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Épül a kerékpárút
Jó ütemben halad a
selymesi kerékpárút építése. A kivitelező cég a minap
befejezte útalap elkészítését.
A kiskunfélegyházi
önkormányzat
2006-ban nyújtott be pályázatot a szaktárcához és nyert összesen 138,75 millió
forintot. Az összegből elkészül a megközelítőleg 5,2 kilométer hosszú és 2 méter
széles selymesi kerékpárút, amely a város
határától a Mária dűlőig tart.
Bolondballagók zsivajától volt hangos április 30-án városunk főutcája. A jelmezbe
öltözött végzős középiskolás diákok vidám műsorral szórakoztatták a járókelőket.
Képriportunk az 5. oldalon.
Fotó: Gulyás Zsuzsanna

Szépülnek az óvodák és az iskolák
Harmincmillió forintot költ idén az önkormányzat oktatási intézményeinek felújítására. A rendelkezésre álló keretből nyolc óvodában, négy általános és egy középiskolában
végeznek felújítási munkákat a szakemberek.
Az óvodai épületek hőszigetelésére, esővíz
csatornák cseréjére, járda, kerítésépítésre,
nyílászárók és lámpatestek cseréjére közel
hétmillió forint jut. A négy általános isko-

lában kilencmilliót költenek kerítésépítésre,
a nyílászárók cseréjére, valamint hőszigetelésre, építési engedélyek, tervek beszerzésére. Négy és félmillió forintba kerül a Móra
Ferenc Gimnázium udvari és Kossuth utcai
csapadékvíz-hálózatának helyreállítása, a
lefolyók cseréje. Hárommillió forintot szán
a város a 4-5 csoportos napközi otthonos új
óvoda építésének előkészítéséhez, tervezéséhez, pályázatához.

Támogatni kellene a versenysportot
Az országos élvonalban
szereplő félegyházi sportolók támogatását kérte Nemes Nagy Tibor és
Ramocsa Sándor edző a
város sportbizottságától.
A levelet május 6-án, a
Magyar Sport napján szerették volna átadni Balla
László elnöknek.
Az Olimpikonok Emlékoszlopánál Nemes Nagy
Tibor méltatta a magyar
sportélet
kiválóságait,
majd felolvasta a városi

sportbizottság elnökének
címzett levelet, amit városunk fiatal sportolói szentesítettek aláírásukkal. A
megemlékezés zárásaként

Gondi Tamás ökölvívó, és
Hegyi Brigitta triatlonista
kötött nemzetiszínű szalagot a félegyházi Olimpikonok Emlékoszlopára.

Kék-fehér…
…mostantól a város
zászlja. Minderről legutóbbi ülésükön határoztak a képviselőtestület tagjai. Történt
ugyanis, hogy ez idáig
rosszul, vagyis fordítva
(fehér-kék) használták
a város zászlaját. Bense Zoltán önkormányzati képviselő azonban utána járt a
dolognak. Az általa becsatolt dokumentumok, valamint Fekete János helytörténész
kutatási eredményei alapján megállapítást
nyert, hogy a városi zászló meghatározásakor a színeket kék-fehér sorrendiségben
kell szerepeltetni.
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Félegyháziak a
Bánátban
A vajdasági Bánátba látogatott el április 11-én két kiskunfélegyházi képviselő, Gyenes Attila és Bense Zoltán.
Dr. Becsey Zsolt Európai Parlamenti
képviselővel együtt részt vettek több
kampánynyitó rendezvényen. Látogatásukat nagy érdeklődés kísérte Kisoroszban, Szajánban és Kikindán is.
Kisorosz polgármestere bemutatta városát és a kisoroszi tájházat a képviselőknek. Becsey sokadik vajdasági látogatása során először tett hivatalos látogatást a
Bánátban. Útját Gyenes Attila szervezte
,aki önkormányzati képviselői munkája
mellett az európai képviselő titkára is.
A kisoroszi programot követően átlátogattak Szajánra, ahol a polgármester
bemutatta települését, majd Dévavári
Zoltán - a VMSZ alelnöke - kíséretében találkoztak a szajáni lakosokkal.
A találkozót követően átadásra került a
kisoroszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
épülete, amelynek építését a tartományi nagyberuházási alap finanszírozta.
Az este folyamán a Kikindai Művelődési Házban bemutatkoztak a Magyar
Koalíció kikindai képviselőjelöltjei és
tartományi képviselőjelöltjei, Talpai
Sándor (VMSZ-alelnök), Dévavári Zoltán (VMSZ-alelnök), Egeressy Sándor
(polgármester, Topolya).
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Majális a városközpontban

A szerényre szabott eklézsia ellenére is jól
sikerült az idei május elsejei ünnepségsorozat, amelynek idén a Béke tér adott
otthont.

A rendezvény a Félegyházi Koncert Fúvószenekar előadásával indult, majd a
Félegyházi Mazsorett Együttes műsorával
folytatódott. A színvonalas produkció után
a Félegyházi Népdalkör lépett színpadra.
A Májusfaállítást megelőzően az Akrobat
Original Dance School táncosai, a „Jumpup” ugrálókötél csoport szórakoztatta a
nagyérdeműt. A délután a néptáncosok
produkciójával kezdődött. A gyermekek
találkozhattak a „Barátok közt” sztárjaival, valamint megcsodálhatták az Erika C.
tánccsoportok bemutatóját. A fial korosztálynak szólt a Láma Dalai együttes koncertje. A sportszeretők a III. Sreetball bajnokságon csillanthatták meg tudásukat.

A korunk zenei palettáján „hungaricumként” számontartott, Magyar Örökség díjas Kormorán-együtes adott nagysikerű koncertet április 26-án a Városi Sportcsarnokban. A Koltay Gergely vezette, etno-rock stílusban játszó zenekar műsora előtt
a Félegyházi Táncszínház adta elő a „Víz szalad, a kő marad” c. produkcióját.

Sikeres ifjúsági munka
A Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület -mint a neve is mutatja- a félegyházi
fiatalokért jött létre 2001-ben. Akkor még
kisebb programokat szerveztünk: közéleti kávéházat, kerekasztal beszélgetéseket,
továbbtanulási fórumot, de azóta nagyobb
rendezvényeket is megvalósítottunk és
megvalósítunk, pl.: nyári táborok, téli túrák, ifjúsági vezetők tréningje, diákújságíró-tanfolyam, helyismereti vetélkedő.
2005-ben az Ifjúság 2000-2006 Európa Uniós támogatásból létrehoztuk a Jövő-Menő
Kuckót, egy ifjúsági információs irodát és
közösségi teret a Kossuth u. 12-ben. A Lakótelepi Fesztiválon foci, aszfaltrajzverseny
és LAN-party várta a kisebbeket és nagyobbakat a mi szervezésünkben.
Több hazai- és nemzetközi ifjúsági képzést
valósítottunk már meg városunkban, ame-

lyekben félegyházi gimnazisták is bekapcsolódtak, ismerkedve így más országok
ifjúsági szervezeteivel, vezetőivel. Tavaly
nyáron 10 ország fiataljai érkeztek Kiskunfélegyházára, hogy egymástól és nemzetközi képzőktől tanulhassanak.
Most is folyik két nagyobb projektünk pályázati támogatások által (GYIA és RIT):
Láz-Adó címmel ifjúsági rádióműsort
indítottunk a Sirius Rádióban szerda esténként, valamint kedd esténként társastáncot tanulunk egy tánciskola keretében
a Constantinum aulájában. Nyáron ismét
lesz két nemzetközi képzésünk, melyeket a
Fiatalok a Lendületben Program támogatásával tudunk megvalósítani. Programoktól
függően 3-30 éves gyermekek, fiatalok és
örök fiatalok vesznek részt a nekik szóló
programjainkban, amelyekben a szervezők
mind önkéntesek.
Szász Anikó, elnök
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Anyák napjára
Ünnepi műsornak adott
otthont április 27-én a
Móra Ferenc Művelődési Központ. Az anyák
napi rendezvényen fellépett Kobzos Kiss Tamás énekes, Mohai Gábor előadóművész és a
Kecskemét Táncegyüttes. A műsort Gubcsi
Lajos költő szervezte,
aki egyben legújabb
kötetével, az Ég felé c.
albummal lepte meg a
város legjobb tanulóit. A köteteket a költő a diákok
édesanyjának szánta ajándékul.

Az Országos Mentőszolgálat
megalakulásának 60. évfordulója
alkalmából Nyílt Napot tartottak
május 2-án a félegyházi Mentőállomáson.
Egyebek között ki lehetett próbálni
a mentőgépjárműveket, a mentéstechnikai eszközöket, volt ingyenes
vércukor-vérnyomásmérés.
Lehetőség nyílt a mentőállomás
dolgozóival való kötetlen beszélgetésre. Pap György, az állomás
vezetője érdeklődésünkre elmond-

ta, Kiskunfélegyháza és vonzás
körzetében 2000-ben indult meg
az első esetkocsiszolgálat, ma már
30 km-en belül 15 perc alatt el tud
érni a 3 mentőkocsi a szükséges
helyszínre. Ismeretes, miniszteri
rendelet következtében 2008. január 1-je óta szétvált a betegszállítás
és a sürgősségi betegellátás-szállítás, a félegyházi mentőállomásról
a kecskeméti központ diszpécserének riasztásától számítva 1 percen
belül a mentőkocsival el tudnak
indulni az adott helyre.
Bm

Nyílt nap a tűzoltóknál

1991-től ismét május 4-e lett a tűzoltók napja Magyarországon. E a
napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről.
Az ünnep előestéjén, április 30-án a
félegyházi tűzoltók nyílt napot tar-

tottak. A „Nyitott Kapuk Napján”
az idelátogatók megtekinthették és
kipróbálhatták a tűzoltóság felszereléseit, eszközeit, bepillanthattak
a tűzoltók mindennapi életébe. A
program leginkább az óvodások és
az iskolások körében aratott sikert.

Kossuth-nap
Vidám, játékos kikapcsolódásra nyílt
lehetősége a diákoknak április 26-án az
immár
hagyományosnak mondható
Kossuth-napon. Az
osztályok főzésben,
különböző ügyességi
játékokban mérhették össze erejüket és
tudásukat.
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Programajánló
„Regősök húrján” címmel versmondó
versenyt rendeznek május 10-én 9 órától a Szakmaközi Művelődési Házban.
Tavaszi hangversenyt ad a Koncert
Fúvószenekar május 10-én 18 órától a
Kossuth Szakképző Iskola tornacsarnokában.
Koltay Gergely: „A Napba öltözött
leány”c. rockoperáját adja elő a Felvidéki Táncszínház május 10-én 20 órától
Petőfiszállás-Pálosszentkúton, az esti
szentmise után.
Pünkösdi búcsút és Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót tartanak május 10-11én Petőfiszállás-Pálosszentkúton.

XI. Ballagókiállítás
Tizenegy esztendeje, hogy a Móra Ferenc
Gimnázium Képzőművész Körének végzős
diákjai ballagásuk alkalmából egy tárlat
keretében munkáikkal köszönnek el az
intézménytől, a szakkörtől, alsóbb éves
társaiktól.
Tíz alkalommal a volt HMO vadásztermében rendezték meg ezt az eseményt, ott vált
szép hagyománnyá, az idén azonban egy
„új kapu nyílt” e hagyomány történetében.
Most először adott helyt az iskola új épülete a tárlatnak, a kiállításnak, de nemcsak
ez votl az, ami a megújulást jelentette a
kör végzőseinek, az értékelőknek, sokkal
inkább a tartalom. Általában eddig e bemutató inkább a diákok művészi elképzeléseinek szárnypróbálgatásait jelentette. Most
azonban szinte kizárólag a felvételikre,
az alkalmassági vizsgákra való készülés
jegyében született rajzok, alkotások szerepeltek a paravánokon. A helyszűke azt sem
tette lehetővé, hogy a megszokott módon a
búcsúztatók is szerepeljenek alkotásaikkal.
Így még inkább kifejezetten a grafikai, a
szerkezeti, a beállított tárgyak csoportjáról
készült ceruza és szénrajzok, illetve a portrék szerepeltek.
Korunk a praktikumot igényli, s a köri tagok ezt maximálisan szem előtt tartva a
kirakatrendezői, a dekoratőri, az építészeti,
az alkalmazott grafikusi és a kertépítő felvételik anyagára koncentráltak.
Ami a régi volt, az a körvezető emlékezése
az apró ajándékok, a rövid kis műsor, melyet az iskola diákjai adtak.
A búcsúzó köri tagok, akik „jelet hagytak”
a nagy múltú képzőművész körben: Csányi
Judit, Ónodi Gábor, Seres Dóra, Nagy Ádám,
Magony Ervin, Gibárszki Sándor, Nemcsok
Márton, Dobák Dóra, Fekete Zsuzsanna,
Málik Berta és Mészáros Anna. És a körvezető: Szabó Ildikó művésztanár.
R.F.
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A plain air vonzásában
Egy 25 éves intézmény ünnepi-jubileumi rendezvényeként indult, s rövid idő alatt a kortárs képzőművészet megannyi jelenségét felmutató sajátos működési
formává nőtte ki magát. A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Dózsa György tagiskolájának
iskolagalériája 2005 májusa óta közel 40 kiállításával
nem kevesebbre vállalkozik, mint a művészet megtapasztalásának, az esztétikummal történő rendszeres
találkozás lehetőségének biztosítására. Azzal, hogy
hozzáférhető közelségbe hozza a képzőművészet
legkülönbözőbb kifejezési formáit, aktívan segíti a
gyerekeket a vizuális nyelv értelmezésében, formai
látásmódjuk és aktív befogadói beállítódásuk alakításában.
A gazdag három évet maga mögött tudó színvonalas
iskolagaléria azonban nem működhetne olyan emberek nélkül, mint amilyen az ügy iránt elkötelezett
tagintézmény-vezető s egy, a kortárs képzőművészeti életben jó szakmai kapcsolatokkal rendelkező, a
tartalmi-szervezési-technikai feladatok lényegi részét
magára vállaló művészetrajongó - művésztanár házaspár. Pintér Anna, az iskola művésztanára tagja a nagy
hagyományokkal rendelkező kiskunfélegyházi Holló
László Képzőművészkörnek, az Országos Képző- és
Iparművész Társaságnak, rendszeres résztvevője a társaság által szervezett országos kiállításoknak, amelyeken csak zsűrizett alkotások szerepelhetnek.
Pintér Anna most mutatkozik be először önálló kiállítással az iskolagalériában. A kilencvenes években
elsősorban a grafikáiról ismert alkotó most az utóbbi
négy-öt év terméséből válogatott; azokból a festményekből, amelyek nagy része a nyári képzőművészeti alkotótáborokban, Várpalotán, Lovasberényben,
az Alföldön született. Míg a korábbi munkákban a
vonalaknak jutott fontos szerep a kifejezésben, most
a színeké és a fényeké a feladat közvetíteni a világot
alkotó és befogadó között. A művész ugyanis magára nézve leginkább a plain air-nek, ennek a XIX.
század végi festészeti módszernek és irányzatnak
hagyományait tartja követhetőnek. Igazi kihívást
jelent számára a szabadban való festés, a látvány
hangulatának megörökítése, a megfigyelt fény-és

színjelenségek rögzítése a vásznon.
Pintér Anna a körülötte lévő világot fogalmazza újra
színekben és formákban, festészetének a portrék, a
figurális ábrázolások és a csendéletek mellett a legfontosabb témája a táj. Képein a látvány nyújtotta pillanatnyi hangulatok, benyomások rögzítése és a látvány kiegyensúlyozott megszerkesztettsége egységet
alkot. Közelítéseit a lényegre való törekvés jellemzi.
Világosan fogalmaz, kerülve a homályt és az elvontságot, ebből következően képei azt a fajta nyugalmat
és fegyelmezettséget árasztják, amely az intellektus
kontrolláló és mérlegelő szerepére utalnak az alkotófolyamatban. Kisvárosainak tiszta perspektívájú utcái,
ég felé nyúló templomai, elhagyott tanyaépületei, alföldi, vízparti tájai ugyanakkor érzékeny ábrázolások:
a képet szemlélő egyszerre érezheti meg általuk az alkotónak a tárgyához fűződő viszonyulását, szeretetét,
részvétét, rácsodálkozását, illetve a megformált közös
élménykör nyújtotta felismerésnek, a ráismerésnek az
örömét.
A kiállítás dinamikáját elsősorban az árnyalataikban
és tónusértékeikben is különböző színvilágok egymás
mellettisége adja: a narancs, a vörös, a sárga melegsége (Napraforgók), a lila-kék vibráló feszültsége (Tükröződés), a telt komplementer színek expresszív ereje
(Szelíd lankák között, Délutáni fények, Viharos táj), s
mellettük a megnyugtató, pihentető, hideg színek – a
harmóniát jelentő zöldek, az eget szimbolizáló kék,
valamint a lila – meghatározó jelenléte (Naplemente,
Esőben, Impresszó, Kék harmónia, Út az Alföldön). A
tájtematika mellett a figurális alkotások is változatosságot mutatnak a benyomásokat megragadó urbánus
zsánerképektől (Esőben, Reggeli séta) a lovak külső-belső harmóniáját, különböző egyéniségét megjelenítő ábrázolásokon át („Csinos”, „Kacér”) a fekete
dzsesszzenészek örömzenélését megörökítő sorozatig
(Reflektorfényben, A jazz-zenész, Extázisban).
Pintér Anna szűkebb és tágabb környezetére irányuló érzékeny optikája gazdag képi világot hozott létre. A kiállítás
anyaga a benne való elmerülés, a kontempláció lehetőségét
nyújtja a látogatóknak – gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt –, s ez ma nem is kevés. Dr. Luchmann Zsuzsanna

„Egyszer volt, hol nem volt…”

Mesemondó versenyt rendeztek Hévízi
Istvánné emlékére április 29-én az óvodásoknak a Szakmaközi Művelődési Házban. A rendezvény szervezője Tarjányi
Mihályné volt óvónő, jelenleg a Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetője elmondta,
nemcsak a félegyházi óvodák részére hirdették meg ezt a versenyt, hanem – kapcsolatteremtő-építő célzattal – az oktatásilag ide tartozó gátéri és petőfiszállási
óvodákat is meghívták. A mesemondó
délelőttön szinte valamennyi helyi óvoda
képviseltette magát, számos „kismesemondó” előadását élvezhette a közönség.
(Képünkön: Kürti Józsi – Nagyszőlő út)
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Zöldnap
Zöldnap
Zöldn
Vidám felvonulók
ap
zsivajától volt hangos
április 30-án a város főutcája.
A középiskolások ötletesebbnél-ötletesebb jelmezbe bújtak az úgynevezett “bolondballagás” alkalmából.
A jó hangulatot fokozták a kiválón
megrendezett produkciók.
Fotó: Gulyás Zsuzsanna

Választottak a diákok

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat idei választásán két fiatal jelöltette magát, az egyik Kovács Roland
a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola tanulója 1667. szavazatot
kapott, a másik Papp Alexandra, a
Constantínum Intézmény Tanulója,
aki 2493 szavazattal megnyerte a
polgármesterválasztást.
A részvételi arány a szavazáson70.%os volt. A következő választásig a
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatban a most felsorolt fiatalok fognak
tevékenykedni:
Pap Dóra (Bankfalui Általános Iskola), Hojsza Fruzsinia (TKIKI Petőfi-Batthyányi), Molnár Rita (Darvas
József Általános Iskola), Klinkó Kata

(Dózsa György Általános Iskola),
Bódi Beáta (Göllesz Viktor Általános Iskola), Vörös Virág (József
Attila Általános Iskola), Dora Nikolett (Constantínum Intézmény, Móra
Ferenc Katolikus Általános Iskola),
Fekete Norbert (Platán Általános Iskola).
Középiskolák: Czombos Bence,
Bauer Trisztán (Constantínum Katolikus Gimnázium), Sárkány Balázs, Mónus Gyöngyi (Közgazdasági
Szakközépiskola), Tóth Lőrinc Béla
Gergő, Bíró Tímea (Kossuth Lajos
Középiskola és Szakiskola), Csatlós
Melánia Anna, Kurucsai Éva (PG),
Agárdi Mónika, Jakab Alexandra
(MEZGÉ),
Bihal Gréta, Hegedűs Nóra (Móra Ferenc Gimnázium).

5. oldal

„Áldott szép pünkösdnek
gyönyörű ideje…”
Karácsony és húsvét után a pünkösd az egyházi év harmadik
legnagyobb ünnepe, mozgó ünnep, a húsvétot követő 50. napra esik. Innen az ünnep elnevezése is, a görög pentekosztész:
ötvenedik szóból ered. A keresztény egyház tanítása szerint
Jézus Krisztus mennybemenetele után az Úr leküldte a földre a Szentlelket, hogy a hívőket bátorítsa, erősítse. A Biblia
tanítása szerint a tanítványok kis közösségben imádkoztak,
amikor az égből zaj támadt, vihar keveredett és lángnyelvek jelezték a Szentlélek eljövetelét. Ezután kezdték meg az
apostolok térítő munkájukat, s így lett ez az ünnep az egyház
születésnapja is. Többnyire májusban ünneplik a pünkösdöt,
ezért nevezik ezt a hónapot a népi kalendáriumban pünkösd
havának. Már Balassi Bálint is megénekelte az ünnep szépségét:
„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele
Neked virágoznak bokrok, szép violák…”
Hazánkban a pünkösdi népszokások szinte semmi kapcsolatot nem mutatnak az egyházi ünneppel, a nyárköszöntés, a
párválasztás, mulatozás a lényegük. A Dunántúlon terjedt el
leginkább a pünkösdi király-királyné választásának szokása.
Pünkösdi királyt, „uralkodót” a falu legényei közül különböző ügyességi játékokkal választottak, s a győztes egy évig volt
a legények bírája, ezalatt minden lakodalomba, összejövetelre
hivatalos volt, és ingyen ihatott a kocsmában. Uralma a következő pünkösdig tartott. Pünkösdi királynéválasztás egyes
vidékeken úgy zajlott, hogy a falu legszebb kislányát felöltöztették mennyasszonyi ruhába, fejére fátyolt vagy selyemkendőt tettek, s a többi leánnyal házról-házra jártak, énekkel
köszöntve a háziakat:
„Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.
A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,
A kisasszony szedje össze, kösse koszorúba.”
Az ének befejeztével karjánál fogva felemelték a lányok a
kiskirálynét: „Ekkora legyen a kendtek kendere!” - mondták,
mire a háziak kalácsot, cukorkát, pénzt adtak a gyerekeknek.
Egyes helyeken a pünkösdi király- és királyné együtt vonult
végig a falun, a társaik lakodalmas menetként követték őket.
(pünkösdölés) A pünkösdi népszokások eltűnése a XX. században következett be, a modern ember számára is ünnepelhető világi hagyomány nem alakult ki helyettük. A pünkösd
időjárás-termésjósló nap is: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok
bor lesz”, vagy „a pünkösdi eső ritkán hoz jót”.
Az ünnep virága a pünkösdi rózsa, régi nevén bazsarózsa, a
templomokban a lángnyelveket a rózsa vörös szirmai jelenítik
meg.
A XVI. századtól kezdve pünkösdkor tartják a székelyek és
a gyimesi-moldvai csángó magyarok a legnagyobb búcsúünnepüket a csíksomlyói templom Szűz Mária kegyszobránál.
Ma már a világ minden tájáról összegyűlnek a magyar zarándokok, és több órás, nehéz gyaloglás után jutnak fel a két
Somlyó-hegy közti hágóra, hogy ott együtt vehessenek részt a
szentmisén. Sokan a hegyen töltve az éjszakát, virrasztva várják a napfölkeltét, hogy együtt, énekkel köszöntsék a Napot,
és benne megláthassák a „Napba öltözött Asszonyt”, a székelyek és a csángók Babba Máriáját. Hozzá szól ez a fohász:
„Szűz Mária, nézz Erdélyre
S akiért hullt Fiad vére
A szenvedő, szegény népre…
Fenyves erdő csöndje zengi
Ne hagyd lelkünk ködbe veszni.
Dús virággal rétje hajtott,
Ragyogtassa fényes arcod.”.

Félegyházi Közlöny

6. oldal
In memoriam

Basics István nyg. tanár, ig.
helyettes
(1932-2008)

Gyászjelentés tudatta velünk, hogy barátunk, tanári, vezetői pályatársunk, volt kollégánk életének 77. évében, 2008. március
31-én hosszú, küzdelmes szenvedés után elhunyt. Mély fájdalommal vettünk tőle végső búcsút április11-én és kísértük felsőtemetői nyughelyére. Amikor az ember szomorú szívvel jelen van a búcsúzók között, önkéntelenül is felidézi az elhunyt
emlékeit, életének elhivatottsággal küzdő szakaszait, sikereit.
Basics István Kiskunhalason született 1932. március 12-én egy
végtelenül szegény parasztcsalád gyermekeként. Már gyermekkorában meg kellett tapasztalnia, hogy az életért, az érvényesülésért
milyen kegyetlen küzdelmet kell vívnia. Elhatározását, hogy pedagógus lesz, a Bajai Tanítóképzőben folytatott tanulmányai előzték
meg. 1952-ben vizsgát tett, majd az éves „gyakorlóév” letöltése
után végleg megkapta a tanítói oklevelet. Szegeden szeretett volna
egyetemi tanulmányokat folytatni, de ebben betegsége megakadályozta. Állást kellett vállalnia, tanítóként első munkahelye Tompa
volt, ahol 1954-től másfél éven át az iskola kezdőéves tanítójaként
dolgozott. 1955-ben házasságot kötött a félegyházi származású
Bense Ilonka tanítónővel. Így kerültek ezen az őszön a Csanyi
úti öreg iskolába, ahol 8 éven át tanították a környék gyerekeit
két csoportban. Közben az öreg iskolaépület életveszélyessé vált.
1958-ban új iskolaépületet kap a környék. Az új, egészségesebb
környezet és körülmények elviselhetőbbé tették életüket. Basics
István igazgató, tanító munkájával egyre elégedettebbek voltak a
tanügyi vezetők. 1963-ban az Izsáki úti külső iskola új tantermeket
kap, önálló tanyai igazgatósággá alakult, a vezetésével őt bízzák
meg 1963 júniusában. Az új, nem egyszerű vezetői és szervezési
feladattal sikerrel birkózott meg. Megszervezte tanyai viszonyok
között a teljesen osztott rendszerű általános iskolát, melyet 5 éven
át sikerrel irányított. Ezután újabb feladat elé állította az élet. A
városi Művelődési Osztályon megüresedett a tanulmányi felügyelői állás, 1968. szeptemberétől ezt a megbízatást 6 éven keresztül
látta el. Részese volt tanyai iskolák körzetesítésének, összefogta a
körzeti igazgatóságokat, személyi ügyekkel foglalkozott, közéleti, társadalmi feladatokban is részt vállalt. Végül 21 éves nehéz,
kitartó, áldozatokkal is járó pedagógiai munka után 1974. július
1-ével felmentését kérte a hivataltól. További munkahelyéül a 11
sz. Speciális Általános Iskola fogadta be igazgatóhelyettesi státuszba. Innen ment nyugdíjba 39 évi szolgálat után 1992. márciusában. Igazgatója, Fazekas István így nyilatkozott róla: „az új
munkakör speciális eljárásokat kívánó gyógypedagógia próbára
tették pedagógiai rátermettségét. Tanítványai azonban rövid időn
belül megszerették, tisztelték higgadt szigorát és közvetlenségét. Munkatársai elismerik vezetői tapasztalatait, bíznak benne.”
Tisztelt Olvasók! Meggyőződéssel, hittel állíthatjuk, hogy egy
gazdag, küzdelmes életút Basics István tanár úr életútja, mely
tele volt megpróbáltatásokkal, újabb és újabb követelményekkel,
amelyekkel ő elismerően megbirkózott. Pályája során többször
részesült társadalmi elismerésben, két alkalommal kapott „kiváló
munkáért” kitüntetést, a Közoktatás Kiváló Dolgozója, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem és a Honvédelmi Érdemérem tulajdonosa. Életútja, tevékenysége méltán felér egy életművel, amellyel
kivívta mindannyiunk tiszteletét, megbecsülését. Pedagógiai és
közéleti munkája követendően példaértékű volt, amit soha nem
felejtünk. Nyugodj békében!
B.Gy
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Vincze Anna (anyja neve: Váradi Annamária), Vásárhelyi Sára (Ficsór Katalin), Szabó Alexa Ilona (Vámosi Ilona).
Házasságot kötöttek: Dobozi Gabriella – Barna-Pap Sándor,
Csönge Beáta Katalin – Mogyoró Norbert Zsolt, Vincze Anita –
Pajkos Róbert.
Meghaltak: Farkas Lajosné Fehér Ilona, Rábai Gábor, Ipacs
Béláné Szili Piroska, Tóth Józsefné Kis Margit, Fekete Istvánné
Dongó Mária, Varga Lázárné Nagy-Pál Erzsébet, Varga István,
Makány Imre Sándorné Szalinka Éva, Petróczi Károly, Rádi
Sándor József, Seres János, Balla Károly, Szőke Tibor Sándor –
Kiskunfélegyháza. Polyák Mátyás József – Kunszállás. Harmath
Ferencné Tóth Magdolna – Fülöpjakab. Dömötör István - Gátér.
Országos állat- és kirakodóvásár: június 8., július 13., augusztus 10., szeptember 14., október 12., november 9., december 14.
A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő – csütörtök 8-11
óráig a 76/461-255/37-es melléken.

Munkaalkalom

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza,
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: varrónő,
szakács, kazánfűtő, felszolgáló, csomagoló, AWI hegesztő,
lakatos, villanyszerelő, betanított hentes. Befektetési tanácsadó (változó).

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 május 5-től - május 11-ig:
Szenna Gyógyszertár, Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel:
76/466-398). Május 12-től – május 18-ig: Szent István Patika
Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET május 10-11-12-én: Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955, Dr.
Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389244. Május 17-én és 18-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad
u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85,
06/ 70-321-05-84.
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Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
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Tavaszi „sakk-futószalag”
Gőzerővel, mondhatni „futószalagon” beindultak a március 15.-i III. László Jenő
Sakk Emlékverseny után a tavaszi sakkversenyek. Március 8-án Kunszentmiklóson a
Sakk Diákolimpia megyei csapatdöntőjében
bajnoki címet szerzett a bugaci Rigó J. ÁMK
általános iskola felsős fiú csapata valamint
a félegyházi Móra Ferenc Gimnázium leány csapata, s ezzel kiharcolták a részvételi
jogot az április 11-12-13-án Szombathelyen
megrendezett Sakk Diákolimpia országos
döntőjében való indulásra.
A Sakk Diákolimpia Országos Döntőjében
korcsoportonként és nemenként /lány, fiú/
26 – 26 csapat vehetett részt. A 6 lány és 6
fiú korcsoportban 12 x 26 csapat indulhatott
a döntőn. A 3-4-5 fős csapatok tagjai, több
mint félezren, szinte zsúfolásig megtöltötték a szombathelyi sportcsarnok küzdőterét.
Az MFG leány csapata Nagy Csilla, Herédi
Edit, Klinkó Mónika összeállításban a 15.
helyen végzett, a Rigó J. felsős fiú csapata
Tóth Tibor, Juhász Barbara, Juhász Bence,
Petróczi Richárd, Vakulya Márk összeállításban a 14. helyet szerezte meg a Sakk Diákolimpia országos döntőjében. Április 5-én
a Korona Sport Egyesület és a Móra Ferenc
Művelődési Központ „Pince 72” Sakk Klubja szervezésében a TEMI Szakmaközi Művelődési Házban került megrendezésre a II.
Kiskun Kupa egyéni sakkverseny, melyen
26-an ültek a sakkasztalokhoz. A Versenyt
Karsai István nyerte, 2. Kemény Csaba, 3.
Szekeres Sebestyén. Korcsoportonként és
kategóriánként kisplasztikákat és különdíjakat érdemeltek ki a Korona Sport Egyesület
és a Móra Ferenc Művelődési Központ felajánlásában az alábbi sakkozók:
Szalaji Gábor, Horváth Antal, Héjja Bálint, Rácz István, Horváth Antal ifi, Szalai
Renáta, Sinkó Dávid, Koplándi Péter, Lan-

tos Alexandra, Turák Lejla, Márté Mihály,
Turák Ádám. A Kiskun Kupát a helyiek
mellett számos vidéki település sakkozói is
megtisztelték részvételükkel. Április 19-én
Kecskeméten rendezték meg a Sakk Diákolimpia egyéni döntőit. A bugaci Varga
Klára a TKIKI Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója 14 éves korcsoportban megye
bajnok lett, ugyancsak megye bajnok lett a
18 éves korcsoportban a félegyházi Nagy
Mónika a kecskeméti Katedra Informatikai
és Művészeti Szakközépiskola tanulója, így
eredményükkel elnyerték a részvételi jogot
a Sakk Diákolimpia országos döntőjén való
indulásra, amelyet május 30. és június 1. között rendeznek Balatonlellén. Juhász Barbara a bugaci Rigó J. ÁMK tanulója 12 éves
korcsoportban holtversenyben 1.-2. helyen
végzett és a versenybíróság külön beajánlásával szintén részt vehet az országos döntőn. Herédi Edit a Móra Ferenc Gimnázium
tanulója 16 éves korcsoportban a 3. helyen
végzett a Sakk Diákolimpia megyei egyéni
döntőjében. Április 20-án a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre / KHTK/ sakk
csapata a Bács-Kiskun megyei sakk csapatbajnokságban hazai pályán 8,5 – 1,5 pont
arányban legyőzte a kecskeméti Tóth László
SE II. csapatát. A Honvéd pontjait az alábbiak szerezték. Győzelmeikkel 1 – 1 pontot
Karsai István, Szekeres Sebestyén, Kemény
Csaba, Kalla Tibor, Nagy József, Primusz
Gábor, Seres László, Tóth Tibor, míg döntetlenjével 0,5 pontot Kovács Zoltán.A következő sakkrendezvényt, a Pünkösd Kupa
egyéni sakkversenyt május 10-én 9 órai
kezdéssel rendezi a Móra Ferenc Művelődési Központ „Pince 72” Sakk Klubja és a
KHTK Sakk Szakosztálya a Művelődési Ház
Kamaratermében, minden korosztály részére. Jelentkezni a helyszínen lehet ¼9 és ¾9
óra között.
Nagy György

Szép hazai búcsú
Utolsó hazai mérkőzését játszotta tegnap a
kiskunfélegyházi sportcsarnokban a 20072008-as bajnoki szezonban a SOMAFONEKHTK NB-II-s futsal csapata. A budapesti
Goldball Csömör kiszámíthatatlan ellenfélnek tűnt, hiszen az első osztályban szereplő
labdarúgói eddig is szép sikereket értek el
és tudatosan építenek az utánpótlásra.
Az első percek puhatolózása után egyre inkább fölénybe került a félegyházi csapat és
a félidőre már 5:1-es vezetéssel vonulhatott.
A szünet után sem változott a játék képe, továbbra is a Somafone uralta a játékot, szép
megoldásokkal, további gólokkal tartotta

kézben a meccset, a mérkőzés végét jelentő
hármas sípszóig.
SOMAFONE-KHTK - Goldball RFC
Csömör-II. 9-3 /5-1/
Hazai gólszerzők: Szabó Attila 3, Szabó
Norbert-Rádi Zsolt 2-2, Fütyü Illés-Pöszmet
Tamás 1-1.
Az idei bajnokságot idegenben, Székesfehérváron zárja a Somafone-KHTK gárdája, május 12-én. A sokáig bajnok esélyes
Bau-Regia otthonából már pontot rabolni is
nagy siker lenne, de az ottani eredménytől
függetlenül, a félegyházi csapat első futsalbajnoki idénybeli szereplése máris rászolgált a dícséretre.

7. oldal

Sporthírek röviden
Birkózás

Ezüstösre sikerült az elmúlt hétvége a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózóinak. Pécsett a
diákolimpia országos döntőjét rendezték a lányok és a kötöttfogású fiúk részére, ahová hét
félegyházi versenyző jutott el a területi selejtezőből.
A nagyon erős mezőnyben szépen helytálltak
a fiatalok, sok nagyszerű győzelmet szereztek
és öten egészen a döntőig meneteltek. Sajnos
az utolsó mérkőzések senkinek sem sikerültek
igazán. Jó lett volna aranyérmet nyerni, de ez
ezúttal senkinek sem jött össze, de a megszerzett öt ezüstéremmel nem kell szégyenkezniük
a birkózóinknak, különösen, hogy korábban a
szabadfogású fiúk még egy bronzérmet és egy
ötödik helyezést is elértek. A Kiskunfélegyházi
birkózók idei diákolimpiai eredményei.
Lányok: 34 kg: Vidéki Nikolett 2. Darvas József
Ált. Isk., 45 kg: Baksai Cintia 2. Darvas József
Ált Isk., 57 kg: Rádi Brigitta 2. Móra Ferenc
Gimnázium. Fiú kötöttfogás: 46 kg: Gyöngyösi Sándor 2. Eötvös József Ált Isk. Fülöpjakab,
59 kg: Polyák Dániel 2. TKIKI Petőfi Sándor
Ált Isk. Fiú szabadfogás: 38 kg: Gyöngyösi
Gergő 5. Eötvös József Ált Isk. Fülöpjakab, 50
kg: Ficsór Olivér 3. TKIKI Batthiány Lajos Ált
Isk.
Továbbá, hogy ezüstérmekből valóban ne legyen hiány, Szabó Róbert is szerzett egyet Pozsonyban. Robi a Szlovák Nagydíjon vett részt,
ahol hét ország birkózói léptek szőnyegre és a
junior 74 kg-osok között felállhatott a dobogó
második fokára. Fontos volt ez a jó eredmény,
mert így az első válogatón szerzett győzelmével
együtt még közelebb került ahhoz, hogy Ő lehessen idén súlycsoportjában a válogatott.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen
András

Labdarúgás
Május 3.

Algyő-KHTK 3-0 (1-0)
Algyő 200 néző
Vezette: Rácz Aladár
KHTK: Tóth P.- Huber, Fekete, Kádár, NádasdiPolgár(Lénárt), Újváry, Fricska(Timafalvi),
Katona-Szabó T.(Vida), Terjék Edző: Kurucz
István
A nagyon gyengén játszó félegyházi csapat
eredménye így is reális.
Magyar kupa 4 közé jutásért: KHTK-BAJA 1-0
Gólsz.: Kádár T.
Következő mérkőzés: május 9. (Péntek) 17.00h
KHTK-DABAS
2008.05.10. Szombat 09.00-14.00-ig Utánpótlás torna U11-es és U9-es korosztályban a
Honvéd-pályán. Résztvevő csapatok: Kiskőrös,
Kecskemét, Kiskunhalas, Jakabszállás, KHTK

Félegyházi Közlöny

8. oldal

Félegyházi teniszbajnokok

Szegeden rendezték meg május 2-4-e között a Magyar
Egyetemek és Főiskolák Országos Bajnokságát, amelyen 9
csapat és 32 egyéni induló nevezett. A csapatversenyt a kiskunfélegyházi Horváth Tibor és társai nyerték meg, akik a
kupát a Magyar Testnevelési Egyetemnek vihették el.
Az egyéni versenyszámot a félegyházi Horváth
István nyerte meg, ezzel
a Budapesti Corvinus

Egyetemnek szerzett dicsőséget. A Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub
új játékosokkal megerő-

södött OB-III. csapata Orosháza csapatával
május 10-én 11 órakor,
Gyula csapatával május
12-én 10 órakor mérkőzik
meg a Honvéd teniszpályán. Minden teniszkedvelő szurkolót szeretettel
várunk a mérkőzésekre!
KVTK vezetősége

Változó formában a fiúk
KKC férfi kosarasainak szereplése a Bácsmegyei bajnokságban.
Kiskunhalasi KC – KKC ÖF 70 : 62
Pontszerző félegyházi játékosok: Kósa L.20,
Nemcsok A. 15, Polyák I. 8, Seres T. 6, Tamás A.
5, Dudás L. 4, Retkes K. 4. Edző: Seres Tibor
Idegenben játszott, jó iramú mérkőzésen, a
hazai pálya előnyét élvező halasiak 8 pontos
különbséggel győztek.
KKC IFI – Tiszakécske 74 : 28

Pontszerző félegyházi játékosok: Herédi P. 20,
Zsitva T. 14, Zana R. 11, Tamás Á. 6, Bitó Á.
7, Markolt Z. 5, Papp S. 5, Hegedűs G. 4, Borsodi R. 2. Edző: Bódi Sándor
A félegyházi fiatalok nagy iramú mérkőzésen,
gyors játékuknak köszönhetően végig vezetve,
biztosan győztek.
Legközelebbi bajnoki kosárlabda mérkőzés:
NB I/B női május 16-án pénteken 19,30 órakor MAFC Budapest – KKC Tokai György

FUTSALGÁLA - HUMOR-SHOW
FAWA Média Válogatott – Vállalkozók & Média képviselőinek mérkőzése a KÉSZ
- Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban május 16-án (péntek) 19.00
órakor. A gálamérkőzést a helyszínen élőben közvetíti: Borbély Zoltán dr. sportriporter, a Legfőbb ügyészség és a Média Válogatott „szóvivője”.
A mérkőzést követően: Maksa Zoltán humorista, a csapat humor híradós tagja
„STAND UP COMEDY” műsora látható. Belépők kaphatók május 5-től - elővételben 800.-Ft -, az alábbi helyeken: KÉSZ Aréna Kkfházi Sportcsarnok, Kossuth
u.35. (Tel: 76/559-430), SOMAFONE Vodafone Hiv. Partner, Szalay Gy. U. 2. (Tel:
76/560-658), Aréna Könyv és Zeneszalon, Kossuth u. 12. (Tel: 76/467-399), Sport
Vendéglő, Szentesi út 28. (Tel: 76/462-511), TURMIX Palackos Italok Boltja, Dr.
Holló Lajos u. 55. (Petőfi lakótelep), ARÉNA Kávézó, Nefelejcs u. 15. (Tel: 30/6906550) valamint a program előtt a helyszínen – 1.000.-Ft egységáron, 14 éven aluliaknak a belépés díjtalan. További információk: 06/70/387-1313-as telefonszámon.

2008. május 9.

Felhívás
Kiskunfélegyháza város
területén kis- és nagy
motorral közlekedők
részére!
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztálya nevében felkérjük Kiskunfélegyháza Város
közigazgatási területén kis-, ill. nagymotorral közlekedőket, hogy a tavaszi, nyári
és őszi időszakban szíveskedjenek fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedni.
Kérjük, hogy szíveskedjenek a közlekedési előírásokat betartani és a belvárosban a megengedett sebességgel, nem
száguldozva és nem mutatványokkal
közlekedni.
Továbbá kérjük, hogy a Kossuth Lajos
utcán szíveskedjenek az előírt sebességhatár betartásával, körültekintően, nem
túlzott zajjal közlekedni és amennyire
lehetséges, a Kossuth Lajos utcát csak
elkerülhetetlen okkal, célforgalom esetén
igénybe venni.
A bölcsődék, óvodák és iskolák környékén szintén szíveskedjenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel közlekedni!
Városunk lakóinak nyugalma, biztonsága érdekében együttműködésüket előre is
köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
A Félegyházi Közlöny e-mail címe:
fkozlony@gmail.com

