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Közlöny
Találkoztak
a középiskolák
A Petőfi Sándor nevét viselő középiskolák országos találkozóját rendezték meg március 26-29.
között Kiskunfélegyházán. A vendégeket március
26-án a városháza dísztermében Tóth Gyuláné, a
házigazda Petőfi gépészeti iskola igazgatója és
Ficsór József polgármester fogadta.
Praznovszky Mihály címzetes egyetemi tanár
rendhagyó irodalomóráját követően a résztvevők
megkoszorúzták a város főterén álló Petőfi-szobrot. Másnap a tizenegy iskola csapata szavalóversenyen, majd irodalmi vetélkedőn vett részt.
Szombaton délelőtt Bugacon káprázatos csikósbemutató várta a vendégeket, este pedig a Félegyházi Táncszínház, a Padkaporos táncegyüttes
előadásán és a Kormorán együttes koncertjén pihenték ki a nap fáradalmait. Az összesített versenyt az aszódiak nyerték, a kiskőrösiek a 6. helyen végeztek.
G. S.
Nyakunkon a Húsvét. Lázasan folynak az előkészületek a Dózsa György Utcai Óvodában is. A gyermekek szebbnél-szebb hímes tojásokat festettek a locsolkodók örömére.

Eladó az Ipari Park területe
Eladók a honvédségi ingatlanok. Az önkormányzat pályázatot írt ki a volt Bem József laktanya és a mellette fekvő lőszerraktár területének értékesítésére - mindezt április elsején
sajtótájékoztató keretében jelentette be Ficsór József polgármester és dr. Kádár Ernő, a
polgármesteri hivatal közgazdasági osztályának vezetője.
Ficsór József elmondta, bíznak abban, hogy
kelendőnek bizonyul az Ipari Park területe.
Az ingatlanok vonzerejét növelheti a Kecskeméten épülő Mercedes gyár. A létesítmény közel ötezer embernek biztosít munkát ebből 2500 a szakképzett dolgozó. A

Ezüst az EB-én
Második helyen végzett a vilniusi Európa Bajnokságon Szabó Emese, a Félegyházi Vasas
TK birkózója. A fiatal sportoló a magyar
válogatott színeiben versenyzett az 51 kilogrammos súlycsoportban.
Szabó Emese mindvégig kitűnően szerepelt. A
döntőben mindössze egy ponttal kapott ki
orosz ellenfelétől.
Emese rendkívül szorgalmas és céltudatos sportoló. A hazai versenyeken mindent elért amit
lehetett. Az Európa Bajnoki éremmel régóta
dédelgetett vágya vált valóra. Az eredményére
nem csak Kiskunfélegyháza városa, hanem az
egész ország nagyon büszke lehet - mondta el
lapunknak Ván Jenő, a Vasas TK edzője.
-g-

város számára ez is nagy jelentőséggel bírhat. Az Ipari Park területének eladása Félegyháza számára is rendkívül fontos, mivel
az idei költségvetésben a városatyák több
mint egymiliárd forint bevételt remélnek az
ingatlanok értékesítésből.

Elismerték munkáját
A honvédelem ügye érdekében
huzamos időn át végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréséül „II. osztályú Honvédelemért
Kitüntető
Címet” kapott Sárdi
Tibor ny. rendőralezredes a Magyar Köztársaság honvédelmi
miniszterétől.
A kitüntetést március 11-én a Stefániapalotában adta át dr.
Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára.

Kerékpárőrök
Félegyházán
Ingyenes kerékpármegőrző nyílt áprilistól a
Béke téren, valamint a vasútállomás előtt. Az
őrök reggel 6 órától este 6 óráig figyelnek a
kétkerekűekre.
Az őrzött kerékpártárolók kialakítását tavaly
kezdeményezte Retkes Illés önkormányzati
képviselő. Az elképzelés idén áprilisban néhány
közmunkás segítségével vált valóra. Ha pedig
beválik, a későbbiekben akár a város több pontján is kialakítanak őrzött tárolókat, mondta el Kiss
Jenő, a városüzemeltetési osztály vezetője.
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Az Élet győz a halál felett

Három csapás

„…mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni a szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
(Pilinszky)

Az Új rend és szabadság programról tartott
előadást március 26-án, a Szakmaközi Művelődési Házban Kondorosi Ferenc, a program kormánybiztosa.

A keresztények a legnagyobb ünnepükre, a
Húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére készülnek. Városunkban immár
hagyománnyá válik, hogy az ünnep előtti nagyhetet megelőzően városi keresztutat szerveznek. Idén április 3-án este a két katolikus templom egyházközsége szervezésében, 14 állomáson keresztül vonultak az éneklő, imádkozó
hívők. A Sarlós Boldogasszony templomtól
kísérték a kereszt útját a Kossuth utcán a Szent
István templomig, ahol szentmisével zárult az
egyházi rendezvény. - Minden ember életútja
során saját keresztjét cipeli, időnként elesik,
fölkel, újra elesik, de Jézusba kapaszkodva,

Szónokoltak
Első ízben került megrendezésre az Eötvösszónokverseny regionális fordulója Budapesten az Eötvös Lóránt Tudomány Egytemen.
A diákok az iskolai fordulót követően vehettek
részt a március 28-ai regionális döntőn, ahova

belőle erőt merítve mindig tovább juthatunk. –
mondta Adam Wolowicz atya. A Húsvét titkának mélyebb átérzésében máskor is segítettek
a Tiszaalpárról jött gitáros fiatalok, idén is
nagy sikerrel adták elő Sillye Jenő Keresztút
című művét a Kalmár-kápolnában április 4-én.
A Húsvét előtti virágvasárnapon Jézus jeruzsálemi bevonulására barkaszenteléssel emlékezik a kereszténység, ekkor olvassák fel a templomokban a szenvedéstörténetet, a Passiót.
Évek óta hagyomány, hogy a Sarlós Boldogasszony templom fiataljai meg is jelenítik a
történetet, virágvasárnap este a Fény Gyermekei Ifjúsági Csoport nagyszerű, látványos
előadását élvezhették a megjelent érdeklődők.
A darabot Kis Zoltán rendezte, a művelődési
központ fény- és hangtechnikáját Takács
István és Duksa- Kovács József irányította. Az
előadást nagypénteken este újra megismétlik a
fiatalok.
Bm

A rendszerváltás óta nem készült új büntető
törvénykönyv, ennek megalkotásán is dolgozik
a kormány. Kondorosi Ferenc abban bízik,
hogy a korrupciót szabályozó törvényjavaslat
rövidesen a Parlament elé kerülhet. A Három
csapás törvény azt jelenti, hogy a többszörösen
visszaeső bűnözőkkel szemben életfogytiglani
büntetést szabnának ki. A kormánybiztos
szerint a bíró mérlegelési jogkörét továbbra is
meg kell tartani, ez a törvényjavaslat viszont
éppen ezt a lehetőséget venné el. Mint ismert,
Monok polgármestere népszavazást kezdeményez a Büntető Törvénykönyv módosításáról, hogy ne legyen büntethető az a személy,
aki a saját tulajdonát vagy életét fenyegető
támadást úgy akadályozza meg, hogy az
arányosság mértékét túllépi. Kondorosi Ferenc
elmondta, hogy az új BTK szerint a büntethetőségből kizáró ok lenne, ha valaki ijedtségből,
vagy menthető felindultságból lépi túl az
arányosság mértékét. Ezzel együtt az a
véleménye, hogy nem lehet például áramot
vezetni a kerítésbe, hogy az emberek megvédjék az értékeiket. Kondorosi Ferenc úgy fogalmazott, nem lehet a jognak olyan szerepe,
hogy a tulajdon elleni támadást az élet elleni
fellépéssel helyeselje.
Ambrus Róbert

minden intézmény delegálhatta az iskolai selejtező győztesét. Városunkat Dósai Bence, a
Kiskunfélegyházi Összevont Szakközépiskola
tanulója és Gáspárdy László, a Constantinum
Intézmény tanulója képviselte. A több mint félszáz diák közül Dósai Bence a 7. lett, így az
országos döntőbe jutott, Gáspárdy László a
11. helyen végzett.
-munkatársunktól-

Diákkonferencia a Kiskun Múzeumban
Második alkalommal került megrendezésre
a Félegyházi helyismereti diákkonferencia.
A konferencián a Korondról érkezett
Hazanéző című folyóirat szerkesztői is részt
vettek.

Tavaly a Petőfi emlékbizottság kezdeményezésére szerveztek először konferenciát a
félegyházi diákok számára. A Petőfi és Móra
év kapcsán április 2-án a Kiskun Múzeumban második alkalommal került sor helyismereti diákkonferencia
megrendezésére. A konferenciára a város diákjai
Petőfi Sándor és Móra Ferenc tiszteletére különböző előadásokkal készültek.
A diákkonferenciát Kapus
Krisztián, a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi
Bizottság elnöke nyitotta
meg. A rendezvényen Farkas Lajos, a szalkszentmártoni Petőfi Emlékmúzeum igazgatója és a korondi vendégek is képviseltették magukat.
-g-

Gajzer Józsefnét köszöntötte százegyedik
születésnapja alkalmából Ficsór József,
városunk polgármestere. Julika néni huszonhárom évesen ment férjhez, nyolc
gyermeke született, tizenöt unokája és huszonegy dédunokája van.
Fotó: -gA Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza,
Nádasdy u. 12.) a KJT 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet:1 fő terápiás munkatárs +
vezetői megbízás, 1 fő foglalkoztatásszervező
munkakör határozott időre történő betöltésére.
A pályázat
részletes
feltételeiről
a
https://kozigallas.gov.hu
és
a
http://www.kiskunfelegyhaza.hu/ honlapon
2009.IV.10-től lehet tájékozódni.
Felvilágosítást ad Gálig Erzsébet intézményvezető a 30/815-54-01-es telefonszámon.
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Katasztrófavédelmi vetélkedő
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Éjszakai gondolatok

Lavrov Kapitány
Jó ez az éjszakai simogató csöndesség.
Ablakunk alatt a Szent István templom
nagy órája most kongatta el az éjfélt.
Kellene egy kis elringató zene. Kincseim
között rálelek drága jó osztálytársam, barátom Dobsa Sándor lemezére. Filc tollal a
tetején: ,,Falu Tibi barátomnak, 2004.
május 11-én, a Művelődési Ház kávézójában szeretettel – Dobsa Sanyi'' Hát sajnos
Sanyi 2005-ben a felhők közé költözött. De
zenéje itt van velem. A sok gyönyörű régi
sláger: ,,Fekete hajú kis gimnazista,
Minden éjszakán, Álmomban egyszer...''
Sanyikám! Köszönöm a zenédet, a zongorád húrjait. Nem feledlek, Téged sem, a
zenédet sem.

Ifjúsági katasztrófavédelmi versenynek adott
otthont április elsején a KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnok. A versenyen tizenegy általános
iskola és kilenc középiskola csapata vett részt.
A megmérettetésen elméleti és gyakorlati feladatok várták a négy fős csapatokat. Egyebek
között a jégből való mentéssel, veszélyes anyagok azonosításával, a puttonyfecskendő
használatával, a kitelepülőcsomag összeál-

lításával kellett megbírkózniuk a résztvevő
diákoknak.
Eredmények, általános iskolák: 1. Mentők
(Dózsa). Felkészítő tanár: Gyenes Attila, 2.
Nátrium (József), 3. Arany Csapat (Arany
János isk., Kiskunmajsa).
A középiskolák: 1. Rambóképző 007 (MEZGÉ). Felkésztítő tanár: Messzi-Szabó Károly.
2. Farfekvéses medveállatka (Móra). 3. Menekülési útvonal (Petőfi Gépészeti).
-g-

Félegyháza is „befektető barát” lett
Kiskunfélegyháza csatlakozott az úgynevezett befektetőbarát önkormányzatok köréhez.
A város céljául tűzte ki a helyi gazdaság nagy
arányú fejlesztését és az ipari park betelepítését. A város képviselői rendszeresen részt vesznek a különböző előadásokon és képzéséken.

Kiskunfélegyháza 5 településsel egyetemben
az első, úgynevezett marketing fókuszú kategóriába került. A Magyarországra érkező
befektetői igényekről elsőként értesül városunk a ITD Hungary Zrt. Magyar Befektetési
és Kereskedelemfejlesztési ügynökségen
keresztül.

A Kormorán együttes Farkasok éneke – Himnuszok rossz időkben címmel adott koncertet március 28-án a Constantinum Sportcentrumban a Félegyházi Táncszínház
Kultúrális Egyesület szervezésében. A rendezvény, - amelynek fővédnöke Busa Imre
alpolgármester volt - a Táncszínház és a Padkaporos Táncegyüttes Falu végén kurta
kocsma című előadásával kezdődött, majd a nagy érdeklődéssel kísért, fergeteges
hangulatú koncerttel folytatódott. A Kormorán együttes zenéje most is lázba hozta a
közönséget, számos dalt együtt énekeltek az előadókkal. Akik jegyet vásároltak, azok
támogatták Koltay Gergely A Napba öltözött lány című rockoperájának a Kálváriára tervezett augusztusi bemutatóját.

Nagy fekete dossziét pakolok az íróasztalra. Tele van poros papírokkal: versek novellák, feljegyzések, felmentő bírói ítélet.
Merülök a papírok között egyre mélyebre.
Egyszer csak kezembe akad egy megsárgult, avitt kis papír, rajta félig magyar, félig
cirill betűkkel: ,,Szergej Lavrov Kapitány''
Felocsúdok az emlékekből, Utolér bennünket a front, a szörnyű háború. 1944. október
23. Elesik városunk. Özönlenek az idegen
katonák.
Mindenhova jutnak, hozzánk a fiatal
Szergej Lavrov Kapitány. Sosem felejtem
el, ültünk a kertünkben, a fenyőfák között,
és mikor délben megszólalt a harangszó,
felállt és keresztet vetett. Vele együtt 10
éves kis kezemmel én is. Attól kezdve
vigyázott ránk. Még a revolverével is,
mikor egy részeg vörös csillagos martalóc
anyámra tört. Szergej november 17-én
hagyott itt bennünket. Szomorú gyermek
szemekkel néztem rá a kapuban. Hirtelen
levette oldaláról gyönyörű ezüstberakásos
tőrét és a kezembe nyomta. Szerettem
volna megölelni, megköszönni az ajándékot, de ebből csak a kívánság maradt,
mert Szergejjel elment az autó. Szergejt
akkor láttam utoljára. 1952-ben, amikor a
Kommunisták elvették azt a Holló Béla
utcai házunkat, aminek udvarán Lavrov
Kapitány keresztet vetett a harangszóra,
anyám feljajdult: ,,Szergej! Ezt remélem
nem Te akartad?! ''
És sajnos így hömpölygött velünk a kommunizmus hengermalma. 1952. június 16án lovasávósok közreműködésével kiűztek
bennünket bugaci tanyánkból elvették
földünket, szőlőnket, állatainkat: semmink
sem
maradt
csak
az
életünk.
Petróleumlámpás tanulás után letett kitűnő
érettségi, ,,Jó tanulásért érdemrend''
ellenére nekem csak annyira tellett, hogy a
Dohánybeváltó kazánházában lapátoljam a
szenet. Toltam a nehéz szenes talicskát,
sokszor feljajdultam: ,,Szergej! Ezt hoztátok nekünk?!'' Válaszát sosem hallottam
meg. Most is csak azt tudom neki mondani,
hogy ha él még, éltesse a mi Istenünk, és
szeretetünket vigye magával mindenhová.
Falu Tibor
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Programajánló
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
A városi könyvtár költészet napi estje
április 9. 17 óra. Sántha György költőről
- aki a helyi főgimnázium tanára és a kiskunfélegyházi közművelődési egyesület
elnöke is volt - készült DVD bemutatója.
Bevezetőt mond: dr. Szigeti Jenő emeritus professzor. Közreműködnek a Móra
Ferenc Gimnázium diákjai.
Családi délelőtt, április 11.,10-12 óra. A
húsvéti ünnepkör: gömöri tojásdíszítés.
Könyvbemutató. A húsvéti tojásdíszítő
foglalkozást Ujváry Mária gömöri tojásdíszítő vezeti.
„Erőltetett menet” címmel zenés irodalmi összeállítás Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából április 16.,18 óra. Közreműködik a Csongrádi Versmondók Köre. Köszöntőt mond:
Kapus Krisztián, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke.
A Föld Napja alkalmából ”Az éghajlatváltozásról mindenkinek” címmel dr.
Horváth Levente, az MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport tudományos munkatársa előadása
hangzik el április 22-én 18 órától a
könyvtár és a Közép Európa Klub szervezésében.
A „Verespatak múltja, jelene és jövője
képekben” című vándorkiállítást Gyenes Attila önkormányzati képviselő
nyitja meg. Megtekinthető április 30-ig.
Halljátok-e öreg tanáraim. Előadássorozat a Móra-évforduló alkalmából Móra
Ferenc diákkoráról és tanárairól. Beke Lajos, Trungel János és Mihalovits Alajos.
Kapus Béláné irodalmi szekció vezető
előadása április 23. 18 óra.
Tavaszünnep április 25-én a Petőfi téren
(virágvásár, kulturális műsor) a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület Szép
Félegyházáért Köre szervezésében.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
ÁRPÁD FEJEDELEM - HONFOGLALÁS
/HAZATÉRÉS/. Feszty Árpád festőművész
halálának 95. évfordulója alkalmából a Duna
menti Hagyományőrző Ünnep szervezőbizottsága rajzpályázatot hirdet óvodások,
általános iskolások (alsó és felső tagozatosok)
és középiskolások részére. A pályázaton részt
vehet minden olyan mű, melynek témája
Árpád fejedelem alakjához és a Honfoglaláshoz (Hazatéréshez) kapcsolódik. A nevezés
ingyenes. Az alkotásokat június 6-án bemutatjuk a komáromi Csillag Erődben megrendezendő HON-NAP Duna menti Hagyományőrző Ünnepen. Kivitelezés: A4-es formátumban, bármilyen technikával. Beküldési határidő: május 15.
Cím: Komárom Környéki Civil Társulás 2903
Komárom Újszállás puszta 11. Május 26-tól
virtuális galéria formájában megtekinthetőek
és közönségszavazatokkal támogathatók a
pályaművek a: http://honnap.fw.hu – oldalon.
További információk a honlapon.
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A „Hópárduc” Félegyházán
Erőss Zsolt hegymászó nem először és
reméljük nem is utoljára járt városunkban.
Makalu 2008 címmel filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolóját hallhatták az
érdeklődők március 24-én a városi könyvtárban a Földrajzi Szabadegyetem soron következő előadásán. A rendezvényt Bense Zoltán
képviselő, hegymászó nyitotta meg, bemutatva az erdélyi születésű Erőss Zsoltot, aki a
magyarok közül elsőként mászta meg 2002ben a Himalája csúcsát, a Mount Everestet.
A „Hópárduc” kitüntető címet azok a
hegymászók kapják, akiknek sikerül öt, hétezer méteren fölüli csúcs megmászása. Erőss
Zsolt a 7495 méteres
Kommunizmuscsúcs meghódítása
után, 1994. augusztus
13-a óta viselheti ezt
a jelzőt. Bense Zoltán
büszkén
említette
közös mászásukat, a
magyar zászlót 1994ben a Pamír-hegységben a Lenin-csúcsra
tűzhették ki együtt. A
Magyar Hegymászó
Klub által szervezett
expedíciók során Erőss Zsolt a világ 14, nyolc
ezer méter fölötti hegycsúcsai közül eddig
hetet mászott meg. Bense Zoltán bevezetője
után a Magyar Himalája Expedíció 2008 film
levetítése következett. Földünk ötödik legmagasabb hegyének, a Nepál és Tibet határán, a
Himalája déli oldalán fekvő 8463 méteres

Fotoszintézis
Ez a biológiai szakszó e találó címe egy remek
fotókiállításnak, melyet három Mórás diák
fényképeiből láthattunk a Művelődési Ház
aulájában.
A Móra Ferenc Gimnázium tanulói, Hegedűs
Tamás 12/F, Novák Márton 12/E és Horváth
László 12/A az intézmény
kiválóan működő médiaszakköréből, Szolnoky Tamás tanár
úr szakmai indíttatásában, Szabó
Ildikó művészi nevelésével igen
érett, művészi látásmódot hordozó képi világgal lepték meg a
megnyitó szépszámú közönségét, illetve minden tárlatlátogatót. A három kiállító diák most
először mutatkozott be önálló
kiállításként is kezelhető anyaggal, mely a gondos válogatás
eredményeként szépen visszatükrözte alkotójuk egyéniségét.
Novák Márton már régóta kacérkodik a filmmel, „gördeszkás múltja” is meghatározta, hogy
képein elsősorban az urbános világ bemutatására törekedett, jól tetten érhető, filozofikus
tartalommal.
Horváth László szinte az ellentéte. Szűkebb
lakóhelye Tiszaalpár. Elsősorban a régi értékek
megőrzésére törekszik, a múlt és a jelen

Makalu meghódításáról Erőss Zsolt rendkívül
érdekfeszítő, színes beszámolóját élvezhette a
hallgatóság.
Gyönyörű volt az út, de nagyon fárasztó! –
hangsúlyozta a hegymászó, a varázslatos trópusi éghajlat után az örök hó világába érkezve
az expedíció tagjainak szervezetét ugyancsak
igénybe vette a nagyon kemény akklimatizációs technika. Rendszeresen vissza kellett
térniük az alaptáborokba, hogy fizikailag
regenerálódhassanak. Az idő is sürgette őket, a
nyári monszun megérkezése előtt, két hét alatt
kellett megtenniük azt az utat, amire máskor
egy hónap állt rendelkezésre. Nagy erőfeszítéssel, nagyon kiélezett helyzetekkel sikerült elérni a magyar
hegymászás kilencedik
nyolcezres csúcsát! –
mondta Erőss Zsolt, de
a hőn áhított csúcs
meghódításának ára
volt, lábán fagyási
sérülésekkel érkezett
vissza. Mivel csontot is
ért a fagyás, két ujjpercét amputálni kellett –
Nem igazi hegymászó
az, akinek nincsenek
lefagyva valamelyik
ujjpercei a végtagjairól! – tartja a mondás.
Erőss Zsolt, az igazi hegymászó, a Hópárduc,
már áprilisban újabb expedícióra készül,
Nepálban a 8156 méteres Manaslu-csúcsot
szeretnék meghódítani. Erőss Zsolt szerencsés
megérkezését felesége és az akkorra megszülető gyermeke is várja.
Bm
összekapcsolását, a paraszti világot, illetve az
állatokat örökíti meg képein.
Hegedűs Tamás a sokféleségből, az ellentétek
dinamizmusából építkezik. A nyüzsgésben benne rejlő pillanatnyi egymásnak feszülések, a
koegrafált állapotok rögzítését vállalta fel.
Karakteres rajzolatot ad a világról, melyben
élünk. Bár ezek a középiskolás diákok még nem
fotóművészek, de a szabadság és a lehetőség
kihasználása az ő esetükben e pozitív példát
hozta. Látható volt a tanultság,
az elemi ismeretek magas szintű elsajátítása, és megvillant a
művészi útra lépés lehetősége.
Értelmes, kereső, kreatív fiatalok. Műveltek, fogékonyak a
szóra, a képre. Nem véletlen a
negyedik „kiállító” jelenléte,
aki Hegedűs Tamás képei
mellé írt verseket. Horváth
Sándor markáns sorai keményen ültek az alkotások mellett
(„Hallom rozzant csehók halk
szavát…”).
Fotószintézis – az ő esetükben
a körülöttük levő világot szintetizálták képekbe,
melyekbe önmagukat is igyekeztek beleszőni.
Indultak, mint kisdiákok, megtanulták a szakmai alapot, fogékonyak voltak a világra,
észrevették a művészi vezetést és szintetizálták
magukban.
Gratulálunk a sikeres bemutatkozáshoz!
RF
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Halljátok-e öreg tanáraim...

Jeles évfordulók

Szalay Gyuláról (1865-1937) tartott
vetítettképes előadást Mayer Lászlóné
ny. tanár március 19-én a könyvtárban a
Halljátok-e öreg tanáraim…című rendezvénysorozat keretén belül. A Móra
Ferenc tanárának életéről, munkásságáról és a kettőjük kapcsolatáról szóló
előadásra igen szép számban gyűltek
össze az érdeklődők.

90 éve, 1919. április 8-án hunyt el Eötvös Loránd
fizikus, egyetemi tanár. Egyik legismertebb alkotása a
nevét viselő torziós inga (* 1848). Apja Báró Eötvös
József író, politikus. Középiskoláit magántanulóként,
illetve a pesti piaristáknál végezte, 1865-ben érettségizett.
Jogi tanulmányokba kezdett, majd átváltott a természettudományokra. 1870-ben summa cum laude doktorált. A pesti egyetemen tanársegéd lett, majd 1871-ben
az elméleti fizikai tanszéken nyilvános rendes tanárrá
nevezték ki. 1874-ben jogot kapott arra, hogy kísérleti
fizikai előadásokat is tarthasson. 1878-ban, Jedlik Ányos
nyugalomba vonulása után a kísérleti fizika professzora
lett, és megbízást kapott az elméleti és kísérleti fizikai tanszék összevonásával létrehozott Fizikai Intézet igazgatói
teendőinek ellátására. 1873-ban az MTA levelező tagjává,
1883-ban rendes tagjává, 1889-ben pedig elnökévé
választották. 1894. június 10. és 1895. január 15. között
vallás- és közoktatási miniszter volt. 1905-ben lemondott
akadémiai elnöki posztjáról, de tudományos tevékenységét az egyetemen a haláláig folytatta.
85 éve, 1924. április 9-én született Kiskunfélegyházán
Tarjányi Ágoston pedagógus, a város díszpolgára.
Tanulmányait a Fehériskolában kezdte, majd a helyi polgári iskolában és a tanítóképzőben folytatta. 1945-ben
szerzett népi iskolai tanítói oklevelet. Tázlárra került
tanítónak és kántornak. 1948 szeptemberében visszakerült
Kiskunfélegyházára, egykori iskolájába – a Szent István
fiúiskolába – helyezték. Ezt követően Szegeden énektanári képesítést szerzett, ő vezette a városban működő
énekkarokat és az ének-zenei iskolát. 1956-ban részese
volt a félegyházi forradalmi eseményeknek, részt vett az
alakuló Ideiglenes Forradalmi Tanácsban, amelynek
elnökévé választották. 1957-ben letartóztatták, különböző
börtönökben és a tököli internáló táborban tartották fogva
politikai fogolyként. A következő év májusában szabadult,
de pedagógiai pályára többé nem léphetett. Szabadulása
után Szekszárdra költözött és 1960-ig magasépítési segédmunkásként dolgozott. 1960-1994 között a szekszárdi
belvárosi templom, majd az újvárosi templom kántora
volt. 1991-ben megkapta a „Hazáért és szabadságért:
1956.” érmet. 1999-ben Kiskunfélegyháza díszpolgárává
választották az 1956-os forradalom és szabadságharcban
szerzett elévülhetetlen érdemeiért. 2003-ban Megkondult
a félegyházi nagyharang címen látott napvilágot népdalgyűjteménye. 2005-ben Gyémántoklevelet vett át tanítói
pályakezdésének 60. évfordulója alkalmából.
620 éve, 1389. április 9-én Zsigmond király oklevele
Feleghaz néven említette a régi Félegyházát.
495 éve, 1514. április 9-én kezdődött és július 15-ig tartott a magyar parasztháború vagy Dózsa György-féle
parasztháború, amely egy mindössze néhány hónapig
tartó (1514. április-július), de annál véresebb megmozdulás volt Magyarország területén. A Bakócz Tamás
esztergomi érsek által a törökök ellen összehívott paraszti
keresztes sereg a háború beszüntetése és a korábbi kizsákmányolás miatt a saját nemessége ellen fordult. A felkelés
vezére Dózsa György székely katona volt.
85 éve, 1924. április 10-én, Kiskunfélegyházán
született dr. Báthori Béla testnevelő tanár, edző, szakíró. Alap- és középfokú tanulmányait szülővárosában
végezte. 1948-ban tanári diplomát szerzett a Testnevelési
Főiskolán. Több középiskolában tanított. 1952-től a TF
tanítási gyakorlatvezető tanáraként, 1963-1971-ig pedig
az ELTE Testnevelési tanszékén dolgozott. 1971-től a TF
Atlétikai Tanszékének munkatársa, főiskolai docens volt.
A tanítás mellett hallgatói számára több jegyzetet és
tankönyvet is írt. Több sportegyesületnek volt az edzője.
1989-ben nyugdíjba vonult.
45 éve, 1964. április 11-én, József Attila születésnapján
és tiszteletére ünnepelték meg először a magyar
költészet napját.
160 éve, 1849. április 14-én, Debrecenben az országgyűlés határozatot fogadott el a Függetlenségi
Nyilatkozat kiadásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról. Ezután Kossuth Lajost kormányzó-elnökké
választották.

Mayer Lászlónétól megszokott, lebilincselően érdekfeszítő előadás során egy
rendkívül gazdag életút bontakozott ki a
szemünk előtt. Szalay Gyula, miután a
kegyestanító-rend nyitrai rendházában
letette az örök fogadalmat és piarista
szerzetes lett, a Kolozsvári Tudományegyetemen végezte tanulmányait. 1893ban került Félegyházára, Holló Lászlónak, a főgimnázium igazgatójának felkéré
sére magyar-latin szakos tanár- ként –
közel 40 éven keresztül - itt tanított.
1895-96 között tanította magyarra Móra
Ferencet, aki nagyon sokra becsülte
tanárát. Szalay a tanítás mellett régiség és
éremgyűjtéssel is foglalkozott, felbecsülhetetlen értékű gyűjteménye 1902-ben a
gimnáziumban, később a volt Halászcsárda épületében kapott helyet. A
múzeumőr Szalay hiába szorgalmazta,
hogy múzeuma számára szerezze meg a
város a megyétől a járásbíróság épületét,
ez csak a halála után, 1940-ben valósulhatott meg. Mivel Szalay érdeklődése
egyre inkább a néprajz, a régészet felé
fordult, nyári találkozásaik Móra Ferenccel rendszeressé váltak, együtt jártak vándorgyűlésekre is. Szalay hallatlan kitartással gyarapította a régi, paraszti élet pil-

lanatait megörökítő fényképgyűjteményét, amely a XX. század eleji Félegyházát bemutató ritka, becses értéke a múzeumnak. Nevéhez fűződik a teniszsport
meghonosítása városunkban, a strandfürdő mellett országos hírű teniszpályát
építtetett. Tanári-múzeumőri munkássága
mellett jelentős a gazdaságpolitikai tevékenysége is. Azonban az egyre inkább
elhatalmasodó betegsége véget vetett
„munkamániájának”, lemondva tisztségeiről, a várost elhagyva 1934-ben
Budapestre költözött. Ott is halt meg, de
családjával együtt itt, a Felsőtemetőben
nyugszik. Megérdemelné, hogy gyakrabban égjen a sírján gyertyaláng, hisz saját
maga írta a Halottak estéjén című művében „jut-e majd nekem egy könny, egy
koszorú, egy gyertyaláng”!”
E nagyszerű előadás kutatómunkájában
és megtartásában Mayer Lászlónénak
nagy segítségére volt férje, Mayer László.
Mindkettőjük munkáját köszönjük.

“Anyám fekete rózsa”
Tizenkilencedik alkalommal írták ki a
szervezők a magyar nyelv tisztaságának
megőrzéséért a fenti címmel a Magyar
Nyelvű Nemzetközi Vers- és Prózamondó
Találkozót, melynek elődöntőit határon túli és inneni városokban rendezték.
Léva, Kishegyes, Szatmárnémeti, Erdőszentgyörgy, Kolozsvár mellett, Budapest,
Debrecen, Miskolc, Eger, Salgótarján,
Székesfehérvár, Szolnok, Kaposvár, Bátorterenye, Nagykanizsa, Szombathely, Veresegyház, Erdőkertes és nagy örömünkre
Kiskunfélegyháza rendezhette meg az idén
is az elődöntőket.
Városunkban a TEMI Szakmaközi Művelődési Ház, a Móra Ferenc Gimnáziummal
közösen szervezi meg már évek óta a környékbeli versmondók rangos találkozóját.
A zsűri tagjai ezúttal is – Dániel Kornél,
Kerekes Zsolt, Pásztor Ildikó, elnökük Dölle Zsolt voltak, s egyöntetű véleményük,
hogy Kiskunfélegyházán évek óta nagyon
magas a színvonal. Amíg a többi elődöntőből alig 10%-a jut tovább a versenyzőknek,
addig Félegyházáról jóval több. Az idén ez
a szám 41% volt. Tavaly az ifjúsági kategória győztese is városunkból került ki.

Az elmúlt vasárnap délelőtt megtartott versenyről a következők jutottak a veresegyházi döntőbe. Gyermekkategória (11-15
év): Solymosi Kata – MFG 9/A, Nyerges
Evelin – Kiskunmajsa.
Minden évben az ifjúsági kategóriában a
legnagyobb a versengés, ahol az idén is
kiválóan szerepeltek a mórások, hiszen
Kerpics Juditot – 12/E, Nyerges Vivient –
11/A, Herbály Lillát 11/E, illetve Gulyás
Rékát 11/E szavazták be a döntőbe.
(Felkészítő tanáraik: Fekete Zoltán, Palásti
Lászlóné, Dr. Borbélyné Szabó Katalin, aki
rendezőként is, a szakmaközi dolgozóival
együtt nagyon sokat tett az esemény zökkenőmentes lebonyolításáért.) Mellettük a
döntőbe jutott Német Szilvia a Közgazdasági Szakközépiskola tanulója. (Felkészítő tanára: Tóthné Kovács Klára), illetve
Benkovics Attila a Petőfi Sándor Gépészeti
Szakközépiskola diákja. (Felkészítő tanára:
Görög József).
Felnőtt kategóriában Benkő László, Bajnócziné Rácz Éva és Tóth Péter, a Szépkorúaknál pedig az idén is Herbály Jánosné
utazhat a május eleji országos döntőbe.
Félegyháza ezúttal is kitett magáért.
RF
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Lippai Tamás (anyja neve: Balasi Judit), Lovas Lara (Bódog
Orsolya Éva), Szabó Dóra Eszter (Banó Hajnalka), Tóth Lotti Tímea
(Mészáros Tímea Erika), Kulman Andor (Fodor Erika), Kis János (Gondi
Erzsébet), Borka Arnold (Iványi Mónika), Sárkány Tímea (Lovas Anikó
Erzsébet), Kónya Márk (Vereb Krisztina), Galgóczi Alíz (Olajos Mirandolina Rita), Sorban Panna (Keller Mariann), Zsiros Donát (Czombos
Angéla), Kis Dávid (Ormándi Rita). Besze Zsófia (anyja neve: Nagy Tímea), Konkoly Dzsenifer (Rácz Annamária), Patai Bianka Klaudia (Szabó
Klaudia), Kádár Liliána (Horváth Éva), Konkoly János Csongor (Iványi
Gabriella), Varga Emese (Székely Emese), Barna-Pap Nóra (Dobozi
Gabriella), Tóth Vivien (Gulyás Erika Beáta), Tóth Nelli (Lestár Klaudia).
Házasságot kötöttek: Páli Annamária – Abai Károly, Hován Magdolna –
Lugosi István Sándor, Gáspár Magdolna – Tarjányi András, Merschdorf
Éva – Rádi Zoltán, Szendi Georgina – Rigó Sándor, Seres Marianna – Rácz
Tibor Illés, Ruzsik Zsuzsanna – Dr. Balogh Bálint, Szikszai Melinda Éva –
Hornyák Jenő Sándor.
Meghaltak: Dávid István, Farkas Ferenc, Zsigó Lászlóné Némedi-Varga
Julianna, Pap Ferencné Szabó Terézia, Pintér Imre, Vastag Ferencné Vereb
Erzsébet, Borsi Józsefné Kósa Mária, Andrási Mihály, Szabó János,
Vadrácz-Tarjányi Pál, Dobos József, Szabó Gyula, Szalai István, Boda And rea, Cserényi Sándorné Hegedűs Mária – Kiskunfélegyháza. Gáll Sándorné
Szeles Gizella – Tiszaalpár. Papp József – Pálmonostora. Polgár József –
Fülöpjakab. Hatvani Andor – Tiszaalpár. Ladányi László, Varga Béláné Pál
Mária – Jászszentlászló. Horváth Imréné Polyák Erzsébet – Bugac.

Pályázati felhívások!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi helyi kiadványok
támogatására. A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg: 2.500.000 Ft
Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő, intézmények, civil
szervezetek, befogadó önkormányzati közművelődési intézmények által
magánszemélyek. Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázatok,
amelyek Kiskunfélegyháza város hagyományait erősíti, közművelődését
segíti, az ifjúság ismeretbővítését szolgálja, illetve helyi történeti, kulturális
és tudományos munkák publikálását vállalja. Azok a szervezetek, magánszemélyek, akik Kiskunfélegyháza város költségvetési rendeletében a
képviselő-testülettől támogatást kaptak, nem pályázhatnak!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi kiskunfélegyházi civil
szervezetek működésének támogatására. A pályázat céljára rendelkezésre
álló összeg: 3.000.000 Ft. A pályázat benyújtásához az összes költség 10%ának megfelelő önerő szükséges. Egy pályázó maximum 300.000 Forint
összegig pályázhat. Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő
bíróság által bejegyzett civil szervezetek Az elbírálásánál előnyben részesülnek a Kiskunfélegyházi Civil Szövetség tagjai, valamint azok a szervezetek,
amelyek a költségvetési rendeletben a képviselőtestülettől nem kaptak támogatást.
A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az erre a
célra szolgáló pályázati űrlap kitöltésével. A pályázati űrlapok a
Polgármesteri Hivatal földszintjén az Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők
be, vagy letölthetők a város honlapjáról. Beérkezési határidő: 2009. április
27. 14 óra. Elbírálás: 2009. április 27-ét követő 30 napon belül. A pályázati
űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: részletes költségvetést. A pályázók
tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A kiadvány megjelentetési munkálatait követően 30 napon belül a pályázó
köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást, legkésőbb 2009. évben
december 31-ig hitelesített számlamásolattal (!) benyújtani a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság részére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
u.1. Művelődési Osztály). A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei érvényesek. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot, mint támogatót a
pályázó szerepeltesse kiadványa reklámozásaiban, hirdetéseiben, bemutatóra
szóló meghívóin. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll
fenn. Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről. A
pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. sz.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát
képező, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok
értékesítéséhez. Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási
Csoport, 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/ 562-018
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• A nagyhét szertartásai: Nagycsütörtök: az Utolsó Vacsora emléknapja:
Ótemplom reggel 7 óra, Újtemplom fél 8-kor: Jeremiás síralmai, majd
gyóntatás. Újtemplom 18 órakor, Ótemplom 18.30-kor szentmise, lábmosás, oltárfosztás, szentségimádás. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának
ünneplése: Ótemplom reggel 7 óra, Újtemplom fél 8-kor: Jeremiás síralmai, majd gyóntatás. Délután 3 óra keresztút a Kálváriánál. Újtemplom
18 órakor, Ótemplom 18.30-kor szertartások, passió, hódolat a kereszt
előtt, szentáldozás, szentségimádás.
Nagyszombat: Húsvét vigíliája. Ótemplom reggel 7 óra, Új-templom fél
8-kor: Jeremiás síralmai, majd gyóntatás. Újtemplom 18 órakor, Ótemplom 18.30-kor Feltámadási szentmise, benne tűzszentelés, felnőtt
keresztelés, bérmálás, elsőáldozás és feltámadási körmenet.
Vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP. Krisztus feltámadásának ünnepe.
• Április 10-én, nagypénteken este 19.30-tól passiójátékot mutatnak be az
Ótemplom fiataljai.
• Április 18-án Petőfiszálláson lesz az egyházmegyei hittanverseny, és
április 25-én 9 órakor kezdődik a Constantinum Sportcentrumában az
egyházmegyei hittanos sportolimpia felsőtagozatos diákok számára.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2009. április havi vásár
a húsvéti ünnepekre való tekintettel a szokásos időponthoz képest
egy héttel később, április 19-én kerül megrendezésre!
Továbbá szintén tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy az április 12-i,
Pázmány u.-i és Béke téri piac a húsvétra való tekintettel nem
kerül megrendezésre, a piacingatlan ezen a napon zárva lesz.
Kérjük a változások szíves megértését és tudomásul vételét.
VSZKSZ Piac- és Vásárüzemeltetés

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT 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: Április 6-tól április 12-ig: Korona
Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel: 76/466-582. Április 13-tól
április 19-ig Kör Patika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel: 462-620.,
Április 20-tól április 26-ig Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű
u. 10/a. Tel: 76/463-363.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Április 11-én és 13-án: Dr. Medgyesi
József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr. Vígh István
Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Április 18-án és 19-én: Dr.
Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. Április 25én és 26-án: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/3381097, Dr. Sörös József, Kkfháza. Tel: 70/6677-188.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Félegyházi Közlöny

Oviolimpia Félegyházán

7. oldal

Sporthírek
Labdarúgás

Városunkban először rendeztek Oviolimpiát. A
megmérettetésre március 25-én a Constantinum Intézmény Sportcentrumában került sor.
Az egész napos rendezvényen 12 városi és 2
külterületi óvoda apróságai vettek részt.
Eredmények (körfutás), lányok: 1. Fricska Anna,
2. Vass Bianka (Kossuthváros), 3. Kristóf Fanni
(Móraváros). Fiúk: 1. Hideg Gergő (Dózsa), 2.
Simonyi Máté (Szegedi Úti), 3. Provics Gergő
(Dózsa).
Kislabdahajítás, lányok: 1. Kovács Elizabet (Dózsa), 2. Sánta Mónika (Szegedi Úti), 3. Csányi
Leila (Móraváros). Fiúk: 1. Papp Tamás (Kossuthváros), 2. Rácz Marcell (Bankfalu),3. Kovács Kristóf (Constantinum).
Távolugrás helyből, lányok: 1. Sánta Mónika
(Szegedi Úti), 2. Patkós Renáta (Bercsényi Úti),
3. Horváth Anna (Kossuthváros). Fiúk: 1. Buri
Gergely (Szegedi Úti), 2. Ladnai Tamás (Százszorszép), 3. Kertész János (Dózsa).

Zöldjárat
Értesítjük Kiskunfélegyháza lakosságát, hogy
áprilistól-novemberig az alábbi táblázatban szereplő napokon szedjük a keletkezett zöldhulladékot:

30 méteres futás, lányok: 1. Petrovics Tina (Százszorszép), 2. Fricska Anna (Kossuthváros), 3.
Rácz Dorottya (Dózsa). Fiúk: 1. Buri Gergely
(Szegedi Úti), 2. Tisóczki Szabolcs (Móra
Utcai), 3. Provics Gergő (Dózsa).
Csapatverseny: 1. Kossuthvárosi Óvoda, 2. Dózsa György Utcai Napköziotthonos Óvoda, 3.
Szegedi Úti Óvoda, 4. Bercsényi Utcai Óvoda,
5. Móravárosi Napköziotthonos Óvoda, 6.
Constantinum Katolikus Óvoda.
A torna a város által megalkotott sportkoncepció révén valósult meg, Félegyháza ugyanis a
jövőben egyre nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az utánpótlás nevelésre, mondta el Mester
Ernő, a Közös Igazgatású Általános Iskolák
igazgatója.
Balla László, a sportbizottság elnöke azt szeretné, ha az oviolimpia hagyománnyá válna a
városban és több település óvodája is részt
vehetne a legközelebbi versenyen. Valamint új
sportágak is helyet kapnának a rendezvényen.
Kiskunfélegyháza Kelet: az 5-ös főúttól Keletre eső
városrész, (Alpár felé) Kiskunfélegyháza Nyugat: az
5-ös főúttól Nyugatra eső városrész. (Vasútállomás
felé)
A zöldhulladékot a lakosság zsákban vagy legfeljebb
80 cm-es hosszúságú kévébe összekötve, max. 30 kg
súlyig a (hulladékgyűjtő edényzet mellé) az ingatlan
előtti útszakasz melletti közterületre helyezheti ki.
Kérjük Önöket, ahol azon a napon történik a kuka
ürítése, azon ingatlanok előtt egyértelműen a vegyes
hulladéktól elkülönülten helyezzék ki a zöldhulladékot.
Mit tehetünk a zöldhulladék gyűjtőszákba? Olyan
növényi hulladékot, amely kertekből, parkokból
származik (fanyesedék, ág, gally, lomb, fűrészpor,
faforgács, fű, fa, száraz szalma,), virágágyi
növényeket, vágott virágokat, kezeletlen kéregdarabokat, konyhai hulladékokat (zöldség- és
gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek,
tojáshéj), illetve egyéb növényi származékokat.
CSONGRÁDI VÍZ- ÉS KOMMUNÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Március 29., Gyula.
Gyula-KHTK: 1:2 (1:1)
Gyula: Harman – Ráfi, Tóth-Kovács, Sipka, Okos, Valetényi (Laurinyec), Horváth, Dobi, Lengyel,
Miklya (Bíró). Edző: Dobi Róbert.
KHTK: Borbély – Nemes, Valkovics, Fricska, Ujvári, Péntek, Keller,
Tóth, Katona (Czibolya), Szabó
(Lénárt). Edző: Lódi László.
Gólszerzők: Miklya (31. p.), Tóth
(28. p.), Valkovics (66. p.).
Kitűnt: Valkovics, Borbély, Péntek.
Az őszi-tavaszi forduló legjobb teljesítményével rukkolt elő Gyulán a
KHTK felnőtt labdarúgó csapata.
Küzdelmes mérkőzésen, kimagasló
hozzáállással, teljesen megérdemelten győzött és hozta el a három pontot.
KHTK-Újbuda 2:1 (0:0)
KHKT: Borbély - Nemes, Valkovics, Fricska, Újvári, Péntek, Keller,
Tóth I., Katona (Czibolya), Szabó
A., (Rostás), Drozdik. Edző: Lódi
László.
Gólszerzők: Valkovics, Rostás,
illetve Kun.
Kitűnt: Valkovics, Fricska, Keller,
Drozdik, illetve Horváth, Kocsis,
Suth, Tóth.
A győzelmet jobban akaró félegyházi csapat megérdemleten tartotta
otthon a három pontot.

Ökölvívás
Két érmet szereztek az Énekes István
emlékversenyen a KHTK ökölvívó
szakosztályának versenyzői. Sós Erik
64 kg-ban 1., Gálos Tamás 2.
Április 8-11. között rendezik meg
Hajdúszoboszlón az Utánpótlás
Ökölvívó Olimpiát. A KHTK nyolc
versenyzővel indul. Mizsei Vivien
április 14-20. között Törökországban lép szorítóba.

Asztalitenisz
Extraliga tavaszi 4. forduló.
Celldömölk CVSE -FASI 6:2
Az extraligában második helyen álló
CVSE ellen a félegyháziaknak nem
volt esélyük. Korponai és Schaffer
egy-egy mérkőzést tudott nyerni. A
városi sportcsarnokban április 17-én
17 órakor a Szombathely SZAK I.
csapatát fogadja a Félegyházi ASI,
majd másnap 11 órakor a Spar SE
Tatabánya együttese lesz az ellenfele
a félegyházi gárdának.
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének döntése értelmében a
Félegyházi Közlöny áprilistól kéthetenként jelenik meg.
(Szerk.)

Félegyházi Közlöny

8. oldal

Bajnokot avattak a birkózók
A Kiskunfélegyházi Vasas TK leány versenyzői Dabason az országos diákolimpián kitűnően szerepeltek, mindhárom fajta éremből
sikerült szerezniük egyet-egyet.
A 13-15 évesek között a 34 kg-os súlycsoportban Vidéki Nikolett (Darvas József Általános
iskola) eleinte kissé megilletődött, de a végére
felpörgött és bronzérmet harcolt ki magának.
A +57 kg-ban Rekedt Nagy Nóra
(Móra Ferenc Gimnázium) óriási akarattal és koncentrációval küzdötte
végig a kétnapos viadalt. Sorban
győzte le ellenfeleit, de sajnos a döntőre elfáradt,
így meg

kellett elégednie az ezüstéremmel. Nóra súlycsoportjában voltak a legtöbben, ráadásul 1-2
évvel idősebbekkel szemben tudott diadalmaskodni.
A 10-12 évesek között az 50 kg-os Baksai
Cintia (Darvas József Ált. isk.) ezen a versenyen rendkívül magabiztosan versenyzett,
kitűnő ellenfeleket győzött le és megszerezte a
Diákolimpia Bajnoka címet. Mindhárom
kislány nagyon szorgalmas az
edzéseken és lassan kezd beérni több
évi munkájuk gyümölcse
Edzők: Ván Jenő,
Kelemen
András és
Szabó József

Áldott Húsvéti
Ünnepeket Kívánok!
Lőrincz Tibor
14. sz. válaszókerület önkormányzati képviselője
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Felhívás...
...óvodai és iskolai beíratásra.
Kiskunfélegyházán a 2009/2010-es nevelési évre, illetve tanévre 2009. április 21én (kedden) és április 22-én (szerdán)
8.00 órától 18.00 óráig lesz az óvodások
és az általános iskola leendő első osztályosainak beíratása.
Óvodába járhat a 3. életévét betöltött
gyermek. Ha év közben tölti be a 3.
életévét, igény esetén előjegyzésbe
veszik. Az óvodai nevelési 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 óvodába kell felvenni, amelynek körzetében
lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik. Az
általános iskola köteles felvenni azt a
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye a
körzetében található. (Figyelembe kell
venni azonban az egy intézményen belüli,
illetve egy csoport/osztályon belüli halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos
nevelési igényű gyermekek törvényben
meghatározott maximált százalékos
arányát, ami az iskolaválasztást befolyásolhatja.) Mind az óvodába, mind az
iskolába a beiratkozáshoz szükséges: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, a
szülő személyi igazolványa, továbbá az
iskolai beíratáshoz az óvodai szakvélemény.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
jegyző

Vegyen most 8980 Ft-os kedvezményes áron
szénmonoxid érzékelőt!
Szerezze be mielőbb a Filantrop Kft., Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 15 szám alatti irodájában vagy érdeklődjön kéményseprőjénél!
Az érzékelő alkalmazható háztartásokban, lakókocsikban
lakóhajókon, a szénmonoxid mint égéstermék
visszaáramlásának jelzésére.
Válassza a megbízható minőséget!
6 év garancia, 6,5 év feletti élettartam
folyamatos tesztfunkció
teljes pontosságot biztosító automatikus érzékelő
könnyű felszerelés /nem kell hálózati feszültség/
karbantartás-mentes /elemet sem kell cserélni/
Tegyen az Ön és családja életének biztonságáért!
Válassza a biztonságos és Európában a legnagyobb számban eladott szénmonoxid vészjelző technológiát!
A legújabb, legkiválóbb elektrokémiai cellás technológiát
kínáljuk, mely az európai szabvány előírásainak megfelel!
Elérhetőségünk:
Filantrop Kft., Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca
15, hétköznap reggel 7-től 15
óráig.
Telefonszám: 462-846

Kopogtatócédula−gyűjtő helyek (FIDESZ−KDNP)
1. FIDESZ választókerületi iroda Petõfi tér. Nyitva minden hétköznap 8–18 óráig (április
6–17-ig)., 2. Sport Vendéglõ Szentesi út 28., 3. Képkeretezõ Klapka u. 2., 4. Lõrincz
Attila Pázsit u. 4. 5. Harangvirág virágüzlet Kazinczy u. 3., 6. Függönybolt TESCO üzletsoron, 7. Minigrill Kazinczy u. 30., 8. Kiss-Enter Bt. Könyvelõiroda Zrínyi u. 9., 9.
Pékvarázs üzlet Bajcsy-Zs. u. 13., 10. BOSS sörözõ dr. Holló L. u. 67.,11. Látványpékség
dr. Holló L. u. 67., 12. Pelle Táskaüzlet Kossuth u. 5-7., 13. Trium Vet Állatpatika
Kossuth u. 21-23., 14. Zöldségesbolt, Dózsa Gy. u. 4.
(Fizetett politikai hirdetés)

