látogatók 
körében. Érdeklődve kóstolgatták 
a vitaminokat, fogápoló rágótablet-
tákat, szeletelt almákat, valamint a 
különféle gyógyhatású teákat is. Az 
Egészségnepon résztvevők regiszt-
rációs lapot töltöttek ki, melyek-
kel nyereménysorsoláson vesznek 
részt a szponzoráló cég jóvoltából. 
Programunkra közel 400 érdeklődő 
érkezett, és reméljük, elégedetten 
távozott. Szervezésünk sikeréhez 
helyi támodatóink is hozzájárultak, 
kiknek ezúton köszönjük támoga-
tásukat. Marosvölgyi Ferencné

A Jövő Iskolája – Intelligens iskola
A jövő év végéig minden má-
sodik tanterem digitális táb-
lával, projektorral lesz felsze-
relve. Közel hetvenezer tanár 
pedig ingyenesen jut laptop-
hoz, melyhez uniós források 
biztosítják az anyagi fedezetet 
- jelentette ki Dr. Magyar Bá-
lint fejlesztéspolitikai állam-
titkár az április 8-án tartott 
sajtótájékoztatón az Innová-
ciós Központban. 

Magyar Bálint elmondta, a ta-
nulást segítő eszközök mellett 
valamennyi tanteremben lesz 
internet-hozzáférés, interaktív 
tábla, és projektor. Az eszköz-
fejlesztés mellett megkezdődik 
a tanárok továbbképzése. A 
program keretében közel het-
venezer oktató és nyolcvanezer 
diák jut ingyenesen laptophoz. 
Emellett megkezdődik a taná-
rok képzése, a szülők pedig 
elsajátíthatják a digitális írás-
beliség alapjait. Az ütemterv 
szerint 2009 év végére minden 
második tanterem az oktatást 

segítő, korszerű eszközökkel 
lesz felszerelve. A pályázaton 
ez idáig 3500 iskola indult.  Az 
első eszközök megérkezése 
október végén várható.     
A sajtótájékoztatót követően 
Magyar Bálint fejlesztéspoli-
tikai államtitkár a hazai köz-
oktatás helyzetéről és a Jövő 
Iskolája programról tartott 
előadást a pedagógusok szá-
mára. A résztvevők a Jövő 
Iskoláját bemutató két min-
taórán vehettek részt, melye-
ken az interaktív tábla és a 
digitális tananyagok voltak a 
főszereplők.
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A kompozíció 
mestere
Szurcsik János Munkácsy-díjas, Érdemes művész 
kiállítása nyílt meg a Szakmaközi Művelődési Ház 
nagytermében. A hercegszántói születésű művész-
nek van néminemű kötődése városunkhoz, sőt az 
intézményhez is.

Valamikor az emlékezet ködébe veszően mutat-
kozott be e falak között és itt ismerkedhetett meg 
Félegyháza közönsége azzal a pannó tervével is, 
amely azóta a városi mozi előcsarnokát díszíti.
A kiállító művész az un. alföldi festészet vonulatá-
hoz tartozó festők egyike. Úgy, mint a régmúltban, 
Tornyai és Kosztá, illetve Piroska János, Bozsó 
János, Dulity Tibor, vagy éppen Kurucz D. István, 
Fejér Csaba, Németh József. 
E mestereknek a születési, alkotói környezet egye-
zése mellett van még egy fontos, közös vonásuk. 
Mégpedig az, hogy nagyon megtanulták a szakmát. 
Igaz, volt is kitől tanulniuk. Szurcsik János meste-
rei közül Rudnai Gyula vagy Domanovszki Endre 
neve jól cseng. És ez a nagy szakmai tudás, páro-
sulva  tehetséggel adott és ad erőt azon művészek-
nek, akik így indultak saját egyéniségüket tükröző 
útjukra.
Művészete az 1960-70-es években bontakozott ki 
igazán. Ez az időszak minden pártossága mellett a 
nagyméretű falfestmények, freskók, pannók idő-
szaka is volt, melyekből Szurcsik János is alaposan 
kivette a részét. Nem véletlenül tartotta számon a 
szakma, mint „murális mestert”. Tekinthetjük egy-
fajta bizonyítéknak a mozi előcsarnokában találha-
tó művét. 
Bár az alkotások 36 évet ölelnek fel - 1971-2007-
ig – főleg a 2000 utáni években készült festmények 
dominálnak. A nagyméretű képsor kiválóan alkal-
mas arra, hogy egyfajta stiláris, illetve tematikus 
fejlődésbe is bepillanthassunk. 
Az 1970 és 80-as évek művein elsősorban a 
figuralitás dominál, a paraszti létforma ábrázolódik 
ki, miközben a képek színharmóniája visszafogott. 
A figurák valós terének megjelenítése azonban hát-
térbe szorult, szinte semleges lett. Olykor teljesen 
elnagyolt, néhol a festetlen felületet komponálja az 
alkotásba a művész.
A 2000-es évek elejéről a csendéletek képviselik 
festői világát. Ezek egyes részletei meghökkentően 
plasztikusak, míg más felületek, elsősorban a hát-
tér, a terítők Cezanne-t idézik.
Az utóbbi évek alkotásait elsősorban a fény, a szí-
nek és a táj uralja. Ezekben nem a látvány adta 
reális színviszonyokat jeleníti meg, sőt igazán kü-
lönösnek mondható színvilággal szembesülünk, 
hiszen a rózsaszínek, az okkerek, a hideg kékek, az 
élénk zöldek színkavalkádja meghökkentő. Ezek 
az alkotások nagyvonalú természetlátásról tanús-
kodnak. 
A legfrissebb tájképeken látszik, érződik igazán a 
művész felhőtlen öröme, az élet igenlése, önfeledt 
alkotói kedve, szinte már ösztönösen, lényeget ki-
emelve dolgozik. Szurcsik János művészetének 
egyik, talán a leglényegesebb vonása, hogy figurái-
nak valódi lényegét a legjellegzetesebb mozdulata-
it ragadja meg tökéletesen. Minden alak a lényegi 
pillanat kimerevítése. Ugyancsak nagyon egyéni 

Szurcsik János képeinek kompozíciós egyensúlya. 
Több helyen a kép egyik oldalán vannak figurák, 
tárgyi elemek, míg ennek ellensúlyozása a másik 
oldalon a végtelenbe futó térrel történik, pl.: „Ta-
nyáját meszelő” vagy az „Itatás” képeken. 
Ugyancsak jellemző a nagyfokú humanitás, amely 
kicsendül ezen alkotásokból még akkor is, ha éppen 
nincs is alak a képeken. Kezdődik a színpompás 
tájképek derűjével, ahol szinte hallani a nevetést, 
az örömöt, még az elhagyott tanyáknál, tanyaud-
varoknál sem hisszük el a drámát, mely más alföldi 
festőknél oly markánsan kifejeződik. Aztán folyta-
tódik a ”Katonaláda” c. alkotáson, ahol már megje-
lenik valamiféle fájdalom, szomorúság, az elmúlás 
érzete.  A nézőbe belemar a történelem, íme ennyi 
maradt valaki után. A kamra sarkában egy porosodó 
katonaláda.
És ahol szembesül a néző az összesűrűsödött drá-
mával, az a „Magány” c. alkotás, a lépcsőn ülő nyo-
morék koldus magánya vagy a háttérben felsejlő 
nőé(?), akiről nem tudni, hogy a múltból dereng-e 
elő vagy egy fejét lehajtó járókelő, aki nem akar 
tudomást venni az emberi nyomorról. Íme egy döb-
benetes festői fejlődés, a nagyívű, monumentális 
alkotásoktól, a végtelenbe táguló horizontú művek-
től, az egyes elesett emberig.
A nagyterem legtávolabbi részén van az a kép, 
amelyik nagyon eltérni látszik a többitől, pedig 
igazából itt mondhatjuk, hogy a művész visszatért 
a gyökerekhez. A „Paszita” c. alkotásról van szó, 
ahol szinte rajzos megoldással egy fényben fürdő 
szoba négy nőalakkal látható. A cím errefelé elég 
ismeretlen, de a délvidéken, ahonnan Szurcsik Já-
nos származik, már eléggé jellegzetes kifejezés. A 
gyermekágyban fekvő nőt, az anya meglátogatását 
a szomszédok, az ismerősök által, a komatál aján-
dékozását, illetve a babalátogatás eseményét jelöli 
ez a szó.
A képek nagysága és a festési technika megkövete-
li a nézőtől, hogy szokatlan távolságból szemlélje 
a látogató a kiállított képeket. 2-3, de sok esetben 
4-5 méter is szükséges ahhoz, hogy ezek az alko-
tások igazán élvezetessé váljanak és a befogadó 
élmény teljes legyen. A Szakmaközi Művelődési 
Ház ezzel a kiállítással méltó módon köszöntötte a 
városunkban újra kiállító Munkácsy-díjas, Érdemes 
művészt.                                                                RF
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Programajánló
Ünnepi díjkiosztó műsort rendez 
április 11-én 18 órakor a Kiskun-
félegyházi Irodalmi Alapítvány a 
Költészet Napja alkalmából a Móra 
Ferenc Művelődési Központ színház 
termében.
A Cotton Club Singers együttes 
Hofimánia c. lemezbemutató kon-
certjére kerül sor április 15-én 19 
órakor a Koronás Bérlet IV. előadá-
saként a művelődési központ szín-
háztermében. 
Dr. Fekete Róbert: Mozgásszervi 
betegségek címmel előadást tart a 
Szakmaközi Művelődési Házban  a 
Szívdobbanás az Egészségért Köz-
hasznú Egyesület szervezésében.
Móra Ferenc barátja, a „földke-
rekség legtudósabb rabbija”  címmel  
Mayer Lászlóné, a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület választmányá-
nak tagja tart előadást április 17-én 
18 órakor a városi könyvtárban.

Pályázati figyelő
Milyen környezetben szeretnék élni? 
Kiíró: MÓKA TANYA és az EURÓ-
PAI AKADÉMIA GALÉRIA Köz-
hasznú Szervezet. Határidő: 2008. 
04. 30. Pályázhat: - kisiskolás kate-
gória (1-4. osztály) - felső tagozatos 
kategória: (5-8. osztály). A MÓKA 
TANYA falusi turizmusra épülő vál-
lalkozás. Pálya művek témái: Az al-
kotások a gyermekek vágyait jelenít-
sék meg, akár iskolájukkal szemben, 
akár lakóhelyükön felmerülő igénye-
ikkel kapcsolatban. Pályaművek el-
készítése: A/4-es vagy ennél nagyobb 
méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon. 
Az elkészítés technikája szabadon 
választott. ( pl: vízfesték, tempera, 
olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, 
pasztell, montázs, batikolás, kollázs, 
vegyes technika stb. Kérjük az alko-
tások hátuljára jól olvashatóan tün-
tessék fel az alkotás címét, pályázó 
nevét, a felkészítő pedagógus nevét, 
email címét és az iskola adatait( név, 
cím stb.) A beküldött pályaművek 
mellé kérjük az átutalás tényét iga-
zoló okirat fénymásolatát becsatolni. 
Minden nevezőt emailben értesítünk. 
Ezen a pályázaton nincs vesztes. Pá-
lyázat benyújtása: MÓKA TANYA 
„Ilyen az én környezetem” 6645. 
Felgyő I. kerület 53. A beküldés ha-
tárideje: 2008. április 30. További in-
formáció: http://mokatanya.com
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Nyílt levél  Tancsa János Képviselő Úrhoz!

Sajnálom, hogy tollat kellett fognom, de mint intézményvezető nem tehetek 
másként. Szeretném felkérni Önt egy nyilvános bocsánatkérésre, az intézmé-
nyem nevében, mivel úgy érzem a Félegyházi Közlöny 2008. március 28-án 
megjelent „A diktatúrák áldozatai…” című publikációja negatív színben tünteti 
fel az iskolánkban folyó nevelői munkát. Ön szubjektív módon úgy ítéli meg, 
hogy „torz látásmód alakul ki az így tanított fiatalokban, az pontosan követhető a 
Constantinum 9. osztályos diákjának írásából,…”. Ebben a mondatban két rész-
let is becsületsértő; az egyik a „torz látásmód”, a másik „az így tanított”. A torz 
látásmódról annyit, hogy szubjektív, kinek mi a torz. Az „így” jelzős szerkezetről 
csak annyit, hogy szívesen látom Önt is és bármely képviselőt az intézményünk 
nyílt napjain, vagy egyéb alkalommal is óralátogatásra, hogy személyesen meg-
győződhessen a nevelési elveinkről és ne „láttatlanban” minősítsen „egyoldalú 
személetű”-nek olyan munkát, amelyet nem ismer alaposan. (Kollégáim önzet-
lenül, becsületesen és szeretettel végzik gyermeknevelő tevékenységüket.) Neo-
náci és hungarista csoportok létrejöttéhez sincs közünk, amint ezt az Ön írása 
burkoltan sugallja. A cikk egyéb észrevételeire nem kívánok reflektálni. 
Mint, ahogy Ön is megjegyezte, az, hogy a tanuló a cikkében nem a szocialista 
diktatúráról ír, nem az ő hibája. (Nem mi neveztük el ezt a napot, és megünnep-
lése törvényi kötelességünk az összes többi iskolához hasonlóan.) A gyermeki 
érzések ugyanúgy szubjektívek és ugyanúgy publikálhatók, mint az Ön érzései. 
A tanuló által felsorolt történelmi tragédiák, negatív példák sajnos tények.
Az, hogy a tanuló aláírta nevét és iskoláját csak becsülendő. Sokan nem teszik 
meg, hogy vállalják tetteiket, szavaikat. (Mi erre a felelősségre is megtanítjuk 
diákjainkat.)
Tanácsolom Önnek, mint a város képviselőjének, hogy a város polgárainak jó-
létét, békés együttélését, fejlődését szíveskedjék elősegíteni. Sokan és sokfélék 
vagyunk, - hála Istennek – ebben a városban, de fontos, hogy egymást segítve 
tevékenykedjünk egy felelősséggel bíró, hiteles, új generáció kinevelésén és ne 
az ellenségeskedést, széthúzást, hanem a pozitív gondolkodásmódot fejlesszük 
ki a gyermekeinkben!                                   Mayer Tamásné intézményvezető

Még egyszer a diktatúrák áldozatairól
Tancsa képviselő úr A diktatúrák áldozatai… című cikkében túllőtt a célon. Sza-
vakon lovagol, a történelmet pedig saját céljainak megfelelően értelmezi.
Hosszan fejtegeti, hogy a kommunizmus áldozatairól beszélni történelemhami-
sítás, a helyesnek a „szocializmus áldozatai” kifejezést tartja. Kerüli azt a tényt, 
hogy 1918-tól Szovjet-Oroszországban, 1921-től Mongóliában, a 2. világháború 
után a keleti blokk országaiban és másutt a kommunista (marxista-leninista) pár-
tok építették ki a diktatúrájukat. A kommunista diktatúrák cinikusan azt hirdet-
ték, hogy a legfőbb érték az ember, mégis gyilkoltak. Brutalitásban itt sem volt 
hiány, nemcsak a jobboldali diktatúrákat jellemezte a „mérhetetlen brutalitás”.
Megdöbbentő, hogy ezt figyelmen kívül hagyva Tancsa úr a bűnösöket is felol-
dozza, mondván: „nincs a históriában olyan állam, amely ne védte volna meg 
– akár erőszakos eszközökkel is – saját berendezkedését a külső és belső ellen-
ségtől”.
A jobboldali diktatúrák borzalmas bűneit feltárták. A bűnösöket elfogták, kivé-
gezték, vagy börtönbe vetették. A kommunista diktatúrák bűnösei viszont meg-
érték a békés öregkort, egyesek még ma is vígan élik az életüket.
Durván támadja cikkében a kereszténységet és ezen belül a katolikus egyházat. 
Ön nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy a pápa 2000-ben (a kereszténység 
kétezer éves fennállása évében) hivatalosan bocsánatot kért a katolikus egyház 
egyes tagjai, csoportjai által elkövetett bűnökért. Nem tudja, vagy nem akarja 
tudni, hogy a cikkében elhangzott vádjait már régen meggyőzően cáfolta Tomka 
Ferenc Az Egyház bűnei? (Mi igaz, mi nem igaz?) című kiadványában.
Tancsa úr! Egyáltalán nem „trendi” dolog manapság a kereszténység bűneit osto-
rozni! Ha nem tudná, az MSZP-n belül is van hívő tagozat, amelynek Szili Kata-
lin is tagja. Bizonyára nem dícsérnék meg ezért az egyoldalú, elfogult cikkéért.

Egy hívő olvasó (név és cím a szerkesztőségben)

Egy pillanatra Tancsa Úr!
Miután a „Diktatúrák áldozatai…” című cikkében megfogalmazott személyes 
véleménye a médiában is megjelent, így alkalmas a lap nagyszámú olvasójának 
félretájékoztatására. Ezért szükségesnek érzem, hogy a saját, és még sokak ellen-
kező álláspontja is napvilágot lásson.
Ön azt állítja, hogy mivel a kommunizmus a világ egyetlen országában sem va-
lósult meg /szerencsére/ ezért nem lehetnek áldozatai sem! Kommunisták, és 
kommunista pártok azonban léteztek, akik a kulák-listákat, a koncepciós pereket 
kieszelték, a kitelepítéseket, a kényszermunkát, és a kivégzéseket végrehajtot-
ták! Tekintve azonban, hogy a kommunisták között is sok becsületes félreveze-
tett ember volt, helyesebb a kommunisták bűnei helyett a kommunizmus, mint 
ideológia bűneiről beszélni! Ez baj lenne? Nem, ez nem baj!

Kifogásolja Ön, hogy az orbáni politika csak a „Kommunizmus áldozatainak 
emléknapját” tette kötelezővé. Ez nagy tévedés, mert a holokauszt áldozatairól 
való megemlékezést – minden évben kötelezően – ugyancsak Orbánék rendelték 
el az iskolákban. Ha jól emlékszem, az ugyanebben az időben megnyitott Terror 
Háza homlokzatáról a vörös csillag mellől nyilaskereszt sem hiányzik! Ez baj 
lenne? Nem, ez nem baj!
Ön elítéli a Constantinumot, mert az nem kommunista, hanem katolikus szel-
lemben neveli a diákokat. Az én lányom is oda jár. Háromszor részesült országos 
szinten is elismerésben és ösztöndíjban. Egy felső és egy középfokú nyelvvizs-
gával rendelkezik. Tagja a Félegyházi Koncert Fúvószenekarnak, és a múlt va-
sárnap jutott be egy szavalóverseny országos döntőjébe.
Jó kis iskola az a Constantinum! Hogy nem azt tanítják, amit Ön szeretne? Az 
nem baj! Sőt!                                                                            Lukács József

Válaszok – kényszerű rövidséggel…
- Mayer Tamásné igazgató asszonyt tisztelem, munkája és emberi magatartása 
példaként szolgálhatna közvetlen környezetében is. Mégsem mondhatok mást, 
mint hogy az egyoldalú történelemszemlélet és oktatás, szélsőséges csoportok 
kialakulásához vezet. Ez olyan általános megállapítás, amely sajnos végigvonul 
a történelmen és a mai korra is igaz.  Egyetértek viszont igazgató asszonnyal 
abban, hogy a gyermeki érzések is publikálhatók. Ezért emeltem ki, hogy az 
egyoldalú látásmód nem a diák hibája, hanem azoké akik ezt plántálták belé. 
A felsorolt történelmi példák valóban tartalmaznak tényeket, ám csupán féliga-
zságok és ezek – mint már említettem –, szükségképpen hamisak. 
Köszönöm utolsó sorait, valóban sokan, sokféleképpen látjuk a világot. Éppen 
erre hívta fel a figyelmet az általam írt cikk. Örömmel fogadom a meghívást. 
Egy olyan óralátogatásra szívesen elmennék, ahol az ateizmus érvrendszerével 
elfogulatlanul vetik össze a hit érveit. Bizonyára van ilyen foglalkozás, hiszen 
mint írja, nevelési szemléletük nem egyoldalú. Ígérem, hogy reményeim szerint 
pozitív tapasztalataimról be fogok számolni a lapban.
- Tisztelt hívő olvasó!  Én lennék a legboldogabb, ha valóban csak a szavakon 
„lovagolnék”. Sajnos nem így van. De nézzük sorra az ön által felvetett gondo-
latokat:
1. Nem gondolom, hogy az én „durva” támadásom a kereszténységnek bármi-
lyen módon is ártana. Az Isten-mítosz  (és az ateizmus) mélyen gyökerezik az 
emberek lelkében. 
2. Tomka F. könyve hiába cáfolja meg a tényeket, ha utána a pápa elnézést kér 
miattuk. Valahol sántít ez az érvelés. Bizonyára a Vatikánban nem olvassák 
Tomka könyvét. 
3. Ha kommunistának neveznek egy pártot, az korántsem jelenti azt, hogy meg-
valósult a kommunizmus.  Aki diplomatatáskával jár, még nem biztos, hogy dip-
lomata. 
4. Nos, valóban nem „trendi” a kereszténység bűneit ostorozni. Az MSZP-ben 
tényleg van hívő tagozat és Szili Katalin is tagja. Az ő lelkiismerete bizonyára 
úgy diktálja, az enyém pedig másként.  Ettől kerek a világ.
5. A pápa bocsánatkérése nem tudom kinek szólt. Biztosan nem annak a több 
millió áldozatnak akiket Isten nevében mészároltak le. A zsidóság is hiába várta 
a Vatikán segítségét, amikor haláltáborokba hurcolták őket, de XII. Pius néma 
maradt.  Sajnos, kedves hívő olvasó, ezt utólag már jóvátenni nem lehet. A pápa 
bocsánatkérésével bebizonyította amit eddig tagadtak: az egyház elkövette mind-
azon bűnöket, amelyeket írásomban felsoroltam.
- Lukács József úr írását figyelemmel olvastam. Valóban büszke lehet a lányára, 
akinek ezúton is gratulálok szép eredményeihez. Ahhoz sem fér kétség, hogy a 
Constantinum is jó iskola. Sajnos azonban az én véleményemet látszik igazolni 
az a megállapítása, hogy „katolikus szellemben” nevelik a diákokat. Meggyőző-
désem, hogy csak az elfogulatlan nevelés segíti elő azt, hogy a diák felnőttként 
valóban önálló döntést hozhasson világnézetét illetően. 
- Juhász Miklós képviselő úr előző számban megjelent írásában lényegi kérdése-
ket nem érint, csupán XII. Pius személyét próbálja tisztára mosni. Mivel nem ve-
lem, hanem a történelmi tényekkel vitázik, így reagálni nem kívánok rá. Minden 
amit mondani lehetne, benne van a történelemkönyvekben és a vatikáni levéltár 
iratai között. Amennyiben kívánja, megadom a hivatkozásokat. 
Sajnos Szerkesztő Úr összesen 2000 karaktert engedélyezett a négy, hozzám in-
tézett kérdés megválaszolására, így csak néhány megállapításra tudtam reagálni. 
Azt hiszem, okosabb lenne, ha egy beszélgetés keretében ütköztetnénk érveinket 
akár a katolicizmus akár a hit témakörében.             Tisztelettel:    Tancsa János

A sajtóvita margójára. A Félegyházi Közlöny 2008. március 28-án jelent 
meg Tancsa János önkormányzati képviselő „A diktatúrák áldozatai…” című cikke, 
amely nagy érdeklődést keltett. Lapunk most három írást, valamint a szerző reagálást 
közli. A vitát tovább a Félegyházi Közlöny terjedelmi korlátok miatt nem tudja felvállal-
ni. A cikk nem csak ideológia töltést hordozott, hanem hamis színben tüntette fel lapun-
kat is. A Félegyházi Közlöny, legalább is – mióta magam felelek tartalmáért – sohasem 
volt egyik pártnak sem volt a szócsöve, és nem is lesz az a jövőben sem.  Kérem Tancsa 
János Urat, tartózkodjon az efféle hamis állításoktól.   Gulyás Sándor főszerkesztő
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Csányi Jázmin Zita (anyja neve: Kovács Andrea Erzsébet), Fekete 
Zsóka (Magony Rita), Fábián Nikoletta (Ágó Margit Magdolna), Csáki Tamás 
Hunor (Bartos Katalin Andrea), Farkas Réka Mariann (Eszik Katalin), Farkas 
Laura (Buborék Judit), Gál Tamás (Nyul Tünde), Vidéki Zsuzsanna (Vajda Pi-
roska), Dienes Barnabás (Liska Beáta), Gera Viktor (Kanizsai Mónika Katalin), 
Szöllősi Adrienn (Lovász Annamária).
Házasságot kötöttek: Kállai-Borik Erika – Pomázi András, Sárkány Ibolya – 
Rabata János, Sikár Andrea Éva – Gerecs Attila, Váradi Julianna – Zellei Tibor 
Tamás, Diel Anita – Csányi János Zsolt, Németh Mária – Magosi Ottó József.
Meghaltak: Bakos Ildikó Zsuzsanna, Kurucz Istvánné Hevér Franciska, Tar-
jányi Miklósné Kanyó Terézia, Cseh Imréné Bibok Erzsébet, Timár Piroska, 
Hevér Antalné Fischof Ilona, Dósa Imre János, Basics István, Törteli Béla 
Ferencné Gulyás Gizella – Kiskunfélegyháza. Moys Béla – Petőfiszállás.

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 31-től – április 
6-ig: Kör Patika Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Áp-
rilis 7-től – április 13-ig: Alma Gyógyszertár, IX. körzet 8/B. 
(Tel.: 76/712-036).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET április 12-én és 13-án: Dr. 
Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. 
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-
995. Április 19-én és április 20-án: Dr. Kovács Zoltán, 
Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Pozsár 
Miklós Kkfháza, Szegfű 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 Kiskunfél-
egyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, 
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: csoma-
goló, AWI hegesztő, lakatos, villanyszerelő, marós, betanított 
hentes, lakatos, varrónő. 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

Energiatakarékossági program 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium a napokban közétette a Nemzeti Energiatakaré-
kossági Programból és a „Sikeres Magyarországért” Lakossági 
Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági 
energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredmé-
nyező beruházások támogatásáról szóló pályázatát. 
Az állami támogatás igénybevételének lehetőségeiről az Innová-
ciós Központ közszolgálati feladatkörében részletes tanácsadást 
biztosít, melynek keretében a kiskunfélegyházi lakosok számára 
a Központban térítésmentesen átvehető a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges dokumentáció.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető szemé-
lyesen az Innovációs Központban (Szent János tér 2) Vízhányó 
Ferenc kistérségi koordinátortól, valamint telefonon a 76/561-
412-es számon.

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 hir-
det 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. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 
942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Dam-
janich utca 4., 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt 
Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelye-
ken magántulajdonú a lakóépület).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport, 
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu  Tel: 76/562-038.

Egyházi sorok…
A római katolikus egyház rovata

• Április 11-én egyházközségi bált tart a Sarlós Boldogasszony Plébánia egy-
házközössége a Constantinum Intézménybe. Jegyek az Óplébánián vásárolha-
tóak.
• Április 24-én 18 órakor A legolvasottabb könyv, a Biblia címmel előadást tart 
Hajagos Gyula, plébános a Városi Könyvtárban.
• Május 2-án 12 órakor kezdődik a Constantinum Katolikus Gimnázium 12. 
osztályosainak ballagása. 
• Június 1-én, vasárnap tartják erdélyi testvértelepülésünk, Korond templomá-
nak búcsúját. Az ottani Plébánia meghívására autóbuszos zarándoklatot szerve-
zünk. Tervezett indulás május 31-én, szombaton reggel. Visszaérkezés június 
3-án kedden este. Részvételi díj 7000 Ft. Ellátásról, szállásról az ottani Plébánia 
szervezésében gondoskodnak. Jelentkezni lehet az Újplébánián.
• Egyházközségi zarándoklatot szervez az Újplébánia július 14-19. között 
Lengyelországba. Tervezett program: Városnézés Zakopánéban, tutajozás a 
Dunajecen, kirándulás Kálvária Zebrzydowskába, Wadowicébe, Auschwitzbe, 
Czestohowába, Krakkóba, Wieliczkába. Részletes tájékoztatás és jelentkezés 
az Újplébánián.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a 
Sirius Rádióban!

Szentmisék: Újtemplom: Újtemplom: h-pé ½8 és 19, szombat ½8 és 19, gyász-
mise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, ½11 és 19. Ótemplom: h-szo 7 és 
18.30, vasárnap ½7, 8, 9, ½11, 18.30. 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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FELHÍVÁS
ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEÍRATÁSRA

Kiskunfélegyházán a 2008/2009-es nevelési 
évre, illetve tanévre 2008. április 22-én (ked-
den) és április 23-án (szerdán) 8.00 órától 
18.00 óráig lesz az óvodások és az általános 
iskola leendő első osztályosainak beíratása. 
Óvodába járhat a 3. életévét betöltött gyer-
mek. Ha év közben tölti be a 3. életévét, igény 
esetén előjegyzésbe veszik. Az óvodai nevelé-
si év első napjától az óvodai foglalkozásokon 
köteles részt venni az a gyermek, aki az adott 
nevelési évben az 5. életévét betölti. Tanköteles 
a gyermek attól a naptári évtől, amelyben május 
31-ig a 6. életévét betölti. Tankötelessé válhat a 
szülő kérelmére, ha a 6. életévét december 31-ig 
tölti be. A gyermeket elsősorban abba az óvo-
dába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, 
illetőleg, ahol szülője dolgozik. Az általános 
iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, 
akinek lakóhelye a körzetében található. Mind 
az óvodába, mind az iskolába a beiratkozáshoz 
szükséges a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, a szülő személyi igazolványa, továbbá 
az iskolai beíratáshoz az óvodai szakvélemény.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző

Értesítjük városunk érintett lakosságát, 
hogy 2008. április 13-án (vasárnap) a 
Polgármesteri Hivatal a Városfenntartó 
és Szolgáltató Költségvetési Szervezet 
(VSZKSZ) lebonyolításában lomtalaní-
tási akciót szervez Kiskunfélegyháza Vá-
ros külterületén (kivéve: Molnártelep).
A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag kép-
ződött vagy felhalmozódott települési 
szilárd hulladék helyezhető ki, amely 
a hulladékgyűjtést végző közszolgál-
tató által rendszeresített, az ingatlan-
tulajdonos által rendszeresen használt 
gyűjtőedényzetben mérete miatt nem he-
lyezhető el.

A GYŰJTŐHELYEKRE NEM HE-
LYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, 
EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HUL-
LADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, 
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI 
EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI 
HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK.

Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott 
hulladék gyűjtőhelyre történő kihelye-
zése 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 lom-
tárgyaikat legkésőbb a 2008. április 13-
án (vasárnap) 12.00 óráig szíveskedjen 
kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre a 
VSZKSZ által elhelyezett nyitott kon-
ténerekbe. (A konténerek  2008. április 
12-én szombaton, a délutáni órákban 
16.00-óráig kerülnek kihelyezésre.)

Selymes:
1. III. dűlő - erdő felöl, 
Halesz:
2. II. dűlő - beton út felöl,
3. VI. dűlő - beton út felöl,
4. Fekete erdei dűlő – Halasi földút sarka
Felső-Galambos:
5. Külső Galambosi iskola-dűlő eleje – 
aszfalt út felöl (Galambosi büfé, kőke-
reszt mellett) 
6. Gazdaköri iskolával szemben, 
Ring-hegy:
7. Ringhegy I. dűlő – aszfalt út mellet 
XIII.kerület:
8. Galambosi –Máv megálló után jobb 
oldalon Kiskunmajsa felé, az elhagyott 
bolt előtt 
További gyűjtőhelyek: 
 9. Alpári úti hobbik: a csatorna előtti út 
és az alpári úttal párhuzamos első útke-
reszteződésbe 
10. Mezőgazdasági bolt mellé: a fakeres-
kedés előtt lévő terület
11. Nasztej tehenészet: a bejárattal szem-
ben a villanyoszlop mellet lévő terület
12. Kis Szegedi út - Gyémánt lakópark-
kal szemben 
13. Bárány utca – játszótér sarok (Arany-
hegyi ltp.)
14. Mészöly Gy – Kocsis P. sarok (Zöld-
mező ltp.)

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 
lomhulladékot a konténerekbe szíves-
kedjenek beletenni! 

Környezetünk tisztasága érdekében tett 
segítségüket előre is köszönjük.
Tisztelettel: 

Polgármesteri Hivatal

Sporthírek röviden
Ökölvívás
Utánpótlás Olimpia Nagykanizsán.
Jól szerepeltek a KHTK ökölvívói, a ser-
dülők között 56 kg-ban Oláh Dávid III., 
62 kg-ban Kanalas Norbert III, 50 kg-ban 
Horváth László I., 57 kg-ban Gálas Tamás 
II., 60 kg-ban Bátori Árpád V. Gondi Ta-
más, Tóth Barna József Rijekában verse-
nyez a válogatottal, Mihály János Athén-
ban az Olimpiai Kvalifikációs versenyen 
vesz részt április 5-13 között.

                         Némedi László

Asztaltenisz
Jótékonysági estet rendez a Kiskunfélegy-
házi Asztaltenisz Sportiskola vezetősége 
április 19-én 19 órakor a KÉSZ Aréna 
melleti edzőteremben. A bevételt az után-
pótlás segítésére fordítják. Jelenleg kb. 
40 gyerek 3 csoportban jár rendszeresen 
edzésre. Közülük már 8-9 gyerek verse-
nyen is bizonyított. Az idősebbek közül 
Korponai Zoltán és Csáki Rita már válo-
gatott szinten is a legjobbak között szere-
pel. Korponai  a FASI I. csapatában, Csáki 
pedig Szegeden segítik csapatukat a győ-
zelmek elérésében. 
NB I. Keleti csoport. 17 : 1  arányban győ-
zött a FASI I. csapata a Borsodi Volán SE 
I. csapata ellen. 
Győzött: Oláh 4, Skumáth 4, Korponai 4 
és Vajda 3 mérkőzésen, valamint a Vajda 
– Skumáth és az Oláh – Korponai páros. 

Némedi László

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

Kosarasaink hétvégi kirándulása nem 
járt sikerrel. Két mérkőzésből kettőt el-
vesztettek.

NB I.B női bajnoki kosárlabda mérkőzés:
Tatabánya KC – KKC 84 : 58

Pontszerző félegyházi játékosok: Pasek 
M. 16, Tóth E. 9, Nagy H. 9, Nagy D.4, 
Rajnai 6, Pelei E. 6, Horváth O. 6, Nagy 
Z. 2. Edző: Nádasdi József
A nagynevű ellenfél otthonában a 
félegyházi lányok a vereség ellenére helyt-
álltak. 
Legközelebbi bajnoki mérkőzés: április 
19. szombat 16 óra a KÉSZ Aréna Városi 

Sportcsarnok KKC - Budapesti OSC.
NB II. férfi bajnoki felsőházi rájátszás 1-4. 
Helyért:

Békési SzSK – KKC 80 : 68 
Pontszerző félegyházi játékosok: Haj-
dú G. 34, Dobos R. 12, Simon T. 10, 
Dorvekinger R. 3, Szabó M. 2, Hegedűs 
Á. 5, Gál 2. Edző: Guóth Ádám
Az idegenben lejátszott mérkőzés rendes 
játékideje döntetlent hozott, a hosszabbí-
tást a lelkes békésiek 15:3 arányban meg-
nyertek, így 12 pontos győzelmet arattak. 
Legközelebbi férfi bajnoki mérkőzés: 
április 11. péntek 20 óra 2F Vízügy Sze-
ged : KKC.                 Tokai György

Kudarcok idegenben

Külterületi lomtalanítási akció
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Sajtóközlemény
A mai nappal lemondok a KHTK elnöki tisztjéről, melyet 2003 
óta töltök be.
Egyesületi elnökként csak úgy lehet dolgozni, ha támogat az 
önkormányzat, a sportolók, a szurkolók és a szponzorok. Ezen 
támogatások elfogytak mögülem, ezért olyan személyre van 
szükség, aki a fentiek támogatását bírja.
Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt években 
bizalmukkal megtiszteltek és munkámba segítettek.

Vida Pál

Úszó sikerek Olaszországban
Az elmúlt hetekben egy osztály-
nyi diák indult el az olaszor-
szági Feltrébe a testvériskolák 
soron következő találkozójára. 
Ez a már több éves kapcsolat 
gördülékenyen működik, ezút-
tal azonban nem egyszerűen az 
olasz nyelv tanulását segítendő 
találkozás volt.

Egyrészt azért, mert az utazó Mó-
rás diákok nagy része már az olasz 
nyelvvizsga-bizonyítvány birto-
kában inkább a minőségi kom-
munikáció, a közvetlen társalgás 
szintjén értekezhetett a vendéglá-
tó családokkal. Az ottani szerve-
zők által összeállított programban 
szerepelt egy velencei látogatás 
vonattal(!), az egyik legszebb sí-
paradicsom Cortina megtekintése, 
egy bellunoi és bassanoi városné-
zés. Természetesen meglátogatták 
a vellai barátokat és néhányan fel-
keresték Don Loris atya sírját is.
Másrészt azért is volt a szoká-
sostól eltérő ez az utazás, mert a 
Móra Ferenc Gimnázium három 
diákja eleget tett Claudio Dalla 
Parma úrnak, az olasz olimpiai 
bizottság tagjának, Belluno me-
gye sportbizottsága vezetőjének a 
meghívásának. 
Még javában zajlottak a januári 
félegyházi Don Loris Emléktor-
na mérkőzései, amikor az olasz 

küldöttséggel is tartózkodó sport-
vezető meghívta a Móra gimná-
ziumot a bellunoi megyei iskolai 
úszóbajnokságra.
A húsvét előtti látogatáson ott volt 
három jeles Mórás úszó, akiknek 
szereplését teljes siker koronáz-
ta, mivel hárman együtt öt érmet 
hoztak haza Félegyháza (Magyar-
ország) dicsőségére!
Szekeres Judit 11/A osztályos 
tanulónk 50 m-es mellúszásban 
szerzett aranyérmet, míg Tóth Zol-
tán 7/E-s diák meggyőző fölény-
nyel nyerte az 50 m-es hátúszást, 
pillangón ezüstérmet szerzett, 
míg az 50 m-es gyorsúszásban a 
negyedik helyezést érte el. A 11/F 
osztályos Szentpéteri-Horváth 
Balázs 50 m mellúszásban bronz-
érmet harcolt ki és felkérték, hogy 
segítse ki szereplésével a feltrei 
gimnázium csapatát, mert egy 
úszójuk nem jött el. Az így össze-
állt olasz-magyar vegyes csapat a 
4x50 m-es vegyes váltóban ezüst-
érmet szerzett. Az ottani rendezők 
figyelmességét, kedvességét mu-
tatja, hogy  „a kis magyar úszó-
küldöttségnek” külön emlékérmet 
is adtak. 
A félegyházi diákok ismét fe-
lejthetetlen napokat töltöttek Itá-
liában, s nem véletlenül várják 
nagyon az újbóli találkozást az 
ottani kedves barátokkal.       Sta


