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Különdíj
a Koronásoknak

A tavaly nyáron alakult Korona 
Színjátszókör Tamási Áron: Énekes ma-
dár c. produkciójával  képviselte váro-
sunkat Kecskeméten, a XIX. Országos 
Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi Re-
gionális fordulóján április 4-5-én. 

A Kecskeméti Fringe Fesztivál keretében 
a Ciróka Bábszínházban a régió 16 kö-
zépiskolás színjátszó csapata mutatta be 
produkcióját. A színvonalas versengésben 
a Koronások megkapták az „Ígéretesen 
induló csapat”-nak járó Kikelet különdí-
jat. A színjátszó kör vezetője és egyben a 
darab rendezője Berecz Mária.

Új Magyarország Pont 
nyílt április 15-én Kiskun-
félegyházán a Kistérsé-
gi Koordinációs Hálózat 
részeként. Az irodát Dr. 
Ujhelyi István az Önkor-
mányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium államtit-
kára adta át. 

Dr. Újhelyi István az átadást 
megelőző sajtótájékoztatón 
a Kistérségi Koordináci-
ós Hálózat jelentőségéről 
beszélt. Elmondta, az in-
formációs pontok alapfel-
adata, hogy a kistérségben 
munkálkodó önkormány-
zati és civil szervezetek, 
gazdálkodók megfelelő in-
formációkhoz juthassanak 
a pályázati lehetőségekről, 

valamint szakmai támoga-
tást kaphassanak a kedvez-
ményezettek projektjeik 
megvalósításhoz. A Dél-al-
földi régióban jelenleg 210 
milliárd forint használható 
fel 2013-ig. Az információs 

pontok szerepe tehát abban 
van, hogy az elnyerhető 
pályázati pénzek felhasz-
nálásra kerüljenek, vagyis 
ne menjenek veszendőbe – 
tette hozzá az államtitkár.

-gusa-

Információs pont nyílt Félegyházán

Igényes kivitelű Bibliák-
kal gyarapodtak a város 
középiskolái a KDNP he-
lyi szervezete és a Szent 
István plébánia jóvoltá-
ból. A kötetek átadására 
április 14-én került sor a 
Szent István plébánián.

Hajagos Gyula, a Szent 
István templom plébá-
nosa az ünnepélyes áta-
dón kihangsúlyozta, azt 
szeretnék, hogy ezek a 
Szentírások a középis-
kolások kezébe kerülve, 
tanítanák, nevelnék őket. 
Azért, hogy tájékozot-
tabbak legyenek, és az itt 
leírtakat megélve életük 
tartalmasabb legyen. 
Gyenes Attila, a KDNP 
helyi szervezetének elnö-
ke elmondta, több helyen 
az érettségi követelmény-

rendszerében is találkoz-
hatnak a diákok a Biblia 
ismeretanyagával. Az 
átadott Szentírások tehát 
jó szolgálatot tehetnek a 
vizsgázóknak.
A Szent István plébánia 

és a KDNP helyi szerve-
zete összesen negyven-
kilenc Bibliát adott át a 
város középiskoláinak, 
amelyek értéke megköze-
lítőleg százezer forint.

-g-
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Tisztújítás

Tisztújító közgyűlését tartotta április 10-én a 
Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete. 
Elnöknek Jászberényi Lászlót (83 százalék), 
alelnöknek Kovács Lászlót, Kovács Tamást, 
Ladányi Lukácsot és Palatinusz Attilát válasz-
totta a tagság. Jászberényi László elmondta, 
az MDF összes szervezetében tisztújítás van. 
Ez a szeptember 27-ei országos elnökvá-
lasztással zárul. Az újonnan megválasztott 
tisztségviselők irányításával készül a párt az 
európai uniós, parlamenti és az önkormány-
zati választásokra. Kitűzött célként szerepel, 
hogy az európai parlamentben továbbra is 
képviselve legyünk, a 2010-es parlamenti vá-
lasztáson a 10-12 százalék elérését céloztuk 
meg. Az önkormányzati választáson legalább 
három fő bejuttatása a cél.

Diák-divat
Harmadik alkalommal vett 
részt a Kossuth Szakiskola a 
„Diák-divat” országos vetél-
kedőn, amelyet a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezett. Idén 22 
intézmény több száz nőiru-
ha-készítő tanulója „alkalmi 
ruha”- stílusban mérte össze 
tudását. A Kossuth-os lányok 
a 2/12/6 nőiruha-készítő 
osztály tanulói, Fődi Csilla, 
Tarjányi Csilla, Kozma Teréz 
és Szarka Bernadett ( szak-
oktató: Molnár Imréné ) az 
iskola tanműhelyében varrt 
alkalmai ruháikkal szépen 
helytálltak a nívós mezőny-
ben. Fődi Csilla 3. helyezést 
ért el az országos szakmai 
versenyen. (felkészítője: 
Makai Lászlóné ) A lányok 
teljesítményéhez Barta Ani-
ta fodrásztanuló munkája is 
hozzájárult, hiszen a divat-

bemutatón az alkalmi ruha 
mellett a frizurát is értékelte 
a zsűri.  
Molnár Imréné, a Kossuth is-
kola szakoktatója elmondta, 
a lányok a 3 éves nőiruha-
készítő szakképzés felén túl 
vannak, s nagy örömmel és 

lelkesedéssel varrták a saját 
maguk által vásárolt kelmé-
ből a kiválasztott fazont. Az 
idei tanévben pályázat útján 
modern és speciális gépekkel 
(tisztázó, fedőző, automata 
hímző ) gazdagodott az isko-
la tanműhelye. 

„Hol a lé?”
... avagy milliárdok vállalkozások támoga-
tására és munkahelyteremtésre.

Az elmúlt években több milliárd forint állami 
támogatást sikerült elnyernie városunknak, 
melyből például újjászületett a Városi Kórház, 
a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola, 
hamarosan teljes szépségében pompázhat a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, de gondol-
hatunk a különböző infrastrukturális fejlesz-
tésekre is (csatorna- és csapadékvíz elvezető 
hálózat bővítése, útépítések, stb.). Kevesen 
tudják viszont azt, hogy mindezeken túl, a kü-
lönböző hazai és uniós forrásokat is tartalma-
zó, úgynevezett operatív programok keretén 
belül, az elmúlt 3 évben szintén igen jelentős 
összegekhez jutottak önkormányzatok és vál-
lalkozások választókerületünkben. A legújabb 
adatok alapján elmondható, hogy 117 pályázat 
nyert, az eddig megítélt támogatások összér-
téke meghaladja a 4,5 milliárd forintot. Hogy 
milyen fejlesztések, munkahelyteremtő beru-
házások kaptak támogatást, erről tájékoztatom 
az olvasókat. Kiskunfélegyházi nyertes pályá-
zatok (a nagyszámú nyertes miatt a következő 
számokban folytatva lesz teljes a lista):
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 
1. ”AWI-SZER” Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. Lemezfeldolgozás technológiai 
fejlesztése. Megítélt támogatás: 1.350.00Ft. 
2. „BÁCS-SZINKRON Szolgáltató Kft. 
Gépparkfejlesztés kapacitásbővítés céljá-
ból. Megítélt támogatás: 10.000.000Ft. 3. Dr. 
Medgyesi József egyéni vállalkozó. Állator-
vosi röntgenkészülék beszerzése. Megítélt 
támogatás: 1.050.000Ft. 4. Dr. Pozsár Miklós 
Adrián egyéni vállalkozó. Állatorvosi rendelő 
technológiai korszerűsítése. Megítélt támoga-

tás: 1.050.000Ft. 5. ÉP-TRADE Kereskedel-
mi Kft. ISO 9001 minőségirányítási rendszer 
bevezetése. Megítélt támogatás: 830.000Ft. 6. 
HORVÁTH FÉMTECHNIKAI Gyártó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. Eszközbeszerzés 
és tanácsadói szolgáltatások igénybevétele. A 
megítélt támogatás: 5.990.000 Ft. 7. Kardos 
András egyéni vállalkozó. 3D Dekor & Rek-
lám technológiai fejlesztése. Megítélt támoga-
tás: 1.033.000 Ft. 8. KUNFA Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Gépbeszerzés. Megítélt támo-
gatás: 5.000.000 Ft. 9. „P & P” Pékárukészítő 
és Értékesítő Kft. ISO 22000 élelmiszer-biz-
tonsági rendszer tanúsíttatása. Megítélt támo-
gatás: 644.000 Ft. 10. „P & P” Pékárukészítő 
és Értékesítő Kft. Komplex vállalati techno-
lógia fejlesztése, új termékcsaládok beveze-
tése. Megítélt támogatás: 50.000.000 Ft. 11. 
PIZOLIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer 
bevezetése. A megítélt támogatás: 1.000.000 
Ft. 12. PIZOLIT Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. Korszerű gép- és eszközpark kialakítása. 
Megítélt támogatás: 10.000.000 Ft. 13. RCM  
Pelikán Hungária Kereskedelmi Bt. Korszerű 
irodai eszközpark kialakítása. Megítélt támo-
gatás: 1.061.000 Ft. 14. Rekedt-Nagy József 
Vince egyéni vállalkozó. Rakodógép beszer-
zés, elektronikus adatrögzítő beruházás. Meg-
ítélt támogatás: 10.000.000 Ft. 15. Szalai-Busz 
Szolgáltató és kereskedelmi Kft. ISO 9001 mi-
nőségirányítási rendszer bevezetése. Megítélt 
támogatás: 1.000.000 Ft. 16. Tarjányi László 
egyéni vállalkozó. Fortuna Műszaki Áruhá-
zak. Megítélt támogatás: 2.597.000 Ft. 17. 
TROMF-CONTROLL Szolgáltató Kft. Komp-
lex járművizsgálati technológiai rendszer ki-
alakítása. Megítélt támogatás: 9.920.000 Ft.
            Garai István Levente dr. 

országgyűlési képviselő (MSZP)

Szeméttelenül
Szeretném megköszönni a szervezőnek és minden 
részvevőnek azt a munkát, amelyet a 14. számú 
választókörzet egy részén végeztek. A közelmúlt-
ban a Haleszi-és Nagyszőlő-úti Gazdakörök és a 
Félegyházi Róna Vadásztársaság tagjai környeze-
tünket megszabadították a mások által eldobált sze-
méttől.. Remélem, hogy a jövőben is számíthatok 
az ilyen jellegű tevékenységükre. Magam is miden 
eszközt és lehetőséget kihasználok a fentiek meg-
valósításában. Célunk közös, egy egészségesebb 
és tisztább környezet kialakítása és fenntartása.

Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője.

Április 22. - a Föld Napja
Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezé-
sére 1970. április 22-én indult el az a mozgalom, 
ami világszerte ráirányította a figyelmet bolygónk 
védelmére. Mivel az emberiség közös felelőssé-
ge Földünk sorsának alakulása, ezért az USA után 
más országokban is sorra alakultak a környezetvé-
delmi szervezetek. „A természet hatalmas, az em-
ber parány. Ezért az ember élete attól függ, milyen 
kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire 
érti meg és használja fel erőit saját hasznára. – írta 
Szentgyörgyi Albert. Magyarországon 1990-ben 
hozták létre a Föld Napja Alapítványt, amelynek a 
feladata, hogy szervezze, támogassa a helyi környe-
zetvédelmi kezdeményezéseket, és hozzájáruljon a 
környezettudatos életforma erősítéséhez. Mindany-
nyiunk közös érdeke, hogy milyen a táj, az ottho-
nunk, amiben élünk. Mindannyian tehetünk azért, 
hogy élhetőbb legyen a környezetünk, hogy har-
móniában legyünk a természettel. Rajtunk múlik, 
hogyan sáfárkodunk a ránk bízott javakkal,milyen 
gondviselői vagyunk az értékeknek, és az utódaink-
ra mit örökítünk…
Hisz „bölcsőnk a Föld, itt kell, hogy éljünk…”
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Wass Albert regényeinek világa

Takaró Mihály, a Fasori Evangélikus Gimnázium 
tanára, egyetemi oktató, a Magyar Reformátusok 
Világszövetségének főtitkára tartott előadást áp-
rilis 10-én a Helyőrségi Klub Vadásztermében. 
Az ismert közéleti személyiség Wass Albert 
regényeinek varázslatos világába kalauzolta el 
az érdeklődő közönséget.  Takaró Mihály Wass 
Albertről írt könyveit a helyszínen meglehetett 
vásárolni.

Kedvesebb hazát mindenkinek...
..címmel Sövény Tibor előadóművész estjére ke-
rült sor a Költészet Napja alkalmából a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban április 10-én. Kö-
szöntőt mondott Endre Sándor alpolgármester. 

Jószef Attila születésnapja aranybetűs ünnep a naptár-
ban, a költészet, a vers ünnepe – vallja az előadómű-
vész.
Ez a nap meg kell állítson mindenkit, akárcsak néhány 
percre is, hogy a versek gyógyító, simogató erejével fel-
töltődve megújulva folytathassuk utunkat. Az előadóes-
tek sajnos kimentek a divatból – folytatta Sövény Tibor. 
Az emberek nagy részét az egzisztenciális problémáik, 
a létért folytatott küzdelmeik kötik le, elkényelmesedve 
megelégednek a média nyújtotta szórakozási lehetősé-
gekkel. Szeretném megszerettetni az emberekkel azokat 
a verseket, amelyeket elmondok. Magyar költők ver-
seiből állítottam össze a költészet napi műsoromat,úgy 
hogy tartalmasan szórakoztassanak, a mának szóljanak, 
és a hallgatók megértsék a sorok lényegét. Többek kö-
zött Petőfi Sándor, József Attila, Tóth Árpád, Falu Ta-
más költeményeiből 
válogattam, fiam, Sö-
vény Olivér gitáron 
játszva, az egyes ver-
sek közötti zenei át-
vezetést oldotta meg. 
Azt est helyszínéül 
szolgáló terem lehe-
tőséget adott a szabad 
mozgásra, nem szere-
tem a lecövekelt vers-
mondást, fontos szá-
momra a hallgatóság 
reakciója – tette hozzá 
Sövény Tibor.     Bm

Tordán járt a Padkaporos

A Padkaporos Táncegyüttes tagjai 
Kasza Ákos vezetésével képviselték 
városunkat a Tordai Kulturális Ki-
sebbségi Nap rendezvényén április 
6-án.

A vidám hangulatú ünnepségen szép 
sikert arattak táncosaink, a közönség 
nagy tapssal jutalmazta produkci-
óikat. A fellépés mellett jutott idő a 
kirándulásra, a táncosok házigazdáik 
kíséretében ellátogattak a parajdi só-
bányákba. A Tordán eltöltött három 
nap jó alkalmat nyújtott a partnervá-
rosi kapcsolatok ápolására, ezt az is 
bizonyítja, hogy a város polgármes-

tere már most meghívta az együttest a 
nyári Torda Fest ünnepségsorozatra.

Díjkiosztó ünnepségét tartotta április 11-én, József Attila születésnapján a Kiskunfél-
egyházi Irodalmi Alapítvány a Móra Ferenc Művelődési Központban. Vers kategóri-
ában Molnár Sándor, míg a prózák közül Dr. Baloghné Dévai Katalin alkotása bizo-
nyult a legjobbnak. Az Ifjúsági különdíjat Héjja Domokos (Dózsa isk.) vihette haza.
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Egyre inkább úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak 
kiállításai nagyon magasra tették azt a bizonyos 
mércét, amikor az azóta rendezett bemutatókkal 
óhatatlanul összehasonlítódnak Szurcsik János, 
Piroska János vagy Kolozsvári Sándor tárlatai. 
Még akkor is igaz ez a megállapítás, ha a közön-
ség nagy részének tetszik is az épp aktuális bemu-
tató. Mint például Holányi Julianna kiállítása a 
galériában. „Tavaszi tárlat” címmel hozta el Kis-
kunfélegyházára az erdélyi születésű, de jelenleg 
Peremartonban élő alkotó pasztell, akvarell, illet-
ve olajfestményeit. A bemutatott anyag híven fedi 
a címet, elsősorban az üde színfoltok kavalkádja 
miatt töltödtek fel jó érzéssel a látogatók a galéria 
termeiben. Toldi Éva újságíró a herendi kiállítás-
megnyitón azt mondta: „Holányi Julianna festmé-
nyeit a remény, a vigasztalás, a szeretet átadásának 
képessége mozgatja.” Lényegében egyet lehet ér-
teni a fenti szavakkal, hiszen jelenlegi bús-boron-
gós, reményt vesztő állapotunkban ezek a kisebb-
nagyobb alkotások sok embert vidítanak fel. Mert 
a kiállított csendéletek, városképecskék, a tájképek 
legfőbb erénye, az abszolút optimista szemlélet és 
a derűs színkezelés.
A kompozíció egyensúlyára nagyon vigyázó, pon-
tosan dolgozó alkotó semmit sem kockáztat. Té-
mában, színkezelésben pontosan szolgálja ki a lá-
togatók többségének az ízlésigényét. Bár a falakon 
lévő anyag színvonala kissé hullámzó, az „Erdélyi 
tél” és a „Tavaszi nádas” című alkotások az átlag 
fölé emelkednek.
A nagyenyedi születésű kiállító „amatőr idilljét” - 
ahogyan az egyik szakember rendkívül találóan jel-
lemezte – a félegyházi közönség jól fogadta, amint 
arról az emlékkönyvi bejegyzések tanuskodnak.
Nagyobb a gond akkor, ha a művelődési ház au-
lájába lép be a kíváncsi látogató, és szembesül 
Szelecki István bemutatott képsorával. Talán hasz-
nosabb a szemlélődés előtt az ismertetőt elolvasni, 
ahol érdekes gondolatokkal találkozhat a néző, s 
amely után bátrabban állhatunk a látvány elé.
Két témakör vár ránk, tágas égboltok távoli ho-
rizontokkal – ezeket maga az alkotó nevezi „Ég-
képeknek” -, valamint kísérleteket, bizonyos 
architetktúrák, absztrakt felfogású ábrázolására.
Az előbbieken jobbára sötét árnyalatú, vészterhes 
felhők alatti sík vidékeket ragad meg az alkotó, ahol 

csak egy-egy színes pont vagy vonalacska próbál 
egyensúlyt teremteni. „Szűri a látványt.” Ezekből 
egy-kettő még szépen beleillik a tiszaalpári alko-
tótábor anyagába (ahol Szeleczki István nyaranta 
dolgozik), de sok ilyen témájú és megoldású kép 
egymás mellett már eléggé monoton és alaposan 
lehangolja a képek előtt állót. (Ezért javasolandó, 
hogyha ezt látja először valaki, feltétlen menjen át 
a galériába, ott biztos helyre áll a lelki egyensúlya.) 
Ami a másik témában készült műveket illeti, azok 
inkább a kísérletezgetés állapotában vannak, köz-
tük egy-egy igéretesebb villanással.
Viszont az említett ismertetőben van néhány érde-
kes megfogalmazás, mely közül egyet feltétlenül 
elvihet a látogató: „Először végtelen tér, aztán az 
ember egyre közelebb jut, fű közt is felfedezve 
mind az életet így van a kép is, ahogy kibomlik 
suhog az enyhe szélben a látvány kendőnyi tűlje 
szürkéből kilendül a zöld, narancs előtünnek a 
részletek s a MESTER pár pillanatra engedi szem-
lélni most a művet s az ember leül, papírt krétát 
ragadva írja, írja...”                                           RF

2008. április 18.

Programajánló
Vas Lajos népzenei verseny kö-
zépdöntőjére kerül sor április 19-
én 10-16 óra között a Móra Ferenc 
Művelődési Központban.
Föld Napi játszóházat és vetélke-
dőt tartanak április 22-én 14 órától 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont Klubházában.
Testvérek Hangversenye lesz áp-
rilis 22-én 17 órától a Városi Zene-
iskolában.
„Hatvan felé, negyven éve” cím-
mel Dinnyés József ad jubileumi 
koncertet április 22-én 19 órakor a 
művelődési központ színháztermé-
ben. 
„A legolvasottabb könyv” cím-
mel Hajagos Gyula, a Szent István 
templom plébánosa tart előadást a 
Biblia éve alkalmából április 24-én 
18 órától a városi könyvtárban.
A Kormorán együttes ad koncer-
tet április 26-án 19 órakor a Városi 
Sportcsarnokban, közreműködik a 
Félegyházi Táncszínház a „A víz 
szalad, a kő marad” című produk-
ciójával.

Pályázati figyelő
Fotópályázat 
Pályázat témája: Az ÉBREDÉS. 
Beadási határidő: 2008. május 10. 
Pályázók köre: Általános és közép-
iskolás diákok. 
Pályázni maximum 5 db színes kép-
pel vagy sorozattal lehet. Beadás 
formátuma: 13x17, 15x20 vagy 
20x27 cm papírkép. Pályázatokat 
postai küldeményként az alábbi 
címre kérjük leadni: Cím: Céltuda-
tos Élet Küldetéssel Alapítvány  203 
Budapest, Határ út 9. fsz. 2. Elér-
hetőségeink: e-mail: pogyadmin@
freemail.hu - http://www.pogy.shp.
hu tel.: 06(70)324-5826. A pályá-
zaton kérjük feltüntetni a Pályamű 
címét, a pályázó nevét, életkorát, 
pontos címét, e-mail és telefon elér-
hetőségét. A résztvevők a pályázati 
anyag elküldésével automatikusan 
elfogadják a pályázati feltételeket 
és egyben hozzájárulnak, hogy a 
rendezők képeiket térítésmentesen 
használják. A beküldött képeket 
nem küldjük vissza! Kiállítással 
összekötött eredményhirdetés: 
2008. május 24. Helye: 1203 Buda-
pest, Bíró Mihály u. 3. II. em.

István Lajos – Szőcs La-
jos: Taplómegmunkálás 
Korondon című köny-
vét ismerhette meg a 
nagyközönség a minap 
Szőcs Lajos korondi 
tanító, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egye-
sület tiszteletbeli tagja 
jóvoltából. Az előadásra 
a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban került sor. 
A programot a Móra 
Ferenc Közművelődési 
Egyesület szervezte. 
 

„Amatőr idill„ az „Égképek” peremén...
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Rendhagyó történelemóra 
Milyen ember volt e sorok írója, Moyses Márton, aki az 
elnyomó rendszer elleni tiltakozásul ugyanúgy az önkén-
tes tűzhalált választotta a hatvanas években, mint a  Jan 
Palach? Ám míg a cseh fiatalember nevét az egész világ 
megismerte, addig az erdélyi lázadóról még a szülőföld-
jén sem mertek beszélni, és a nevét is alig ismerte valaki a 
nyolcvankilences változás előtt.

Hogyan képzelte a Dunai Confederatiot  Szoboszlai Aladár, a 
33 éves aradi katolikus pap, akit kilenc társával együtt 1958 
szeptember elsején végeztetett ki a Securitate  a román ál-
lam elleni  összeesküvés vádjával?! Hogy lehetett az, hogy  
Maléter Pál ejtőernyős partizán 1944-ben történt megmen-
tése egyszer a felmentés és az állami dicséret kiváltója, az 
ötenhatos forradalom után pedig a halálos ítélet egyik vád-
pontja lett Sass Kálmán érmihályfalvi református pap ese-
tében, akit 1958 decemberében végeztek ki több társával 
együtt?! Hogyan teltek „pokolbéli víg napjai” a romániai 
politikai deportáltaknak a Duna-deltában, ahol derékig érő 
vízben vágták a nádat, amely úgy metélte a csupasz bőrt, mint 
a beretva?  .…
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről szólt iskolánkban már-
ciusban az egyik tanóra, amelyen feszült érdeklődéssel fi-
gyelt nyolcvannál több tizenkettedikes diák és tanáraik. Az 
előadó, Tófalvi Zoltán, aki Svédországtól Amerikáig járta 
be a félvilágot, hogy meghívottként beszéljen Erdély 56-os 
mártírjairól. Ez a témája annak a  könyvsorozatnak  is, amely-
nek első két vaskos kötete az erdélyi Mentor gondozásában  
2007-ben jelent meg. Ezekkel  a Terror Házában  ismerked-
hettek  meg az érdeklődők az októberi könyvbemutatón, és 
azóta sok hazai és erdélyi városba eljutott. A korondi szüle-
tésű Tófalvi Zoltán egyébként a bukaresti televízió magyar 
adásának egyik szerkesztője. Riportfilmjei közül néhányat 
a Duna Televízió nézői is láthattak, és kettővel a lakiteleki 
filmszemlén is díjat nyert néhány évvel ezelőtt. A szakava-
tott kutató eredeti foglalkozása középiskolai történelemtanár, 
valószínű ezért tudta a mértéket, hogy a több száz oldal ter-
jedelmű kötetek anyagából mennyi az, ami a diákokat első 
hallásra megfogja, és követni tudják a nem mindennapi téma 
sokszor bonyolult okfejtéseit, ugyanakkor a tágabb ismere-
tekkel rendelkező pedagógusoknak is érdekes. Ebben segített 
az az igényes bevezető is, amellyel az iskola igazgatóhelyet-
tes történelemtanára, Makra Flóra az órát megkezdte. Diák-
nak, tanárnak egyaránt jó volt részvevőnek lenni ezen a rend-
hagyó történelemórán. Köszönjük ennek megszervezését, és 
kívánunk magunknak (és másoknak is) még hasonló igényes, 
színvonalas rendezvényeket.       Piroska Katalin ny. tanár

Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt rendeztek ápri-
lis 10-én az általános és középiskolás diákok részére 
a Városi Tűzoltóságon. A megmérettetést az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hirdette meg.

Aranyminősítést kaptak

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a CANTEMUS megyei énekkari 
találkozót Kiskunhalason. A Kiskunfélegyházi Többcélú Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézményt (TKIKI) a Kicsinyek Kórusa Nagyné Mészáros Eri-
ka vezényletével, a 7.z osztály Kamara Kórusa és a TKIKI énekegyüttese 
Molnár Elvira vezényletével képviselte. A kórusok műsoraiban kiváló ma-
gyar és európai szerzők művei kerültek előadásra.
Az iskolában folyó magas színvo-
nalú énektanításnak és kiemelkedő 
előadásuknak köszönhetően a Kicsi-
nyek Kórusa ezüst, a 7.z és az ének-
együttes arany minősítést ért el. Több 
különdíjjal is jutalmazták produkci-
ójukat: Varga Diána zongoratanár a 
zongorakíséretért, Szegő Tamás és 
Fantoly Márton tanulók éneklésükért, 

a 7.z kórusa pedig Bartók: Ne láttalak 
volna című kórusművének előadásá-
ért részesült külön elismerésben. A 
violinkulcsos nyakkendős kicsinyek 
és nagyobbak lélekemelő produkcióit 
a zeneértő közönség vastapssal ju-
talmazta.  Ez alkalommal is teljesült 
Kodály szava: „Az ének szebbé teszi 
az életet. Az éneklők másokét is.”

Ifjú csepűrágók megyei sikerei
A szakmai visszajelzések és a közönség 
reakciói alapján is eredményesen sze-
repeltek a kiskunfélegyházi fiatalok a 
március 28–29-én megrendezett XVII. 
Országos Weöres Sándor Gyermekszín-
játszó Találkozó megyei fordulóján.

A komoly hagyományokkal bíró és idén 
19 csoportot felvonultató seregszemlén – 
amelyet a kecskeméti Ifjúsági Otthonban 

bonyolított le a kezdemé-
nyező Magyar Dráma-
pedagógiai Társaság 
– a TKIKI tagintéz-
ményei négy „társu-
lattal” képviselték 
városunkat.
– Az Öklöm-

nyi Ördögök csoport Arany László Kis-
ködmön című meséjét vitte színre, s az 
előadást arany minősítéssel ismerte el 
a neves színházi szakemberekből ver-
buvált zsűri. A Tíz szoknya, egy nadrág 
formáció Variációk klasszikusokra című, 
Molière- és Shakespeare-jeleneteken ala-
puló produkciója pedig a közönségdíjat 
hozta el a drámapedagógiai módszereket 
népszerűsítő versengésről. 
A zsűri döntése alapján az Öklömnyi Ör-
dögök csoport bizonyult méltónak arra, 
hogy Bács-Kiskun Megyét képviselje 
Budapesten, a május 30-án megrende-
zésre kerülő országos megmérettetésen.  
– mondta el lapunknak Horváth-Rekedt 
Gréta, a gyerekek szakmai munkáját irá-
nyító rendező-tanár.
Ugyancsak színvonalas előadásokat 
láthatott a nagyszámú érdeklődő Répa 

Mónika Kis komédiásaitól, valamint a 
Vadóc csoporttól, amelynek vezetője 

Latkóczyné Pataki Rózsa.
A kétnapos találkozó természetesen 

kiváló lehetőséget nyújtott az is-
merkedésre, a szakmai tapaszta-
latok megosztására, a színházi 

nevelés legújabb fejleményein 
alapuló eszmecserére.     RA
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Molnár Lilien (anyja neve: Vonnák Ditta), Gulyás Csenge (Vida 
Györngyi), Rekedt-Nagy Zita (Forczek Leona), Králik Dávid (Csóka Mónika), 
Szabó Milán (Fazekas Anita), Bagány Alexandra (Csöndes Veronika), Tóth Tí-
mea (Veres Marianna), Parádi Noémi Rita (Nagy Rita Márta), Ádám János (Da-
rányi Renáta), Vincze Dorina (Cseri Andrea), Rácz Dominik (Gál Zsuzsanna).
Meghaltak: Iványi János Dezső, Karádi Lajos, Kovács-Goda Sándor, Horváth 
József Zoltán, Retkes László, Tarjányi Gábor, Balla Pál – Kiskunfélegyháza. 
Varga János Sándor, Petróczi Sándor, Cseri Bálint Mihályné Juhász Mária – Bu-
gac. Meszes Mária – Petőfiszállás. Szabó Józsefné Rózsa Veronika – Tiszaalpár. 
Csatordai Sándor József – Nagymágocs.

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 április 14-től – április 20-ig: 
Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. 
(Tel.: 76/462-454). Április 21-től – április 27-ig: Hóvirág Gyógy-
szertár, Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. (Tel.: 76/463-363).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET 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. Április 26-án – április 27-én: Dr. Ónodi Zsolt, Kkfháza, 
Arad u. 6. Tel.: 20/3677-242, Dr. Fekete Miklós Kkfháza, 
Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
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: marós, 
pék, ABC eladó, szakács, csomagoló, betanított hentes, varró-
nő, AWI hegesztő, lakatos. 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

Pályázati felhívás
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Tár-
sulás rajzpályázatot hirdet „Lakóhelyem, kistérségem” címmel 
a Társulás működési területén székhellyel- vagy telephellyel 
rendelkező önkormányzati fenntartású óvodák részére az alábbi 
feltételekkel:
Résztvevők köre: A pályázaton a kiskunfélegyházi kistérség 
nagycsoportos és vegyes csoportba járó nagycsoportos korú 
gyermekei vehetnek részt 1-1 gyermekrajz elkészítésével. Té-
makör: A gyermekrajzok témája a lakóhely, környezet bemutatá-
sa. Alkalmazható technikák: Színes ceruza, zsírkréta, vízfesték. 
Formátum: A4- es papírméret. Beadási határidő: 2008. május 7. 
1200 óra. Beadás helye: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató 
Intézmény, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. Beadás 
technikai feltételei: A gyermekrajzokat intézményenként, illet-
ve feladatellátási helyenként kell benyújtani lezárt borítékban, a 
borítékon feltüntetve az óvoda nevét, továbbá a „KISTÉRSÉGI 
RAJZPÁLYÁZAT” feliratot. A gyermekrajzokat hátoldalukon 
sorszámmal kell ellátni és hitelesíteni kell az intézmény bélyeg-
zőjével. A pályázatra benyújtott gyermekrajzokról intézményen-
ként-, illetve feladatellátási helyenként jegyzéket kell készíteni 
jelen felhívás 1. számú melléklete alapján. 
A pályázat bírálata: A beérkezett gyermekrajzokat a Kiskunfél-
egyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának tagjaiból álló Bíráló Bizottság bírálja el. A bírálat 
célja a pályázaton való részvétel mértékének megállapítása in-
tézményi / feladatellátási helyenkénti tekintetben, továbbá azon 
rajzok kiválasztása melyből a Társulás kiállítást rendez.
Díjak: A rajzpályázaton részvevő gyermekek jutalma egy-egy 
rajzeszköz készlet. Különdíjban részesülnek azon intézmények, 
tagintézmények, ahol legalább a nagycsoportos illetve a vegyes 
csoportba járó nagycsoportos korú óvodások 2/3-a részt vett a 
pályázaton. A pályázati különdíj egy-egy udvari játszóeszköz 
minimum 50.000,- Ft/db értékben.
Eredményhirdetés: A kistérségi rajzpályázat eredményhirdetésé-
re-, és a kiválasztott gyermekrajzokat bemutató kiállítás meg-
nyitójára 2008. május 21-én 1000 órai kezdettel kerül sor Kis-
kunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának Aulájában. A 
gyermekrajz kiállítás 1-1 hét erejéig kiállításra kerül a Társulás 
valamennyi önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában.

Ficsór József Társulási Elnök

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. 11/3. sz. 
42 m2-es garázs - Holló László u. 7/7. sz. 42 m2-es garázs - Asz-
talos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs - Petőfi u. 5. sz. alatti 
16 m2-es helyiség - Kossuth u. 1. sz. alatti 345 m2-es helyiség. 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az 
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: - 6351/1, 
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.) - 
614 hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület - Bethlen utca 19. sz. 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 Damjanich 
utca 4. - 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák 
Ferenc utcai orvosi rendelő) - Délibáb u-i telkek (amelyeken 
magántulajdonú a lakóépület). Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyon-
hasznosítási Csoport. vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu  
Tel: 76/562-038

Vásárnaptár
Országos állat- és kirakodóvásár: május 11., június 8., július 
13., augusztus 10., szeptember 14., október 12., november 9., 
december 14. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni le-
het: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő 
– csütörtök 8-11 óráig a 76/461-255/37-es melléken. 
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A Félegyházi Közlöny új e-mail címe: fkozlony@gmail.com

A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói 
két helyszínen versenyeztek az elmúlt 
hétvégén, méghozzá sikerrel. Szomba-
ton, Soltvadkerten a diákolimpia területi 
döntőit rendezték, ahol hét versenyzőnek 
sikerült érmet szereznie és mindannyian 
bejutottak az országos döntőbe.

Lányok eredményei, 10-12 évesek: 31 kg: 
Vidéki Nikolett 1., 45 kg: Baksai Cintia 3., 
+50 kg: Rekedt Nagy Nóra 2., 13-15 éve-
sek: 57 kg: Rádi Brigitta 1.

Fiúk eredményei, 12-13 évesek: 46 kg: 
Gyöngyösi Sándor 1. 14-15 évesek: 47 kg: 
Baksai Norbert 2. 59 kg: Polyák Dániel 1.
Vasárnap Egerben kadet és juniorválogató 
versenyen léptek szőnyegre a hölgyek és 
ott is kiváló eredmények születtek. Kadet 
57 kg: Rádi Brigitta 1. Nagy Brigitta 2., 60 
kg: Felföldi Zsanett 1., Junior 56 kg: Rádi 
Nikoletta 2. Csapatversenyben a Kiskun-
félegyházi Vasas TK első helyen végzett. 
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kele-
men András

Birkózó sikerek Soltvadkerten

Sporthírek röviden
Póker
Villám Póker  Torna címmel rendez baj-
nokságot április 19-én a Szakmaközi  Mű-
velődési  Házban a Korona Sportegyesü-
let. A megmérettetésen tizennyolc éven 
felüliek indulhatnak. A bajnokság 13.30 
órakor veszi kezdetét. Jelentkezni szemé-
lyesen klubnapokon, szerda, vasárnap, 19 
órától, a Szakmaközi Művelődési Ház-
ban, vagy telefon/e-mail: Lantos János-
nál (70/387-1313, lanti@mondonet.hu), 
Lantos Józsefnél (70/387-8881, lj61@
freemail.hu, Turcsányi Lajos (20/211-
5410, tulajos@gmail.com) lehet. Vacsora 
– igény esetén – játékosoknak és hozzá-
tartozóknak 1.000Ft/fő, melyre 19-20 óra 
között kerül sor.

Sakk
A TKIKI Batthyány utcai épületében 2008. 
április12-én került megrendezésre a vá-
rosi egyéni sakkverseny kezdő sakkozók 
számára. Eredmények: alsós lányoknál I. 
Szekeres Orsolya, alsós fiúknál I. Könyves 
Gábor, II. Kardos Balázs, Damásdi András, 
III. Kámán Tamás, Szabó Péter. Felsős fiúk-
nál I. Sinkó Dávid, II. Sebestyén Máté, III. 
Meleg Márk, Nagy Gergely, Farkas Zoltán. 
Különdíjat kaptak: Csányi Balázs, Könyves 
Gábor, Makány Nándor. Játékvezetők: Rácz 
István, Kemény Csaba.           Lantos Pál

Kosárlabda
Csípős volt a szegedi kosárlabda. NB II. férfi 
bajnoki kosárlabda mérkőzés az 1-4. helyért

2F Vízügy Szeged – KKC 78 : 72
A KKC férfi csapata a felsőházi bajnoki ráját-
szásban a harmadik vereségét szenvedte el. Az 
NB I-ben játszó KKC női csapata április 19-
én, szombaton a KÉSZ Aréna Városi Sport-
csarnokban játszik 16 órakor a Budapesti 
OSC csapata ellen. Véget ért a lány-gyermek 
országos bajnokság, a KKC csapata a Dél-
Alföldi régióban a 7. helyen végzett Laczkó 
Melinda edzőnő vezetésével. Tokai György 

Fogathajtás
Mélykúton került megrendezésre április 
11-12-13-án „ Duna-Tisza Közi Fogathajtó 
Régió verseny 1. fordulója, „B” kategóri-
ában”. Kiskunfélegyházáról Benséné Alb-
recht Anikó kettes fogatával 6. helyezést 
ért el és ezzel pontot szerzett, élete má-
sodik „B” kategóriás versenyén, több éve 
az élmezőnyben lévő, nagy tapasztalattal 
és támogatói háttérrel rendelkező neves 
hajtók között. Segédhajtója a férje: Bense 
Ferenc. Lovai neve: Vezér és Mini.

László Jenő /1933-2005/ nevelő munká-
jában testnevelő tanárként, több sport-
ágban versenyzőként, edzőként, sportve-
zetőként is jelentős eredményeket ért el, 
maradandót alkotott. Nevelői pályafu-
tása utóbbi évtizedeiben talált rá a sakk 
sportágra, amelyben fáradhatatlanul és 
sikeresen dolgozott. Erre az eredményes 
munkásságra emlékeztünk márciusban 
a III. László Jenő Sakk Emlékverseny-
nyel egykori tanintézetében, a Kossuth 
Lajos Középiskola és Szakiskolában. 

Az egyéni sakkverseny vándorkupáját – 
melyet a győztes egy esztendeig őrizhet 
– László Zsolt, a Tanár Úr fia alapítot-
ta. Az idei Emlékversenyt is a Kossuth 
Lajos Szakiskola és a Kiskunfélegyházi 
Honvéd Testedzők Köre /KHTK/ Sakk 
Szakosztálya rendezte. A Versenyt Lász-
ló Zsolt nyitotta meg, a rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Dr. Garai Ist-
ván Levente, Kiskunfélegyháza ország-
gyűlési képviselője is, aki egykor maga 
is szép sakksikereket ért el. Mindketten 
köszöntötték a sakkozókat, s méltatták 
László Jenő tanár úrnak a nevelés terén, 
a sportban és azon belül is a sakkban el-
ért eredményes munkásságát.  A kollégi-
um ebédlőjében 54-en ültek asztalhoz, s 
Félegyháza mellett Bugacról, Szentes-
ről, Röszkéről, Kiskunhalasról, Oroshá-
záról, Szolnokról, Kunszentmiklósról, 
Szentendréről, Kecskemétről is érkez-
tek sakkozók, hogy a 7 fordulós, svájci 
rendszerben lebonyolított egyéni sakk-
versenyen harcba szálljanak a vándorku-
páért és a díjakért. A legfiatalabb sakkozó 
még nem töltötte be a 8. évét, míg a leg-
idősebb versenyző már közel jár 67. évé-
hez. Ez is alátámasztja, hogy a sakk az 
tulajdonképpen „kortalan” sport. Az 54 
sakkozó egy közös csoportban verseny-

zett, de a díjazások korosztályok szerint 
történtek. A színvonalas játszmákat hozó 
verseny végén, az elért eredmények alap-
ján Seres László játékvezető az alábbi 
helyezetteknek és díjazottaknak gratu-
lált, akiknek a kupákat, kisplasztikákat 
és a tárgyjutalmakat László Zsolt adta 
át. A verseny abszolút győztese a még 
csak14 éves, nagyon tehetséges, bugaci 
Varga Klára, korosztályos Diák Olimpiai 
Bajnok,- Magyar Bajnok. Ez évben az Ő 
neve kerül fel a László Jenő Vándorku-
pára. Második és egyben legeredménye-
sebb félegyházi sakkozó Szekeres Sebes-
tyén, 3. Kemény Csaba /Félegyháza/, 4. 
Magony Ervin /Félegyháza/, 5. Kalla Ti-
bor/Szentendre/, mind a négyen a KHTK 
sakkozói, 6. Ábrahám Lajos /Röszke/, 
7. Bankós Henrietta /Kiskunhalas/, 8. 
Karsai István /Félegyháza/ KHTK. Kor-
osztályos legjobbak: 9 év alattiaknál 
Lantos Alexandra/Szentes/; 11 év alatti-
aknál Retkes Péter/Szolnok/; l3 év alat-
tiaknál Provics József /Kunszentmiklós/; 
15 év alattiaknál Szivák Zsolt/Szentes/. 
Különdíjak: a legtapasztaltabb versenyző 
Solymosi Ferenc /Félegyháza/; a legfiata-
labb sakkozó Kökény János /Kecskemét/; 
„Bátor Küzdő” felnőtt Kovács Lukács /
Kunszentmiklós/; „Bátor Küzdő gyerek 
Seres Márk /Félegyháza/. Első-versenyes 
legjobb I. Hideg Ferenc; Első-versenyes 
legjobb II.; Első-versenyes sikeres Kar-
dos Balázs; Első-versenyes sikeres Tóth 
Norbert, mind a négyen félegyháziak. A 
következő verseny Félegyházán április 
5./szombat/ 9 órakor a TEMI Szakma-
közi Művelődési Házban/Szent János 
tér 3./ a II. Kiskun Kupa egyéni kor-
osztályos sakkverseny, a Korona Sport 
Egyesület és a „Pince 72” Sakk Klub 
szervezésében kerül megrendezésre.

         Nagy György.

III. László Jenő Sakk Emlékverseny 
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Falmászó siker Szombathelyen

Szombathelyen, március 29-30-án került 
megrendezésre a VII. Hannibál Kupa 
Műfalmászó verseny, mely egyben a Ma-
gyar Kupasorozat 1. fordulója is. A szer-
vezők előkészítő munkájának elismerése-
ként, és talán az elmúlt évben rendezett jó 
hangulatú versenyre is emlékezve, ismét 
megjelentek a mászófal alatt az ország 
legnevesebb versenyzői. A 10 kategóriá-
ban megrendezett versenyen sokan ismét 
maradandót alkottak.

Több mászó hatalmas közönségsikert 
aratott az értő nézők soraiban, néhányuk 
teljesítményét hangos biztatással, majd 
vastapssal jutalmazták. Ez alkalommal a 
mászófal is megújult, további 200 négy-
zetméter mennyezet résszel, mely még 
érdekesebbé és színvonalasabbá tette az 
egyébként sem könnyű utakat. A selej-
tezők során a mászók szembesülhettek 

saját erőnlétükkel, felkészültségükkel, és 
sikerélményekben is volt részük bőven. A 
döntők aztán igazi „csemegeként” kerül-
tek terítékre.  A DSZDSE versenyzői si-
kerrel küzdötték le a nehezen megoldható 
akadályokat.  Fábián József növendékei 
ismételten tovább öregbítették városunk 
hírnevét, és falmászóink tanubizonyságot 
tettek arról, hogy Kiskunfélegyháza 
sportéletének ők is szerves részei.  Az 
eredmények helyi viszonylatban a követ-
kezőképpen alakultak: Ifi C fiú kategóriá-
ban Simon Gergely nehézségi mászásban 
III. helyen végzett. Ifi A fiú kategóriában  
Széll Csaba I., Széll Dömötör III., Tóth 
Attila V. helyezett lett. Ifi: A lány kategó-
riában Széll Boróka II. helyezett lett. Nyílt 
kategóriában nehézségi mászásban Széll 
Csaba IV, Széll Boróka II. helyezett lett. 
Gyorsasági mászásban Simon Gergely C 
kategóriás versenyző III. helyen végzett.

Kikapott a KHTK
Április 12.

KHTK-BP. HONVÉD II. 0-5 (0-3)
Kiskunfélegyháza 200 néző. Vezette: 
György Sándor.
KHTK: Tóth P.-Huber D.(Polgár Sz.), Fe-
kete A., Kádár T., Nádasdi G.-Lénárt M., 
Katona B., Ujváry B.(Szabó T.), Frics-
ka M.-Szabó A.(Czibolya Á.), Terjék Á. 
Edző: Kurucz István
A jobb erőkből álló budapesti csapat meg-
érdemelten nyert. Jók: Fekete A., Katona 
B., Kádár T.
Következő mérkőzés: április 20. 17 óra, 
Szolnoki Spartacus – KHTK.

A hét viccei
Két csiga megy a 
sivatagban, már 
nagyon szomja-
sak, találnak egy 
üveg vizet, de nem 
tudják kinyitni. 
- Ha itt maradsz 
hozok sörbontót, de nehogy meglépj! 
A másik csiga beleegyezik. Vár egy napot 
, egy hetet, megunja. Össze akarja törni 
egy kövön, mire a másik előugrik a kő 
mögül.
-Ha csalsz el sem indulok.

-------------
A csiga vérző fejjel ül az Erdő Ambulan-
cián. A gyik veszi fel a jegyzőkönyvet, 
hogy rekonstruálják az esetet:
- És pontosan mi történt ?
- Hát ... téptem ezerrel, mint az állat ... és 
nem kinőtt előttem egy gomba!


