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Nagymennyiségû szennyvíz tört fel január 
5-én reggel a Csólyosi úti tanvágóhíd 
kerítése mellett. A jelenségre a környéken 
lakók hívták fel a körzet önkormányzati 
képviselõjének figyelmét.

Retkes Illés a polgármesteri hivatal vá-
rosüzemeltetési osztályától kért segít-
séget. Az elsõ helyszíni szemle során a 
gyanú árnyéka a helyi vágóhídra vetõdött, 
ám a cég illetékesei tagadták, hogy bármi 
közük is lenne a felszínre törõ szenny-

vízhez. A hivatal illetékesei ezt követõen 
a Tanvágóhídon tartottak ellenõrzést, ám 
a véres folyadék eredetére itt sem sikerült 
fényt deríteni. Kiderült azonban, hogy a 
két cégnek közös a csatornarendszere. 
Lénárth József vezetõ tanácsos, a polgár-
mesteri hivatal városüzemeltetési osztá-
lyának munkatársa lapunk érdeklõdésé-
re elmondta, felelõst ugyan nem sikerült 
találniuk, de a két cég még aznap intéz-
kedett a terület rendbetételérõl és fertõt-
lenítésérõl.                                     -gulyás-

Gondok vannak a vágóhidakkal

Drágul a fûtés és a melegvíz
Mintegy 4 százalékkal drágul a távfûtés és 
a melegvíz. Az áremelés mértékét legutóbbi 
ülésükön hagyták jóvá a városatyák.

A szolgáltató ALFA-NOVA Kft. az ár-
emelést az energiahordozók drágulásával, 
valamint az infláció mértékével indokolta. 

A KSH adatai szerint a 2007. évi január-
október hónapi fogyasztói áremelkedés 
8,1%. Jelentõs javulás többek között az 
emelkedõ üzemanyagárak miatt nem vár-
ható. Az életbelépett 4 %-os díjemelés 
lényegesen alatta van a várható 7,7%–
8,3%-os 2007. évi fogyasztói árindexnek.
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Száz felé közeledve
Kilencvenhatodik születésnapját ünne-
pelte december 18-án Balla Franciska, 
a Csanyi úti szociális otthon lakója. A 
tiszteletére rendezett házi ünnepsé-
gen meleg szavakkal köszöntötte õt az 
intézmény vezetése, lakótársak és az 
önkormányzat nevében Ficsór József 
polgármester. Franciska néni 1911. de-
cember 16-án született szegény sorsú 
család harmadik gyermekeként. Amíg 
édesapja vízhordásból próbálta család-
ja megélhetését biztosítani, addig õ 
édesanyjának segített a háztartás körüli 
munkáknál. Tizenhat éves korában vál-
lalt munkát a félegyházi Dohánygyárban 
– egy emberöltõre – hiszen onnan vonult 
nyugdíjba. A szociális otthonba 2004-ben 
költözött megváltozott egészségi állapo-
ta miatt. Lakótársai és az ellátó személy-
zet kedveli a szerény, kedves idõs asz-
szonyt. Franciska nénit a fõvárosban élõ 
öccse is rendszeresen meglátogatja.

Végéhez ért
a felzárkóztató program
„Láncszem - Kistérség Karrier Központ” 
nevet viselõ kétéves projektjének záró 
konferenciáját tartotta december végén 
a Móra Ferenc Mûvelõdési Központ.  A 
rendezvény vendégeit Ficsór József pol-
gármester köszöntötte, beszámolót, érté-
kelést, összegzõ elõadást tartott Darabos 
Andrea a mûvelõdési központ igazgatója, 
a Kecskeméti Regionális Képzõ Központ, 
valamint a partner intézmények vezetõi, 
képviselõi.               Folytatás a 3. oldalon
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Nem hagytam annak idején Bokros Lajosnak, egy 
éve Molnár Lajosnak és most pedig Horváth Ágnes 
miniszter asszonynak sem, hogy kórházunkat tönkre-
tegyék.
Megjegyzem, kb. egy éve, a „kapacitás törvény” meg-
szavazása elõtt a mostaniakhoz hasonló, nem egyszer 
durva hangnemû felszólításokat kaptam, hogy azt ne 
szavazzam meg a „kórházunk érdekében”. A fölösleges 
és minden bizonnyal eredménytelen végletes konfron-
táció helyett a kemény kiállást, tárgyalást és a lobbizást 
választottam: fennmaradt kórházunk, megmaradt 103 
aktív ágyunk (40 rehabilitációs és 56 krónikus ágy mel-
lett), az eltelt szûk esztendõ alatt pedig mintegy 145 
millió forint többlet-forrást sikerült Félegyházára hoz-
ni, amibõl a további átalakításokra, fejlesztésekre nyílt 
mód, valamint a finanszírozási nehézségek oldására is. 
Megjegyzem, hogy pár éve 3 alkalommal utasította el a 
FIDESZ-Kormány és a FIDESZ többségû Parlament 
a Városi Kórház rekonstrukciós pályázatát.
Most is a már nem egyszer bevált szellemben képvisel-
tem városunk és a környezõ települések érdekeit egy 
szintén nem könnyû politikai helyzetben. Részlet a 
Parlament Egészségügyi Bizottságának ülésérõl meg-
jelent újságcikkbõl:
Népszabadság 2007. 12. 07. „A kormány képviseleté-
ben Kincses Gyula politikai államtitkár azzal érvelt, 
hogy nem szeretnék a jelenlegi struktúrát megtartani, 
a pénztárak kezét megkötni azzal, hogy szerzõdési 
kényszert ír elõ a törvény a kisebb területi kórházak-
kal is. Garai István (MSZP) mint mondta: elismeri, 
hogy szükség van az egészségügyi ellátó szerkezet 
átalakítására, de a betegeknek és a tulajdonosoknak 
/önkormányzatoknak/ is vannak érdekei. S ha a kor-
mányzat ezeket nem tudja figyelembe venni, akkor 
õ se figyel majd a szavazáson, és véletlenül eltéveszti 
majd a gombot. A vita e pontján Kökény Mihály, a bi-
zottság elnöke félbeszakította az ülést, és tíz percre a 
szobájába kérette a frakció és a kormány képviselõjét 
is… Szünet és megbeszélések után kiderült, hogy fi-
gyelembe vehetõk /Garai dr./ szempontjai, területi 
kórházzal is lehet majd szerzõdést kötni…A vita azzal 
zárult, hogy a módosító javaslat szövegébe bekerült 
egy utalás a kapacitástörvényre, ami elõírja a területi 
kórházakkal való szerzõdést.”
A megszavazott törvény garantálja az egységes, nem-
zeti kockázatközösségen alapuló, szolidaritás elvû, 
kötelezõ társadalombiztosítást (TB). (Egy biztosító, 
több pénztár.)
1. Részlet a törvénybõl: „A mögöttes állami felelõs-
ség elve alapján az állam biztosítja a pénztártagok 
ellátását, ha az Egészségbiztosítási Pénztár (EBP) mû-
ködése a pénztártagok ellátását veszélyezteti.”
2. Az aktív járulékfizetõk kötelezõen és jövedelemará-
nyosan fizetnek járulékot és nem attól függõen, hogy 
mennyire betegek, milyen korúak, milyen egészségü-
gyi kockázattal rendelkeznek. Akik eddig nem fizettek 
járulékot (pl. gyermekek, nyugdíjasok) ezután sem 
fizetnek. A járulékfizetés mértékét – mely 2008-ban 
nem emelkedik - és módját a Parlament határozza 
meg, és nem a pénztárak. Az egyes egészségügyi el-
látásokért (pl. vakbélmûtét) a TB által fizetendõ ösz-
szegek országosan azonosak maradnak minden szol-
gáltató, intézmény számára, azt kormányzati szinten 
határozzák meg, és nem a pénztárak.
3. A pénztárak semmilyen módon nem válogathatnak 
a betegek között, tehát nem lehet „mazsolázni”.
4. A pénztárak az induláskor, pályázati úton, mintegy 

120 milliárd forintot tesznek majd bele az egészségü-
gyi ellátórendszerbe.
Nem lesz „karvaly-privatizáció”
Mindezek alapján egyértelmû, hogy a sokat emlege-
tett „privatizációról” szó sincs, mert a mostani tör-
vény nem érinti a tulajdonviszonyokat (pl. a félegyházi 
kórház továbbra is önkormányzati tulajdonban marad, 
mint az összes többi, hasonló városi kórház).
Az ország költségvetésében szereplõ, a társadalom-
biztosítási gyógyító-megelõzõ ellátásokra szánt ösz-
szeget - mintegy 1150 milliárd forint - természetesen 
nem a pénztárak (melyeknek egyébként is 51%-ban 
a magyar állam lesz a többségi tulajdonosa) „nyúlják 
le”, hanem mint eddig is, most is az egyes ellátásokat 
végzõ egészségügyi szolgáltatók kapják meg teljesít-
ményük alapján. A pénztárak csupán ellátás-szervezõ 
tevékenységet folytatnak, 3,5% mûködési költséggel. 
Tehát a TB költségvetését sem privatizálja senki.
A magántulajdonban lévõ szolgáltatók esetében je-
lenleg is az állam szabályozza a szolgáltatások jelle-
gét, színvonalát és térítési díját. A gyógyszertárakban 
például a TB által támogatott gyógyszerek árát, mint 
ahogy a  félegyházi kórházban a Mûvese Állomáson az 
igen magas színvonalú kezelésekért, vagy Kecskemé-
ten a CT és MR vizsgálatokért a szolgáltatónak járó 
díjat (mindkettõ ingyenes a betegek számára, és az is 
marad, pedig itt is magáncégekrõl van szó.) A házior-
vosok 90%-a „vállalkozó”, aminek semmi közvetlen 
ráhatása nincs a mindennapi betegellátáshoz.
Egyébként FIDESZ-es önkormányzatok is léptek 
már számos településen a „funkcionális privatizáció” 
(szolgáltatások kiszervezése vállalkozóknak) irányába 
(pl. Körmend) ahol a szolgáltatásokat adták át magán 
szolgáltatóknak.
Minderrõl valamikor Orbán Viktor a következõket 
mondta: (1998. 12. 19., Esti Krónika) …”azt ter-
vezzük, hogy idén befejezzük a háziorvosit (praxispri-
vatizációt), utána megindítjuk a szakorvosit, majd a 
kórházakat is megpróbáljuk magánkézbe adni.”  
A megszavazott törvény nem sérti a jelenleg érvény-
ben lévõ jogosultságokat:
1. Minden ellátás, ami eddig a TB terhére a bete-
gek számára térítésmentesen járt, ezután is így lesz, 
akár diagnosztikus, akár terápiás vonatkozásában 
(alapcsomag), melyet törvények, kormányrendeletek 
garantálnak (pl. egészségügyi törvény, egészségbiz-
tosítási törvény), amit a pénztárak szintén nem változ-
tathatnak meg.
2. Egy adott betegség gyógyításának szakmai szabályait 
sem a pénztár szabja meg, hanem a szakmai kollégiu-
mok által kialakított orvos-szakmai irányelvek. (Nem 
a pénztár fogja megmondani, hogy kell pl. egy vakbél-
mûtétet elvégezni. Ilyen szakmai irányelvek, útmu-
tatások jelenleg is érvényben vannak és maradnak is.)
Az elmúlt hetekben több száz módosító javaslattal 
tettük, tettem elfogadhatóvá az eredeti formájában 
számtalan okból számomra is elfogadhatatlan törvény-
javaslatot. Munkacsoportunk a késõbbiekben is szoros 
figyelemmel fogja kísérni a különbözõ végrehajtási 
rendeleteket, hogy ez által több forrás érkezhessen a 
magyar egészségügybe, felhasználása hatékonyabb le-
gyen, a betegek érdekeit szolgálva.
Emellett minden erõmmel azon leszek, mint eddig is, 
hogy a félegyházi kórház fennmaradjon, fejlõdhessen 
tovább, úgy, mint az elmúlt pár évben, mindannyiunk 
szeme láttára és örömére.
Garai István Levente dr. országgyûlési képviselõ (MSZP)

Nem lesz „privatizált egészségügy” és a kórházunk is megmarad
Válasz a FIDESZ frakció nyílt levelére

Nagycsaládosok
karácsonya

A többgyermekes családoknak ren-
deztek fogadást a Városháza Díszter-
mében. A város képviselõ-testülete, 
vezetése, valamint a polgármesteri hi-
vatal szociális és családvédelmi osztá-
lya tizenhat évvel ezelõtt köszöntötte 
elõször a nagycsaládosokat. A hagyo-
mánnyá nemesült ünnepélyes prog-
ramra idén 3 millió 590 ezer forintot 
költött a város, hogy jókívánságokkal 
és apró ajándékokkal kedveskedjen 
a meghívottaknak, ezzel is szebbé, 
emlékezetesebbé téve számukra a 
karácsonyt. A december 17-én és 18-
án délutánonként tartott mûsoros ren-
dezvényeken Ficsór József polgármes-
ter mondott köszöntõt. 

Ünnepeltünk
Jelentõs szerepet vállalt idén is a 
karácsony méltó megünneplésében a 
Katolikus Ifjúsági Iroda. A városi szin-
tû rendezvények sorából kiemelkedett 
az adventi szokások felelevenítése. 
Negyedik alkalommal került koszorú 
a városháza erkélyére, melynek gyer-
tyáit helyi egyházak és a város kép-
viselõi, polgárai gyújtották meg az 
adventi vasárnapok elõtti megelõzõ 
szombatokon az összefogás, a szere-
tet jegyében. Karácsony elsõ napján, 
a hagyományoknak megfelelõen a 
Katolikus Ifjúsági Iroda munkatársai 
élõ jászolt állítottak a Városháza elõtti 
téren. A látványos élõkép nagyon sok 
érdeklõdõt vonzott.

Évzáró a
polgárõröknél

Évértékelõ közgyûlését tartotta decem-
berben a félegyházi polgárõrség. Az 
immáron tizenkettedik alkalommal meg-
rendezett ünnepi közgyûlésen Marcényi 
Csaba elnök a félegyházi polgárõrség 
2007. évben végzett munkájáról számolt 
be a résztvevõknek. Értékelõ beszédében 
elmondta, szervezetük úgy mint mozga-
lom, mint tömegbázis, és mint önkéntes 
szakmai szervezet, Kiskunfélegyháza 
város kül- és belterületén végez rendsze-
res járõrszolgálatot, segítve ezzel a helyi 
rendõrség munkáját. A közbiztonság 
erõsítése mellett a város önkormányza-
ti rendezvényein is ellátnak õrzõ-védõ, 
illetve ifjúságvédelmi és közlekedés-
rendészeti feladatokat. A polgárõrség 
elnöke jónak értékelte a szervezet éves 
munkáját és kiemelte, az eredményekhez 
a tagok helytállása mellett a kidolgozott 
cselekvési programjukban leírtak sikeres 
teljesítése is hozzájárult.
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Mûvészeti árverés
Mindezidáig példa nélküli városunkban az a vállalkozás, amelynek 
eredményeképp különleges jótékonysági rendezvényre került sor a 
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Dózsa György tagis-
kolájában. Az intézmény december 5-én tartotta elsõ mûvészeti ár-
verését, amelynek anyagában neves kortárs mûvészek munkái mellett 
Szántó Piroska és Holló László alkotásai kerültek kikiáltásra.

Az aukció ötlete és gondolatának megvalósítása nem elõzmény 
nélkül való. A Dózsában 2005 óta mûködõ, s mintegy 30 kiál-
lítást jegyzõ iskolagaléria fõszervezõinek, Pintér Annának és 
Horváth Zoltánnak a kortárs képzõmûvészeti élettel kialakított 
kapcsolatai, valamint Terbe Ákosné tagiskola-vezetõnek az ügy 
iránti elkötelezettsége és tájékozottsága teremtette meg an-
nak a lehetõségét, hogy az Összefogás a Dózsás Gyermekekért 
Alapítvány számlája ilyen különleges módon gyarapodhasson. 
A szervezõk felkérésére mûvészeti életünk 18 neves szemé-
lyisége – közülük nem egy korábban az iskolagaléria kiállítója 
– képviseltette magát mûveivel, s a kérés meghallgatásra talált 
azokban az intézményekben is, amelyek a város két kiemelkedõ 
jelentõségû alkotójának hagyatékát gondozzák. A Szombathe-
lyi Képtár igazgatója, dr. Gálig Zoltán, Szántó Piroska Fekete 
mályvák címû képét, dr. Ujváry Zoltán, a Debreceni Egyetem 
nyugalmazott professzora pedig Holló László három grafikáját 
ajánlotta fel a jótékonysági célra. 
Az aukció mint elsõ próbálkozás minden várakozást felülmúló 
eredményt hozott. A kalapács alá került mûalkotások majdnem 
mindegyike tulajdonosra talált, köztük Bazán Vlagyimir, Dulity 
Tibor, Görgényi Tamás, Hollányi Julianna, Lõrincz Gergely, 
Máhr Ferenc, Pintér Anna, Walter Gábor, Szappanos István, 
Virágh László festményei, Bálványos Huba litográfiái, Lugos-
si László rajzai, Mészáros Imre linómetszetei, Pacsika Rudolf 
szitanyomata, Jójárt Erzsébet, Schéffer Anna, Somogyi Sándor 
kerámiái és Aszalós Éva finom üveg- és porcelán munkái. 
Nem volt mindennapi az élmény sem, amelyet az alkalom nyúj-
tott a jelenlévõ érdeklõdõknek, akik között több vidéki és fõvá-
rosi mûvészetpártoló is ült. A minõséget a neves mûvészek és 
mûalkotások, a különleges hangulatot Rajtmár István újságíró-
galériavezetõ szaktudása, felkészültsége és sajátos stílusú ár-
verésvezetése biztosította. Az aukción való részvétel feltételeinek 
ismertetését és jogi felügyeletét dr. Deák Erika ügyvéd vállalta.
A sikeres vállalkozásból befolyó összeget az alapítvány a kémia-
fizika szaktanterem felújítására fordítja, az iskola pedig ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájá-
rultak a szervezõk szándékának megvalósításához.

Dr. Luchmann Zsuzsanna

HEFOP programzáró
Folytatás az 1. oldalról.
A félegyházi mûvelõdési központ két évvel ezelõtt nyert 50 mil-
lió forint támogatást “A felnõttképzés hozzáférésének javítása a 
rendelkezésre álló közmûvelõdési intézményrendszer bevonásá-
val” elnevezésû pályázaton. A Nemzeti Fejlesztési Terv kereté-
ben létrehozott HEFOP 3.5.4 programban a mûvelõdési ház az 
elmúlt két év alatt karrier központ irodát nyitott, felkészítette 
közmûvelõdési dolgozóit felnõttképzési menedzserekké, majd 
ezután felzárkóztató képzéseket, ECDL tanfolyamokat indított. 
Az álláskeresési technikák átadása mellett négy állásbörzét, va-
lamint fórumokat tartott, melyeken tájékoztatással szolgáltak 
az aktuális, illetve induló képzési programjaikról. A munkaerõ-
piachoz való felzárkóztatást elõsegítõ szakmai képzést, munká-
hoz jutást segítõ projektjükben fõ partnerük volt a Kecskeméti 
Regionális Képzõ Központ és a Dél-alföldi Regionális Munkaü-
gyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltsége, valamint a város 
oktatási intézményei. A program sikeresnek bizonyult, amint az 
a megrendezett programok nagyszámú látogatottsága és a záró 
fórumon elhangzott beszámolók is ékesen bizonyítottak.

Újévi köszöntõ
”Óh idõ, futós idõ!
Esztendeink sasszárnyon repülnek;
Vissza hozzánk egy se jõ,
Mind a setét káósz ölébe dûlnek. 
Óh idõ, te egy egész!
Nincsen neked sem kezdeted, se véged;
És csupán a véges ész
Szabdalt fel apró részleteidre téged…”
(Csokonai Vitéz Mihály)

Tisztelt Olvasók! Kedves Kiskunfélegyháziak!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Félegyházi Közlöny hasábjain 
keresztül a 2008-as esztendõ elején. Szilveszter éjjelén többen fogadalmakat teszünk: 
mit hagyunk el, mit fogunk másként tenni, és megfogalmazzuk kívánalmainkat magunk-
kal szemben, ill. másokkal szemben is. Kívánságaink természetesen minden újévben 
igazodnak lehetõségeinkhez, s néha talán túllépve is azokat. A magam újévi kívánsága: 
kívánom, hogy a karácsony békéjét, boldogságát, szeretetét, reményét megõrizve tekint-
sünk a mindennapi élet zajos forgatagára, a jövõre, az újesztendõre, 2008-ra.

Az újév népies elnevezése kiskarácsony. Régen néhány településen nagykarácsony-
hoz hasonlóan ilyenkor is megajándékozták a gyermekeket - a meglepetést azonban 
nem az angyalka, hanem az újévi csikó hozta el számukra. Diót, almát, pogácsát kaptak 
az apró kezek. S míg a gyermekek az ajándéknak örültek, szüleik már az elõttük álló 
feladatokat számolták.

A hátunk mögött hagyott szûkösebb év után most mi is arra gondolunk, vajon mit hoz 
számunkra az elkövetkezõ esztendõ. Bár útja szemeink elõtt többnyire még ködbe vész, 
azonban reményeink, közösségekbe vetett hitünk mégis új erõt adnak az alkotáshoz, 
kitûzött céljaink megvalósításához. Az újév hajnalán új terveket szövünk boldogu-
lásunkhoz, értékeink gyarapításához, hagyományaink megõrzéséhez városunkban is.

Ma az ország, és így  Kiskunfélegyháza sincs könnyû gazdasági helyzetben. Az állam 
intézkedései erõsen kihatnak  a közszféra, a családok, az egyének, a közösségek és így 
az önkormányzatok anyagi helyzetére is. Reformfolyamatok kezdõdtek el és folytatód-
nak az elõttünk álló években, melyek befolyásolják mindannyiunk életét. Hiszem azon-
ban, hogy Félegyháza polgárai, a családok, a közösségek túllépik ezt a nehéz idõszakot, 
ugyanis  az elmúlt esztendõben is szükség  volt néhány népszerûtlen, áldozatot kérõ 
intézkedést meghozni annak érdekében, hogy fenntartható legyen a város intézményei-
nek, közszolgáltatásának mûködõképessége, az ellátások és szolgáltatások színvonalá-
nak megtartása.

A nehézségek ellenére az erõfeszítéseknek és kitartásnak köszönhetõen számos 
olyan beruházás gyarapította helyi közösségünket, melyekre még a szkeptikusabb vé-
lemények sem mondhatnak mást: még ha áldozatok árán is, de a ma polgára, és különö-
sen az utána jövõ nemzedékek élvezni fogják gyümölcsét.   

Ennek szellemében folytatva a már megkezdett munkát, azon vagyunk, hogy vá-
rosunk gazdasági fellendítését szolgáljuk. Úgy gondolom, hogy az újesztendõben is min-
den egyes városvezetési, egyéni, közösségi és vállalkozói erõfeszítések a mindannyiunk 
által óhajtott fejlõdést segítik elõ, és egyben tovább erõsíti a társadalmi egységet is.

Tisztelt Olvasók! Kedves Kiskunfélegyháziak!

Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden félegyházi polgár-
nak, hogy vállalták és hordozták az elmúlt esztendõ minden nehézségét és terhét 
városunk mûködése érdekében. Megköszönöm mindenkinek a lelkiismeretes mun-
káját, energiáját, áldozatát, akik tettek a közösségért, városunk anyagi- és szellemi 
gyarapodásáért. Köszönet a köztisztviselõknek, a közalkalmazottaknak, az egyéni és 
társas vállalkozóknak, a civil szervezeteknek, az egyházi közösségeknek, valamint a 
félegyházi családoknak és magánszemélyeknek.

Tompa Mihály szép gondolatát tolmácsolva kívánok minden kiskunfélegyházi és 
a kistérségben élõ polgárnak eredményekben és bõségben gazdag, lélekben derûs, 
hittel teli újesztendõt és  egészségben teljes életet.
”Isten házába gyûl
A hívõ nép új évnek ünnepén;
Holott forró imát
A buzgó néppel híven mondok én.
És a fohász imígy
Száll ég felé: ajándékozz nekünk
Az új év kezdetén
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!”

Ficsór József polgármester
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Petõfi Sándor
184 éve született Petõfi Sándor, aki nekünk, magyaroknak: ”a Költõ”. 
Azt mondják, hogy ez a tüneményes fiatalember, akinek szíve tele 
volt „napfényes mosollyal és haragos viharral”, az istenek kedvence 
volt. Mindent megkapott, hogy nagy költõ lehessen: tehetséget, tör-
ténelmet, sorsot. 
Ezt az isteni fiút a magyarok istene azért küldte közénk, hogy öntu-
datra, önbecsülésre ébressze nemzetét. Azért jött közénk, hogy el-
hitesse: „a világ célja a boldogság, s erre eszköz a szabadság”, hogy 
elhitesse: „míg az ember boldog nem volt, addig meg sem halhat.” 
Ez a „mennyeien nagyságos suhanc” gyûlölte a tunya, mihaszna éle-
tet, de kitartóan hitt a cselekvés, a tett értelmében. Ez a fiú egész 
életében a szabadság és a szerelem vonzásában élt.  Amikor õ meg-
jelent költészetével a magyar életben, mindent beragyogott a fény. 
Mindenütt, ahol járt, otthagyott szellemének fényébõl egy nyalábot 
egy-egy versben, vagy prózai írásban. 
Nekünk, félegyháziaknak a boldog gyermekkora való emlékezés leg-
szebb versét hagyta: 
„Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágrul a mézet,
Minden régi, kedves helyet bejár…
„Cserebogár, sárga cserebogár.”
Valaki azt mondta, hogy Petõfi Sándor és költészete úgy hozzátar-
tozik az életünkhöz, akár a napfény, a fák, felhõk, virágok. Ez a fiú 
azt hozta az életünkbe, a beszédünkbe, ami eddig hiányzott belõle. 
Ez a poéta írt egy 48 soros dalt, ami azóta nem hagyja a rabságba 
beletörõdni a magyart. Ez a poéta felfedezte a mindennapi életet, ez 
a poéta méltóságot adott a mindennapi dolgoknak, egy esti borozás-
nak, egy baráti találkozásnak, egy magányos kõszentnek, a királydiny-
nyés homoknak, a szamárkenyér hõs tövében pihenõ tarka gyíkok-
nak.  Ez a poéta példát mutatott a küzdésbõl, a meg nem alkuvásból. 
Ez a fiatalember érdek nélkül szeretett mindenkit, aki méltó volt a 
szeretetre. Akit érdemeiért megszeretett, azzal önzetlenül mindenét 
megosztotta, még a dicsõséget is. Ez a fiú azt tartotta, hogy a tekintély 
nem kiváltság, hanem az érdemek jutalma. Versei, amiket csodaszép 
szíve kidobogott nekünk, itt élnek velünk, hogy nap mint nap jobbá 
tegyenek bennünket. Erõsebbé hitünkben, a magyarságunkban.
„De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülõföldemet,
Mert szeretem, hõn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!”
Petõfi Sándor azért jött közénk, hogy hirdesse: ahol az igazság ural-
kodik, ahol „a szellem napvilága ragyog” a házak ablakán, ahol min-
denkinek jussa van az emberhez méltó élethez, ahol a „barátságos 
meleg szobákban” boldogság tanyázik: ott van az „ígéret földje”.
Ez az isteni poéta küldetésének tartotta, hogy földerítse az embere-
ket. Eloszlassa a homályt, a sötétséget, s helyébe fényt, melegséget 
adjon.
Petõfi a nemzeti önismeret alapja, de egyben a magunk megismerésé-
nek az alapja is. 
Petõfi az út önmagunk és a jövendõ felé. Ez az egyenes és jellemes 
poéta örök minta arra, hogyan legyünk hasonlatosak Istenhez. 
Induljunk el az újesztendõbe a mi Petõfi Sándorunk szellemiségének 
iránytûjét követve:
„Két csillag sugára
Derengje át egünk:
Hon és erény legyen
E két csillag nekünk”.

Juhász István

Évzáró tarhonya vacsora
Hosszú évek szép hagyománya volt a Holló László Képzõmûvész Kör 
évadzáró „tarhonya vacsorája”, mely a legutolsó alkalommal formabon-
tóvá sikeredett. Remek összejövetel volt a december közepén megtartott 
rendezvény, de a menü „reform szellemében” átalakult, ahogyan a kör 
vezetõje fogalmazott évértékelõ beszédében.

A baráti beszélgetésen túl a legfigyelemreméltóbb esemény a 2007-es eszten-
dõ köri eseményeinek számbavétele volt. Az alábbiakban érdemes betekinte-
ni a beszámoló adataiba. 2007. márciusában Holló László születésének 120. 
évfordulója alkalmából rendezett átfogó kiállítást a kör a TEMI Szakmaközi 
Mûvelõdési Házban. Majd egy fontos esemény következett, mely a közössé-
get alapjaiban érintette, ugyanis március 21-én megalakult a Kiskunfélegyházi 
Képzõmûvészeti Közhasznú Egyesület és több Holló-köri tag is kifejezte szán-
dékát, hogy csatlakozni kíván az egyesülethez.
A májusi városalapítók napi rendezvényen – objektív okok miatt – nem tudták 
folytatni a megszokott, hagyományos koronás kiállítást, ezért új helyszínt keres-
tek, hogy kapcsolatba maradhassanak a közönséggel. Végül is a volt Halászcsár-
da patinás épületében rendeztek meg egy ízig-vérig modern tárlatot. Ugyancsak 
ebben a hónapban volt a kör vendége két erdélyi festõmûvész, akiket a Móra 
Ferenc Közmûvelõdésért Közalapítvány hívott meg alkotói hétre. A köri alkotó-
munka megismerése mellett a települések kapcsolatépítési feladatát is szorgal-
masan végezték a kör lelkes tagjai.
Városunkban elsõ ízben rendezték meg a Bajusz Fesztivált, melynek ideje alatt a 
közösség vállalkozó tagjai nagyméretû városrajzokat készíthettek a közönség nagy 
örömére. Az Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Társaság komáromi kiállításán 
Rátkai Zsuzsa, Pintér Anna és Molnár István kapott lehetõséget kiállítani.
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg Tiszaalpáron a nyári alkotótábort, 
ahol a budafoki alkotók mellett a kör tíz tagja is dolgozhatott. Az elkészült mun-
kákat októberben a „Nyáridõ” címû kiállításon mutatták be a félegyházi közön-
ségnek. Ezt a kiállítást a Mûvelõdési Központ Ifjúsági és Közösségi Házában 
rendezték. 
Hogy a finom meghökkentés se maradjon el a szeptemberi libafesztivál ideje 
alatt tavaly másodjára rendezték meg az „Átjáró Galériát”, mely a Holló Ház 
udvari bejáratának falára kitett mûveket jelentette. „A szokatlan környezet s 
az elmúlt évek tapasztalati inspirálják az alkotókat az újabb, érdekes installá-
ciós feladatokra” - fogalmazta meg Molnár István körvezetõ évértékelésében. 
Ezt követték az egyéni beszámolók, a baráti beszélgetések, de mindenekelõtt a 
2008-as év legnagyobb eseményének a kapolcsi napokon való köri szereplésnek 
a felvázolása.
A 2007-es évet lezáró Holló-köri rendezvényt Gulyás László és Kasza Ákos 
vezette kis együttes fergeteges hagyományõrzõ félegyházi betlehemezése szí-
nesítette.                                                                                                                RF
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Horoszkóp
Vízöntõ (jan. 20 – febr. 17.)
Rengeteg tennivaló várja, izgalmas programok követhetik egymást. Követni akarja 
szerencsecsillagát és reméli, hogy az emberek is bizalmukba fogadják. Élvezi, ha reflektorfényben 
állhat, akár a szó szoros értelmében is. Nagyon sok lehetõsége nyílik kapcsolatteremtésre, csak 
járjon nyitott szemmel, kapja el a kínálkozó lehetõségeket, mert egytõl egyig a javára válik.
Halak (febr. 18 – márc. 20.)
Kifejezetten intuitív alkat, ugyanakkor rendkívül aggályoskodó és változékony. Egyetlen apró kis 
dolog is fel tudja dobni, vagy éppen lehangolja. Ember legyen a talpán, aki rá tudja venni, hogy 
megszabaduljon értéktelen vackaitól, mert azok ugye „emlékek”. Nagyon fontos a testmozgás, 
mert hajlamos a problémáin agonizálni s ez könnyen gyomorbántalmakhoz vezethet. 
Kos (márc. 21 – ápr. 20.)
Kétségtelen, hogy nagyon tehetséges, mégis feltûnõ, hogy az esetek többségében ebbõl képtelen 
tõkét kovácsolni. Valószínûleg túlságosan sokat markol, túl sok tervet dédelget egyszerre. 
Nagyon sikeres lehetne, ha képes lenne lassabb tempóban, egyszerre csak egy dologra figyelve 
dolgozni, mert elõfordulhat olyan helyzet is, hogy elrohan a saját szerencséje mellett.
Bika (ápr. 21 – máj. 20.)
Képes falakat ledönteni, de nem ám úgy, ahogy a meggondolatlan kos tenné, hanem 
módszeresen, akár téglánként. S ha mögötte találna egy másik falat, annak is nekilátna. Meg 
fogja látni, mennyivel gyümölcsözõbb és kellemesebb az együttmûködés más emberekkel, 
mint amikor egyedül vág bele. Futás helyett inkább görkorcsolyázzon, de amit most érdemes 
elkezdenie, az a testépítés.
Ikrek (máj. 21 – jún. 21.)
Belsõ érzelmei kisugárzása miatt több kísértésnek lesz kitéve, aminek talán nem is tud majd 
ellenállni. Önbizalma erõsödik, remekül érezheti magát, hiszen olyan események történnek, 
amelyek a kedvére vannak. Ám vigyázzon, mert vesztét okozhatja, ha fejébe száll a dicsõség. Itt 
az ideje, hogy barátjával, vagy bizalmas ismerõsével õszinte beszélgetéseket folytasson, ám ne 
lelkizzen fölöslegesen.
Rák (jún. 22 – júl. 21.)
Mivel nem tartozik jelen pillanatban az energikus emberek közé, szereti azt csinálni, amit akar 
és azt is kizárólag olyan tempóban, ami neki leginkább megfelel. Élvezi, ha azt érezheti, hogy a 
saját maga ura, szívesen kipróbál különbözõ érdekes dolgokat. Hajlik arra, hogy kontárkodjon, 
de megesik, hogy a legváratlanabb pillanatokban elkápráztatja környezetét egy remek ötlettel. 
Oroszlán (júl. 22 – aug. 22.)
Bizony nem könnyû megérteni, hogy a szárítón miért kell egy bizonyos rend szerint teregetni a 
ruhákat, s miért kell pontokba szedett e-mailt írni egy egészen hétköznapi buliról. Sokszor kicsit 
bántón ad hangot véleményének. Ha már mindenképpen vezetni akarja embertársait, meg kell 
tanulnia több szeretetet is adni az utasítások mellé. Talán ösztönösen érzi, hogy mikor mennyit 
kell ennie, azért törekedjen a rendszerességre.
Szûz (aug. 23 – szept. 21.)
Ügyelnie kell arra, hogy amibe belekezd, azt fejezze is be, mert becsülete úgysem hagyja 
addig nyugodni. Toleráns és széles látókörû, sokat tehet egy szabadabb, igazságosabb életért. 
Nem szabad azonban elfelejtenie, hogy ez csak akkor lehet hasznos, ha gondosan megosztja 
másokkal. Mivel képes a legváltozatosabb testrészein súlyfölösleget felszedni, találja meg az 
igazán élvezetes testmozgást.
Mérleg (szept. 22 – okt. 22.)
Ha üzletrõl, pénzrõl van szó, ne hallgasson se barátaira, sem rokonaira. A kellemes semmittevés 
idõszaka következik. Most arra összpontosítson, hogy minél jobban élvezze az életet, lehetõleg 
másokkal együtt. Keressen olyan összejöveteleket, ahol új emberekkel – esetleg a nem várt 
igazival – találkozhat. Soha ne nyomja el szándékosan a lelkében lakozó játékosságot. 
Skorpió (okt. 23 – nov. 21.)
Bár mindig képes arra, hogy újat tanuljon, ügyeljen arra, hogy gondolatait világosan és 
meggyõzõen fejtse ki, nehogy a félreértések miatt haragosokat szerezzen. Jól érzi magát 
bizonyos emberek társaságában, de a magányt is jól tûri. Bár általánosságban elmondható, hogy 
nagy népszerûségnek örvend ismerõsei körében, ne feledje, hogy kisstílû irigyei egyre többen 
vannak. 
Nyilas (nov. 23 – dec. 20.)
Ki nem állhatja az ostoba embereket. Hajlik arra, hogy éles szavakkal ostorozzon bárkit 
vagy bármit, ami nem éri el a saját színvonalát. Néha komolyan el tud keseredni, ha kiderül, 
hogy méltatlanra pazarolta bizalmát, vagy valaki méltóságában sérti meg. Ilyenkor sok 
idõre van szüksége ahhoz, hogy feledni és megbocsátani tudjon. Igyekezzen meditációval 
segíteni magán. 
Bak (dec. 21 – jan. 19.)
Változtasson, az eddig sablonosan ismételgetett, dogokon! Habár meglehet, hogy ez 
nem könnyû, azért becsülettel járjon a végére minden szokatlan cselekedetének. Rá fog 
jönni, hogy új lehetõségek tárulnak fel, s ha képes ezekhez alkalmazkodni, hasznot húzhat 
ezekbõl. Kis körültekintéssel úgy intézheti a következõ idõszakot, hogy jó híre jelentõsen 
megnövekszik.

A szennyvízcsatorna
érdekeltségi hozzájárulásról

Kiskunfélegyháza város belterületének jelentõs 
részén az elmúlt években megvalósult a szenny-
vízcsatorna hálózat kiépítése. A folytatáshoz szük-
séges pályázati források megszerzése után 2008 
végén várható a fennmaradó városrészekben a III. 
ütem szervezésének elindítása. Az önkormányzat 
társberuházójaként a Víziközmû Társulat legfon-
tosabb feladata jelenleg a korábbi ütemek kivite-
lezéséhez felvett hitel törlesztése, a rákötéshez 
szükséges igazolások kiadása, az érdekeltségi 
hozzájárulások beszedése, illetve a kinnlevõségek 
kezelése.  

A szennyvízcsatorna szolgáltatási szerzõdést a 
Bácsvíz Rt. irodájában (Kiskunfélegyháza, Tölgyfa 
u. 3.) lehet megkötni, melyhez elõzetesen a Vízi-
közmû Társulat (Innovációs Központ Kiskunfél-
egyháza, Szent János tér 2.) igazolását be kell sze-
rezni. A telekhatáron  belül elhelyezett tisztító és 
gyûjtõ aknáig az udvaron kiépített házi vezetéket a 
Bácsvíz Rt-nek kell mûszakilag átvennie az ügyfél 
bejelentését követõen a rákötést megelõzõen.

Az ingatlantulajdonos magánszemélyek szinte 
kivétel nélkül rendelkeznek OTP lakás-elõta-
karékossági szerzõdéssel, amely az érdekeltségi 
hozzájárulás havi részletekben történõ kedvezmé-
nyes megfizetését szolgálja. A határidõre be nem 
fizetett érdekeltségi hozzájárulás adók módjára 
behajtható köztartozás, melyet a társulat kezdemé-
nyezése után a jegyzõ jogosult beszedni. Jövede-
lem hiányában a tartozás az érintett ingatlanra is 
ráterhelhetõ.  Kérjük, hogy aki a szennyvízcsator-
na érdekeltségi hozzájárulás megfizetésérõl OTP 
lakás-takarékpénztári szerzõdés útján vagy egyedi 
megállapodással még nem rendelkezett, keresse fel 
irodánkat. A Víziközmû Társulat ügyfélfogadási 
ideje: hétfõn és szerdán délelõtt 8-12 óra, csütörtö-
kön 13-16 óra. Telefonszámunk: 76/561-417. 

A még nem teljesített víziközmû érdekeltségi 
hozzájárulás az érintett ingatlanon teherként je-
lentkezik, így az adásvételi szerzõdésekben és a ha-
gyatéki eljárásokban errõl a feleknek nyilatkozniuk 
kell. A társulat az aktuális befizetések egyenlegérõl 
és az esetleges tartozásokról az ügyfelek kérésére 
pontos tájékoztatást tud adni. Az OTP LTP szer-
zõdések átruházásához vagy megszüntetéséhez a 
társulat hozzájárulása szükséges. Mivel az OTP az 
öröklés esetét kivéve nem engedélyezi a korábban 
megkötött LTP szerzõdések átruházását, így az ela-
dó félnek egy összegben rendeznie kell a hátralévõ 
havi részletek összegét a bank, illetve a Társulat 
felé. Az érdekeltségi területhez tartozó ingatlant 
tehát az eladónak tehermentesen kell a vevõ részé-
re átadnia, lényegében a vételárba beszámítania. 

Kiss Kálmán Tibor
a Víziközmû Társulat elnöke
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Makány Lóránt (anyja neve: Balogh Krisztina), 
Seres Boglárka (dr. Iván Zsófia), Lavati Zoé (Cserép Anita), 
Barna Ákos (Csáki Márta Franciska), Buknicz Dániel (Karnóth 
Zsuzsanna), Tisócki Nóra (Sipos-Szabó Kitti), Bozsik Dániel 
László (Nagy Katalin), Lõrincz József Marcell (Molnár Tímea), 
Szalai Nóra (Fülöp Ágnes), Nyerges Nóra Emese (Németi 
Hajnalka Erzsébet), Burghardt Csaba (Patak Judit), Hajagos-
Tóth Zsolt (Vesze Éva Julianna), Csemer Georgina Bettina  
(Tücsök Bettina Ilona), Farkas Laura Szilvia  (Czakó Szilvia 
Gyöngyi), Fekete Martin (Seres Mariann), Kis János Levente 
(Bíró Judit Szandra), Nemes Petra Ágnes (Polyák Mária), 
Mihályfi Máté (Görög Katalin), Kovács Klaudia (Kelemen 
Anikó), Magyari Szabolcs (Tóth Erika), Seres Laura Petra (Oláh 
Ildikó Julianna), Kállai Zoltán (Gálfi Zsuzsanna), Bolla Bence 
(Marton Melinda Zsuzsanna), Juhász Emma Julianna (Ficsór 
Julianna), Czombos Milán (Nagy Anita Kornélia), Józan István 
András (Pamuk Nikolett), Buri Dániel (Tóth Barbara Éva), 
Karánvölgyi Brenda (Vass Henrietta), Vezsenyi Milán Árpád 
(Hajdu Erzsébet).
Meghaltak: Réczicza Ferenc, Kohut Lajos Sándorné Görög 
Rozália, Dani Józsefné Gazsovics Margit Rozália, Tóth-Barna 
Ferenc, Horváth Kálmánné Gyenes Erzsébet, Nagy András 
István, Ónodi Andrásné Kis Anna, Szabó Istvánné Csenki 
Rozália, Gulyás Antal, Luczó Józsefné Tóth Franciska, Agárdi 
Józsefné Nagy Rozália, Boda János, Kele István, Molnár Jenõ 
Istvánné Demján Jolán, Dobos Gergelyné Nagy Mária, Patyi 
Sándor, Farkas Gézáné Áron Irén, Lestyán Oszkár, Tarjányi 
Kálmán, Forgó Ferencné Kis Julianna, Fekete Mátyásné Novák 
Terézia, Fábián János – Kiskunfélegyháza. Takács Imre – Bugac. 
Gyõrfi József – Kunszállás. Meszes Károly – Kiskunmajsa. Tóth 
Jánosné Veres Róza – Gátér. Gulyás Andrásné Kis Erzsébet, Kis 
Vilmos Béláné Ficsór Ilona – Jászszentlászló. Csányi Jánosné 
Szabó Eszter, Mizere Jánosné Pap Erzsébet – Petõfiszállás. 
Dékány Istvánné Lódri Ilona – Szank.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: 
Városi Kórház, 76/463-222, 76/801-663 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: 
Rendelõintézet (volt ifjúsági orvosi rendelõ) 76/430-947 
Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6. Hétközben 18.00 órától 
reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az 
ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET január 07-tõl január 13-ig: 
Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797. 
Január 14-tõl január 20-ig: Móra F. Gyógyszertár Kkfháza, 
Móra tér 2. Tel.: 76/461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET január 12-én és január 13-án: 
Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-
1097 és Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a 
Tel.: 20/3165-995. Január 19-én és január 20-án: Dr. Kovács 
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244 és Dr. 
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfû u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetõség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom A Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata 
(Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfél-
egyháza: befektetési tanácsadó (változó), csomagoló, húsfeldolgo-
zó, élelmiszerbolti eladó, autószerelõ. Bugac: sertésgondozó, ven-
déglátó-ipari eladó.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor Társszerkesztõ: Vas László

Szerkesztõség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Tel./Fax: 76/467-541 e-mail: fkozlony@enternet.hu

Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette

Nyomda: MicroHozam Bt. (mhbt@pannonmail.hu)
Megjelenik 15.300 példányban.

ISSN: 1216-1403

Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata    

Ifjúsági gitáros szentmise lesz a Kalmár-kápolnában 2008. 
január 11-én pénteken 19 órakor.
Lengyel nyelvû szentmise lesz az Újtemplomban január 12-
én, szombaton este 1/4 8-kor. Elõtte 7 órától lesz lengyel 
nyelvû gyónási lehetõség is. Wolowicz Ádám missziós atya 
hív és vár minden lengyelül értõt és beszélni tudót.
Várják azoknak a házasságkötésre készülõknek a jelent-
kezését, akik ebben az évben szeretnének házasságot köt-
ni. Jelentkezni a plébániákon lehet.
Január harmadik hetében 20-27-ig lesz az ökumenikus 
imahét, amikor a kereszténység egységéért imádkoznak a 
világon.
Az ökumenikus imahéttel kezdõdik meg a Biblia Éve is, 
melyet a katolikus, a református és az evangélikus egy-
házak hirdetettek meg.

Szentmisék: Újtemplom: h-pé ½8 és 17, szombat ½8 és 18, 
gyászmise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, ½11 és 18.
Ótemplom: h-szo 7 és 16.00, vasárnap ½7, 8, 9, ½11, 16.00.
Kalmár-kápolna: vas. 17 óra, utolsó vasárnap görög kat. liturgia: 
18-kor Kórház: csüt. 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet a Damjanich utcai refor-
mátus templomban minden vasárnap 900 órától.

•

•

•

•

•

Vásárnaptár
Országos állat- és kirakodóvásár: január 13., február 10., már-
cius 9., április 13., május 11., június 8., július 13., augusztus 
10., szeptember 14., október 12., november 9., december 14. 
A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklõdni lehet: kedd, 
péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfõ – csütör-
tök 8-11 óráig a 76/461-255/37-es melléken. 

Meghívó
A Kiskunfélegyházi Vasas TK Birkózó Szakosztálya jóté-
konysági bálat rendez február 2-án, 19 órai kezdettel a 
Darvas József Általános Iskolában. Jegyek 3000 Ft-os áron 
kaphatók az iskolában az edzések ideje alatt (hétfõ – szerda 
- péntek, 17-19 óra között) vagy Ván Jenõ (60-20/936-9703) 
és Szabó József (06-20/ 941-3452) edzõknél. Minden régi 
birkózó sporttársat és szórakozni vágyót szeretettel várunk! 
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Sporthírek
Labdarúgás
Maximális 18 csapat küzdelmeivel zaj-
lott a Variens Kupa teremlabdarúgó 
torna december végén a Mezõgazdasá-
gi Szakközépiskolában.  Mindkét napon 
rendkívül érdekes és izgalmas mérkõzé-
seket láthatott a nagy létszámú, lelkes 
közönség. Végeredmény: 1. Hús-Trend  
Kft, 2. Center Sport Bt., 3. Royal, 4. 
Lúzer. A torna gólkirálya: Pájer Ta-
más  (Royal), Legjobb kapus: Pelikán 
István (Royal), Legjobb mezõnyjátékos  
Kertész Gábor (Center Sport Bt.), A 
Stat-Oil különdíját a Variens FC csa-
pata kapta. Legsportszerûbb csapat a 
V-Block Cafe.

Ökölvívás
Felnõtt ökölvívó bajnokságot rendeztek 
december elsõ felében Hajdúsámsonon, 
ahol az 54 kg-ban Provics László a har-
madik helyet szerezte meg, míg az 57 
kg-ban Mihály János elsõ helyezésével 
felállhatott a dobogó legfelsõ fokára. 
Õ az elsõ félegyházi ökölvívó, aki a ju-
niorok és a felnõttek között is magyar 
bajnokságot nyert.

Birkózás
December közepén  négy félegyházi 
birkózó hölgy nemzetközi versenyen 
lépett szõnyegre a kadet válogatott ke-
ret tagjaként.
Gyönyörû helyszínen, Bécsújhelyen 
volt a sportesemény. Az eredmények 
is szépre sikeredtek, mert mindegyikük 
érmes helyen tudott végezni. Az 52 kg-
osok között Rádi Brigitta 2., az 56 kg-
osok között Rádi Nikoletta 2., Nagy 
Brigitta 3. és az 65 kg-osok között Fel-
földi Zsanett 2. helyezést ért el.

Városi Strand és Uszoda

BÉBI ÚSZÁS

a kiskunfélegyházi uszodában
2008. január 11-tõl, minden
pénteken délelõtt 10-órától.

Érdeklõdni: 
Vancskó Cecília: 30/2795722

Városi Strand és Uszoda: 
20/3185890

Tájékozódjon honlapunkon:
www.felegyhazistrand.hu

Évbúcsúztató nosztalgia sakkverseny
A félegyházi sakkozók december 15-én 
évbúcsúztató nosztalgia sakkversennyel 
zárták a 2007-es esztendõt a TEMI Szak-
maközi Mûvelõdési Ház galéria termében. 
A meghívásos ünnepi verseny, a sakkozók 
baráti találkozója mellett egy kicsit a visz-
szaemlékezést is célul tûzte ki az egykori 
sakkversenyekre, közösségi összejövetelekre.

A Móra Ferenc Mûvelõdési Központ 
„Pince 72” Sakk Klubját 1995 év ja-
nuárjában a volt Á4GM sakkozói 
hozták létre, akik sakkversenyeiket a 
gyár Kossuth utcai Petõfi Sándor Pince 
Klubjában rendezték. Erre emlékeztet 
a Mûvelõdési Ház sakk klubjának elne-
vezése. A hajdani Csanyi úti gyár elõdje 
a Bányászati Berendezések Gyára dol-
gozói, pedig gyári munkás-, kulturális 
-, és sport klubként használták a Szak-

maközi Házat, ahol sakkversenyeket is 
rendeztek. Az évbúcsúztató rendezvé-
nyen igen erõs mezõny gyûlt össze, me-
lyen ott voltak a Kiskunfélegyházi Hon-
véd Testedzõk Köre (KHTK) sakkozói 
is. A kilenc fordulós svájci rendszerû 
versenyen sorozatos „körbeverések-
kel” színesített izgalmas és színvonalas 
játszmák hozták meg az alábbi vége-
redményt. A gyõzelmet Kovács Zoltán 
szerezte meg 8,5 ponttal. A további sor-
rend: Lantos Csaba, Seres László. Ma-
gony Ervin 6 –6 pont: Karsai István 5,5 
pont: Bodor István, Rácz István, Karsai 
Dávid, Horváth József, Nagy György 
4,5 –4,5 pont; Holló Sz. Imre, Varga 
András 4 -4 pont; Terbe Béla, Kovács 
Sándor 3,5 –3, 5 pont; Vincze László, 
Samu Richárd, Lantos János 3 -3pont; 
Lukács József 2,5 pont;     Nagy György

Gyõzelemmel zárták az õszi fordulót 
KKC – Nagykõrös Kõrisfa 97:74
A találkozó negyedeinek eredményei: 
21:13, 24:16, 24:21, 28:24.
Pontszerzõ KKC játékosok: Dobos 
Richárd 25, Hajdú Gergely 25, Varga 
Márton 15, Dorvekinger Richárd 11, 
Simon Tamás 10, Szabó Miklós 8, Gi-
bárszki Sándor 2, Horváth Domokos 1.
A találkozón a KKC játékosai mindvé-
gig vezettek, támadásban, védekezésben 
felülmúlták a rutinos játékosokból álló 

csapatot. Az összecsapás folyamán a 
félegyháziak részérõl gyors indításokat 
is láthatott a növekvõ számú közönség. 
Ennek bizonyítéka az is, hogy  Guóth 
Ádám edzõ a csapatból kiemelte Szabó 
Miklós masszív, védekezõ játékát, Do-
bos, Hajdú, Varga ponterõsségét. 
A legközelebbi bajnoki forduló 2008. 
január 12-én, szombaton 18 órakor 
Békésen lesz megtartva. 

Tokai györgy 

Ünnepi  futsalgála
Nehéz mérkõzés várt a Somafone-KHTK NB-
II-s futsal csapatára az õszi idény utolsó hazai 
összecsapásán. A Székesfehérvári BAU-REGIA 
fiatal, technikailag képzett csapata felkészült, 
pörgõs játékkal próbálta meglepni a félegyhá-
ziakat már a mérkõzés elején. A több – meg-
határozó - sérült játékost is nélkülözni kénytelen 
hazai csapat azonban úgy egyéni, mint csapat-
teljesítményével, valamint lelkes szurkolótáborá-
nak biztatásával õrölte fel egyre jobban ellenfele 
próbálkozásait.
 
A 9. percben Szabó Attila szerzett vezetést 
a hazai csapatnak, de a válasz sem váratott 
sokáig magára. A 14. percben Katona Balázs 
volt eredményes és még fel sem ocsúdott a 
csapat a gólörömbõl, máris egyenlített az 
ellenfél. Az elsõ félidõ további részében 
gólnélküli, viszont hatalmas taktikai csata 
folyt mindkét részrõl. Röviddel a második 
játékrész kezdete után Szabó Norbert szer-
zett elõnyt a Somafone KHTK-nak, ezután 
a vendégeknek több lehetõségük is adódott, 

hogy ismét egálba hozzák az eredményt, de 
focistáink akarása, elszántsága, keresztülhúz-
ta minden számításukat. Palásti Sándor a 30. 
percben növelte elõnyünket, ami után a ven-
dégek végleg megtörtek, a kérdés csak a gól-
különbség nagysága lehetett a továbbiakban. 
Kádár Tamás és Lapsánszki Tamás egy per-
cen belül szerzett két gólja végleg megpecsé-
telte a fehérvári gárda sorsát. Az utolsó szár-
nyaszegett próbálkozás kapusuk lecserélése 
mezõnyjátékosra, amire Szabó Attila szemfü-
les gólja volt a válasz az utolsó percben, beál-
lítva ezzel a végeredményt.                  Lantos

SOMAFONE-KHTK – BAU-REGIA
7 – 2  (2-2)

Hazai góllövõk: Szabó Attila  2,  Kato-
na Balázs  1,  Szabó Norbert  1,  Palásti 
Sándor  1,  Kádár Tamás  1,  Lapsánszki 
Tamás  1. 
A Somafone-KHTK õszi mérlege: 12 
mérkõzésbõl,  10 gyõzelem,  2 vereség,  
mellyel az NB-II 2. helyén áll.
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Szilveszteri futás a Kossuth utcán

Nagy érdeklõdés mellett zajlott le a hagyo-
mányos szilveszteri futás december 31-én 
délelõtt, a Kossuth utcán. A Városháza 
elõtt három korosztály, a 6, illetve a 10 
éven aluli gyermekek, és a felnõttek áll-
tak rajtvonalhoz. Az évbúcsúztató sporte-
seményre 327 fõ nevezett. 

Eredmények: 6 év alattiak, 200 m, fiú, 
1. Kis Czakó Máté, 2. Szöllõsi Balázs, 

3. Bene Benjámin. Lány, 1. Görög 
Viktória, 2. Lakatos Jenifer, 3. Fábián 
Réka. 6-10 éves korig, 600 m, fiú, 1. 
Pali László, 2. Maróti Noel, 3. Tóth H. 
Bence. Leány, 1. Vass Karolina, 2. Tóth 
Zita, 3. Kurucz Ágnes. 10 éven felüliek, 
férfi 2200 m, 1. Halászovics Péter, 2. 
Halászovics Áron, 3. Nagy Sándor. Nõi, 
1. Petõ Dóra, 2. Horváth Zsanett, 3. 
Hegyi Brigitta.

Don Loris Emléktorna
A Móra Ferenc Gimnázium, a Szent István Plébánia

és a Fülöp Atya Alapítvány
szeretettel meghívja Kiskunfélegyháza polgárait a KÉSZ Arénában

 január 19-én 9-16 óra között rendezendõ

NEMZETKÖZI NÕI FUTSAL TORNÁRA. 

Don Loris Emléktorna résztvevõ csapatok:
DAL PIAZ FELTRE – Olaszország, DAL PIAZ DYNAMO – Olaszország, 
TUS BONBADEN – Németország, MEZÕVÁRI (Kárpátalja) – Ukrajna, 

MÓRA FERENC GIMNÁZIUM – Kiskunfélegyháza.
A rendezvény fõvédnöke Ficsór József polgármester.

Védnök Nemes-Nagy Tibor.

A rendezvény támogatói: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Sportbi-
zottsága, Constantinum Intézmény, Szuperinfó, Tûzoltóság, Kreatív Dekor, 

Félegyházi Közlöny, Trió Tv, Retkes Illés ny. tûzoltóparancsnok, Jogging Plus 
Szuperinfo Futóklub.

A vellai plébános Don Loris Susanetto KISKUNFÉLEGYHÁZA TISZTE-
LETBELI POLGÁRA emlékére a Szent István templomban január 20-án 
10.30-kor emlékezõ szentmise lesz, közremûködik a Zenebarátok kórusa.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõség

Fotó: Gulyás Zsuzsanna


