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A doni áttörés 65. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést január 11-én az Öreglak-
tanyánál, valamint a felsõtemetõi II. világháborús emlékmûnél.     Részletek a 3. oldalon.

Félegyháziak a Budapest - Bamakón 
Harmadik alkalommal rajtolt a Dakar 
autóverseny „kisöccse”, más néven fa-
pados rally, a Budapest-Bamako. Ennek 
az embert és gépet próbáló túrának idén 
félegyházi vonatkozása is van, hiszen  a 
január 27-ig tartó futamon, annak is a 
túra kategóriájában a Meizl Ottó, Csor-
dás Béla, Fricska Gábor alkotta csapat is 
részt vesz. 
Aki õket ismeri, tudja, hogy elszántak, 
nem hátrálnak meg. Az autószerelésbeli 
hiányosságukat végtelen optimiz-
mussal pótolják. Hiszen ha 
valami gond történik az 

autóval, akkor a szerencsére, valamint 
a helyiek szaktudására hagyatkoznak 
majd, mivel pótalkatrészt nem visznek. 
Ezen a versenyen nem a pontok számol-
gatása számít, és az idõnek sem jutott 
döntõ szerep, hisz aki itt indul, azt jóté-
kony céllal teszi, s azért, hogy teljesítse a 
közel 9000 kilométeres 
távot. Folytatás a 3. 
oldalon.
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Rablás a gimnázium elõtt
Rács mögött van már az a két tizenéves fi ú, 
akik egy idõs hölgyet raboltak ki január 10-
én a Kiskunfélegyházán az utcán. A táma-
dás csütörtökön a hajnali órákban történt 
a Móra Gimnázium elõtt, a fi atalok egy 59 
éves nõ kezében lévõ táskát kísérelték meg 
elvenni, de az áldozat ellenállt, így a kezét 
megcsavarva a táskát kitépték a kezébõl. 
A gyors rendõri intézkedésnek köszön-
hetõen hamarosan õrizetbe került a két 17 
éves fi ú, akik a rablás elkövetésével mega-
lapozottan gyanúsíthatók.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség

Szezonnyitó bált rendezett az elmúlt hét-
végén a Kiskunfélegyházi Középiskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kol-
légium közgazdasági tagintézménye a 
Móra Ferenc Mûvelõdési Központban. 

Folytatás a 3. oldalon.

 Teres atya elment
Norvégiában, december 
21-én súlyos betegségben 
elhunyt Teres Ágoston je-
zsuita szerzetes, csillagász 
professzor. (Terescsényi András, félegyházi 
rajztanár öccse.) Ágoston atya hosszú éveken 
át volt a vatikáni csillagviszgáló munkatársa. 
1990 május 23-én Kiskunfélegyházán a Csil-
lagászat Baráti Körében nagyhatású elõa-
dást tartott a „Betlehemi csillagról”. Néhány 
évvel késõbb a Móra Ferenc Gimnázium 
zsúfolásig megtelt dísztermében hallhattuk 
a világhírû professzor elõadását a legújabb 
kutatási eredményeirõl. A Csillagászat Bará-
ti Körének tagjai tisztelettel adóznak Teres 
Ágoston emlékének.



Félegyházi Közlöny2. oldal 2008. január 18.

Szombatra (január 12.) virradóra is-
meretlen tettes vagy tettesek kárt 
okoztak a kiskunfélegyházi Fidesz 
irodán a település belvárosában, me-
lyet az irodavezetõ észlelt a reggeli 
nyitáskor. Az ajtón kívülrõl elhelyezett 
postaláda tetején lévõ ponthegesztett 
lemezfedõt feszegette fel az erejét fi-
togtató elkövetõ. A kár néhány ezer 
forintra tehetõ. Mindösszesen csak az 
nem derült ki, hogy az illetõ mit szere-
tett volna kivenni a postaládából, vagy 
mit akart beletenni...

Attrocitás érte a kiskunfélegyházi Fidesz irodát

Az elmúlt pár hétben valószínûleg 
az ünnepek hatására – szerencsére – 
valamelyest kisebb sebességre kap-
csolt a nagypolitika. Az élet azért 
nem állt meg, a mindennapos szak-
mai munka a minisztériumokban és 
a lobbizás jó néhány, városunkat és 
környékét érintõ kérdésben hozott 
kedvezõ döntéseket.
Kórházunk ismételten kiegészítõ 
juttatáshoz jutott a Társadalombiz-
tosítás többlet bevételébõl, most 7,9 
millió forintot kaptunk. Így már ösz-
szességében különbözõ jogcímeken 
egy év alatt 144,5 millió Ft plusz 
finanszírozás érkezett – elismer-
ve a struktúraváltásban eddig elért 
eredményeinket is  – a Városi Kór-
háznak. Mindebbõl finanszírozási 
gondjainkon enyhítettünk, másrészt 
folytattuk a kórház átalakítását, 
modernizálását, melynek újabb ál-
lomásaként a szakrendelések beköl-
töztetése valósult meg.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter 
személyesen tájékoztatott telefonon 
a Kormány döntésérõl, mely szerint 
Kiskunfélegyháza Önkormányzata 
(magánszemélyek közvetlenül nem 
juthatnak állami tulajdonhoz, ingat-
lanhoz) térítésmentesen megkapta 
a Kossuth utca 33. számú ingat-
lan földterületét. Így most már le-
hetõség nyílik egy következõ lépés-
ben az ott élõ ingatlantulajdonosok 
kérését teljesíteni, hogy a földterü-
let önkormányzat általi átadásával 
teljesen tisztázódhasson ingatlanuk 
tulajdonviszonya.
Gátér önkormányzata számos 
szempontból hátrányos helyzetû-
nek számít, mindennapos pénzügyi 
gondokkal. Így az a 3 millió Ft, amit 
az illetékes minisztériumok marad-
vány keretébõl sikerült biztosítani 

decemberben, ha nem is oldja meg 
nehézségeiket, de a napi mûködési 
feltételeken átmenetileg bizonyára 
javítani fog.
Régiónkban, kistérségünkben szá-
mos kerékpárút pályázat elbírálása 
van folyamatban. Elõzetesen már 
beszámolhattunk félegyházi sike-
rekrõl is. Örömmel tájékoztatom az 
olvasókat, hogy némi nehézségek át-
hidalása után 300 millió Ft-ot nyert 
a Móricgát-Jászszentlászló-Kiskun-
majsa kerékpárút pályázat, ami 
indirekt módon még a félegyházi 
gyógyturizmus további fejlõdéséhez 
is hozzájárulhat majd.
Az életbe lépett új Villamosener-
gia-törvénybe sikerült beépíteni egy 
olyan pontot, miszerint kistérségen-
ként a DÉMÁSZ köteles biztosítani 
az ügyfélszolgálati irodák hozzáfér-
hetõségét. Így - igaz egyelõre csak 
egy napon – Kiskunfélegyházán, de 
most már Kiskunmajsán is elérhetik 
problémáikkal az ügyfelek a szol-
gáltatót. Mindezzel párhuzamosan 
felvettem a kapcsolatot a miniszté-
riummal és a DÉMÁSZ-szal, hogy 
az ügyfélszolgálati irodák hetente 
legalább két napon tartsanak nyit-
va, Félegyházán egy piaci napon is, 
amikor a környezõ településekrõl 
sokan jönnek be városunkba vásá-
rolni, egyéb ügyes-bajos dolgaikat 
intézni.
Jó ütemben halad elõre a kiskunmaj-
sai kistérségi Szakorvosi Betegellátó 
Központ mintegy 1 milliárd forin-
tos (uniós forrásból) beruházása is, 
mely jelentõsen fogja emelni a Kis-
kunmajsán és a környezõ települé-
seken élõk egészségügyi ellátásának 
színvonalát. 

Garai István Levente dr.
országgyûlési képviselõ (MSZP) 

Év végi jó hírek

Ejnye-bejnye
Szinte alig száradt meg a pecsét a Kis-
kunfélegyházi Összevont Általános Isko-
la vezetésére megbízott intézményvezetõ 
kinevezésén, máris a Kiskunfélegyházi 
Összevont Általános Iskola József Attila 
Általános Iskola tagintézményében 2007. 
október 12-én történtektõl voltak hangosak 
a médiák.
Ezután mindannyian nagy megdöbbenéssel 
értesültünk az ügyrõl, melyet követõen Kis-
kunfélegyháza Város Önkormányzatának 
Képviselõtestülete kijelölte a vizsgálóbiz-
tost a vizsgálat lefolytatására.
Természetesen az ügy, az elejétõl fogva zárt 
ülésen zajlott az érdeklõdõ közvélemény 
kizárása mellett, hogy miért, hát ezt mi is 
szeretnénk tudni. Néhány hónappal késõbb, 
2007. december 19-én Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzatának képviselõtestü-
lete döntött Mester Ernõ közalkalmazott 
ellen indított fegyelmi eljárás lezárásaként.
A döntés megszületett, a kérdés az, hogy 
valamennyi pedagógussal szemben ugyani-
lyen döntés született volna-e? Az elmúlt egy 
év történései alapján, gondolom mindenki 
tudja a választ. Természetesen igen, hogyan 
is feltételezhetnénk mást, mi nem bizonyít-
ja ezt jobban, mint az, hogy a 23 tagú tes-
tületbõl csupán 12 képviselõ (vajon melyik 
tizenkettõ?) értett egyet a legenyhébb bün-
tetéssel.
Mindezek ismeretében Mester Ernõ in-
tézményvezetõ részére, a lehetséges al-
ternatívák közül (megrovás, vagy az elõ-
meneteli rendszerben történõ várakozási 
idõ legfeljebb 1 évvel történõ meghosz-
szabbítása, vagy a jogszabály alapján ado-
mányozott címtõl való megfosztás, vagy 
magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás 
fegyelmi hatályú visszavonása, valamint 
elbocsátás.) megszületett a megfelelõ (?) 
döntés (csupán az a kérdés, hogy kinek volt 
megfelelõ), ami nem más, mint a megrovás 
fegyelmi büntetés kiszabása, a vizsgálóbiz-
tosi tényállás részbeni elfogadásával. 

Úgy gondolom, hogy egy felelõs vezetõtõl 
elvárható lehetett volna, hogy az ügy 
lezárását követõen, a sajtóban bocsánatot 
kérjen mindenkitõl, 
hiszen ez az eset hó-
napokig témája volt a 
helyi, az országos írott 
és elektronikus sajtó-
nak, mely nem a leg-
pozitívabb oldaláról 
mutatta be Kiskunfél-
egyházát.

Dobronyi József 
(MSZP- önkormányzati képviselõ)
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Hatodik alkalommal, de új nevén 
elõször rendezte meg hagyományos 
bálját a Kiskunfélegyházi Szakképzõ 
Intézmény és Kollégium Közgazda-
sági Szakközépiskolája. A rendezvény 
bevételét most is az Elismerés Alapít-
vány kapta, amely az intézményi ösz-
szevonás óta is azon fáradozik, hogy a 
diákokat minél jobb körülmények, és 
a tanuláshoz nélkülözhetetlen, legmo-
dernebb eszközök fogadják. A szezon-
nyitó bálon részt vett Ágoston Tibor 
fõigazgató, valamint Busa Imre alpol-
gármester is.

Folytatás az 1. oldalról.
Harmadik alkalommal rajtolt a Dakar 
autóverseny „kisöccse”, más néven fa-
pados rally, a Budapest-Bamako. Az 
embert és gépet próbáló túrán idén fél-
egyházi csapat is (Meizl Ottó, Csordás 
Béla, Fricska Gábor) indult. 

Az útvonal számos országot érint, 
látnivalókban bõvelkedik. 500 kilo-
métert az afrikai partok mentén, míg 
5000 kilométert sivatagban és földú-
ton tesznek meg. A jótékonyság  nem 
a szimpátia kivívásának egyik eszkö-
ze. A szervezõk és a résztvevõk célul 
tûzték ki, hogy a maguk módján se-
gítenek a Föld egyik legszegényebb 
országán. A nevezési díj egy részébõl 
a bamakói árvaház számára vásá-
roltak különbözõ, nélkülözhetetlen 
használati tárgyakat. De emellett a 
résztvevõk többsége, - így a félegyhá-
zi csapatok is, - mindent elajándé-
koznak, vagy eladnak, amit maguk-
kal visznek az útra. 
Meizl Ottó elmondta, felszerelésük 

75%-át a szponzorok adták, de azon 
felül is visznek ruhákat, tanszereket 
és élelmiszert az afrikai rászorulók-
nak és - a többi versenyzõvel közö-
sen - az útra csomagolt, és fel nem 
használt gyógyszereket is egy, a célál-
lomáson, azaz Mali fõvárosában, Ba-
makóban mûködõ kórház kapja meg. 
Mindkét kategória résztvevõi, azaz a 
túrázók és a versenyzõk is több hely-
en érintik az idõközben lefújt Dakar 
rally kijelölt útvonalát. A résztvevõ-
kön nyoma sem volt aggódásnak, sõt, 
talán kicsit könnyebb dolguk lesz, 
hiszen nem tönkretett, esetleg mély 
kátyúkkal tarkított úton kell majd 
haladniuk. A kommunikációt CB rá-
dión oldják meg, ugyanis az európai 
helymeghatározó készülékek Afriká-
ban használhatatlanok. A versenyen 
– a három félegyházi autós csapaton 
kívül - a ceglédi, de városunkhoz 
kötõdõ Tarsoly Zsolt is részt vesz 
Honda Trans Alph motorján. Õ 
egyedül vágott neki a nem minden-
napi túrának.                                A.A.

Félegyháziak a Budapest - Bamakón 

A doni áttörés 65. évfordulója al-
kalmából tartott megemlékezést 
január 11-én az Öreglaktanyánál, 
valamint felsõtemetõi II. világhá-
borús emlékmûnél Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzata, a 
Petõfi Sándor Bajtársi Egyesület 
és a Móra Ferenc Közmûvelõdési 
Egyesület. A megjelenteket Deli 
József nyá. ezredes köszöntötte, 
az emlékbeszédet Szikora István 
nyá. õrnagy, a Bajtársi Egyesület 
elnöke mondta el. A felsõtemetõi 
II. világháborús emlékmûnél 
Hajagos Gyula plébános beszélt, 
a tábortüzet Ficsór József polgár-
mester lobbantotta lángra.

Születésnapra

A Magyar Kultúra Napján
Nincs más olyan ünnepelt az országban, akinek, vagy 
aminek a születésnapján annyian ünnepelnének, mint 
január 22-én, a Himnusz születésnapján. Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a „Hymnusz, a 
magyar nép zivataros századaiból” címû versét, amely 
mára a mindannyiunk által nagyon szeretett nemzeti 
Himnuszunk. Kölcsey mûve elõtt, s még utána is több 
évtizedig a katolikus magyarság néphimnusza a Bol-
dogasszony Anyánk kezdetû ének, míg a református 
magyarságé a 90. zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétõl 
fogva) volt. 
A magyar himnusz szövegét a reformkor egyik nagy 
költõje, Kölcsey Ferenc írta 1823-ban, elõször 1828-
ban jelentette meg (185, illetve 180 éve). 
A Himnusz zenéjét Erkel Ferenc zeneszerzõ és kar-
mester szerezte 1844-ben, amikor a Nemzeti Dal 
zenéjére kiírt pályázatot megnyerte. A Himnuszt a 
budapesti Nemzeti Színház mutatta be 1844-ben, 
azonban csak 1903-ban, 105 éve lett az ország törvé-
nyileg elfogadott himnusza, nemzeti imája. 
Az „épülõ szocializmus” idején Rákosi Mátyás pártfõ-
titkár megbízta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy 
másik, a szocialista szellemiségnek megfelelõ, nem 
Isten áldását kérõ, s benne bízó himnusz szerzésével. 
Kodály megjegyzése erre ennyi volt: „Minek új? Jó 
nekünk a régi Himnusz.” Ezzel az új himnusz témá-
ja lekerült a napirendrõl. Tiszta szerencse, hogy e 
csodálatos, sokszor könnyeket fakasztó Himnuszunk 
túlélte a “szocialista építést”. 1989 óta január 22-én, a 
Himnusz születésnapján ünnepeljük a magyar kultúra 
napját. 
A Magyar Kultúra Napja nem piros betûs ünnep, 
nem tartozik a hivatalos ünnepek közé, de közel két 
évtizede egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet 
azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyekre méltán 
lehetünk büszkék. Ezen a napon különbözõ kulturális 
rendezvények emlékeztetnek bennünket hagyomá-
nyainkra, gyökereinkre, múltunkra. E rendezvények 
igyekeznek felhívni a figyelmet azokra az értékekre, 
amelyeket az évszázadok alatt sikerült megõriznünk. 
Január 22-e idõszakában szerte az országban na-
gyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. 
Így van ez városunkban is. Szeretném felhívni a város 
lakosságának figyelmét a következõ magyar kultúra 
napjával kapcsolatos rendezvényeinkre: január 21. 
17 óra, Erdélytõl az Alföldig (zene - festészet - tánc) 
Demeter József elõadói estje és kiállítása a Szakma-
közi Mûvelõdési Házban. Január 22. 14 óra, Himnusz-
mondó verseny középiskolásoknak a Városi Könyvtár 
új épületében. Január 22. 18 óra, IV. Kopogó Fa, 
Kocogó kövek irodalmi est a Mûvelõdési Központ 
nagytermében. Január 24. 17 óra, Székelyföldi mozaik 
- könyvbemutató és irodalmi est a Városi Könyvtár új 
épületében, vendég Kozma László író-költõ. Városi 
rendezvényeink mellett tájékoztatom azokat a kedves 
olvasókat, akik nem tudnak róla, hogy Budakeszin el-
készült, s felavatták, megtekinthetõ a Himnusz emlék-
mûve, V. Majzák Mária köztéri szobor kompozíciója, 
melyen a Himnusz teljes szövege is olvasható. Nagy 
élmény a nagyszerû alkotás látványa. Aki arra jár, 
ne mulassza el megnézni. Szeretettel köszöntöm a 
Tisztelt Olvasókat, Kiskunfélegyháza lakóit a Magyar 
Kultúra Napján, Himnuszunk születésnapján. Kérem, 
látogassák a Magyar Kultúra Napja rendezvényeit.

Kapus Béláné ny. iskolaigazgató
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Programajánló
A Koronás bérlet elõadásai. II. elõadás: 
február (Valentin Napi ajándékként aján-
ljuk!) „EGY FEKETE ÉS EGY SZÕ-
KE” címmel GREGOR BERNADETT 
és NYERTES ZSUZSA pikáns zenés 
kabaréja. III. elõadás, március 11. 19 óra 
(Nõnapi ajándékként ajánljuk!) „HIPPO-
LIT A LAKÁJ” zenés vígjáték két részben 
a Sziget Színház elõadásában. IV. elõa-
dás, április 15. 19 óra COTTON CLUB 
SINGERS „HOFIMÁNIA” lemezbemu-
tató koncert. Jegyárak: I. helyár 2500 Ft. 
Bérletárak: I. helyár: 9000 Ft, II. helyár 
1800 Ft., II. helyár 6500 Ft., III. helyár 
4800 Ft. Jegyeket az elõadásokra külön 
is meg lehet váltani!  Érdeklõdni lehet a 
76/466-843-as telefonszámon vagy a 06/70-
331-9524-es számon. Bérletek és jegyek 
megrendelhetõk vagy megvásárolhatók 
a Móra Ferenc Mûvelõdési Központban 
(6100 Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 1.).

Pályázat irodalmároknak
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pá-
lyázatot hirdet az alábbi kategóriákban: vers 
próza (a javasolt témából adódóan pl. mese, 
max. 10 oldal). Javasolt témák: Mátyás király 
– 2008 a Reneszánsz Éve (550 éve született 
Mátyás király) vagy 1848. március 15. forra-
dalom vagy márciusi ifjak (160 éve történt). 
Pályázni lehet eddig még nem publikált 
mûvekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza 
és kistérségének lakói, valamint Bács-Kiskun 
megye alkotó kedvû „tollnokai”. A pályáza-
tokat nagy/közepes borítékban 3 példányban 
gépelve kérjük. A pályázati példányokra és a 
boríték külsejére csak a jeligét kell ráírni (ne-
vet nem!), s lezárt kis borítékban legyen a pá-
lyázó neve és címe. A formailag hibás, vagy 
határidõ után érkezett pályázatokat nem 
tudjuk elfogadni! A pályamûveket az alábbi 
címre kérjük postán beküldeni: KISKUN-
FÉLEGYHÁZI IRODALMI ALAPÍT-
VÁNY 6100 Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 
10-12. Postára adási határidõ: 2008. február 
29. A pályamûveket külsõ és belsõ szakértõi 
bizottság véleményezését figyelembe véve a 
Kuratórium bírálja el. Ünnepélyes jubileumi 
díjátadás a Költészet Napján 2008. április 
11-én lesz a Móra Ferenc Mûvelõdési Köz-
pontban, amelyrõl minden pályázót írásban 
értesítünk. Pályadíjak mindkét kategóriá-
ban: 20.000, 15.000, 10.000 Ft.  Mindkét ka-
tegóriában „IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”-at is 
adunk ki, azon pályázók számára, akik nap-
pali tagozaton általános vagy középiskolában 
tanulnak. Kérjük, hogy a jeligéjük mellett az 
„ifjúsági” szót feltüntetni szíveskedjenek.

Kapus Krisztián a kuratórium elnöke

…az embernél nincs semmi csodálatosabb!
Amilyen remek kiállítással búcsúzott városunk 
a 2007-es esztendõtõl (Szabó Ildikó tárla-
ta) olyan nagyszerû bemutatóval indította a 
2008-as évet a mûvelõdési központ galériája. 
Bálványos Huba Munkácsy- és Szent-Györ-
gyi Albert-díjas grafikusmûvész megdöbbentõ 
képsora elõtt tapsolhatott a szakma és gyöke-
rezhetett földbe az érdeklõdõ laikusok lába. 
Mert a kiállított mûvek olyanok voltak, mint 
amilyennek az elõttünk álló esztendõ ígérke-
zik. Komorak és súlyosak. Könnyed, felüdítõ 
tárlatlátogatásra senki se számítson 2008. 
elsõ nyitó kiállításán, de katartikus élmény-
nyel, szívbemarkoló gondolatvilággal szem-
besít bennünket a kiállító mûvész.

Régóta tudjuk, hogy az „...embernél nincs 
semmi csodálatosabb”. Ez a gondolat 
olyannyira képi formát öltött Bálványos 
Huba képsorában, mintha annak illusztrá-
ciójaként készültek volna. A figyelmes 
szemlélõ úgy érezheti, hogy az EMBER 
põre lényegével, érzéseivel, gesztusaival, 
gondolataival találkozik, s legyünk õszin-
ték, ez a látvány bizony egy cseppet sem 
idilli. Kevés ilyen alkotó dolgozik napjaink 
képzõmûvészetében, aki ennyire õszintén 
és tisztán akarja láttatni az emberi lénye-
get.
Körben a falon megjelennek elõttünk a 
szerencsétlen számkivetettek, a minden-
napi közemberek, a bürokraták, a farízeus-
kodó intellektüelek, a gõgös hatalmasok, 
azaz mindenki felvonul Isten palettájáról. 
Ezt a fajta szembesítést – valljuk be – nem 
nagyon szeretjük, mi polgárok. Ráadásul 
a kiállító tetézi bûnét azzal is, hogy több 
alkotása nagy magyar mûvészek mûvei-
nek a lényegét is megjeleníti. József Attila, 
Bartók Béla, Rab Zsuzsa, Babits Mihály, a 
megidézettek tiszteletet parancsoló névsora.
A tárlat anyagának a kiválasztása olyan jól 
sikerült, hogy hirtelenjében nem is lehet 
eldönteni, melyiket is emelje ki ez az írás.
Talán a Vetélkedõ I-II-III. c. sorozatot? 
Amely különleges nézõpontból mutatja be 
korunk nagy show-inak világát, mely mil-
liókat szögez le a képernyõk elé. A Ki mit 
tudok, a Megasztárok, a Csillag születik, 
stb. mûsorokban ott vannak a versenyzõk, 
a közönség, no és a mindenható zsûri. A 
Vetélkedõ I. az induló versenyzõ-
ket, azok lelki állapotát, nem lep-
lezett érzelmeit mutatja be. Arcu-
kon angyali mosoly, naiv ragyogás, 
zavart boldogság, debíl vigyorgás, 
csak úgy mint a TV-ben. S ott a 
közönség ezer arcával, csupa fon-
toskodó izgalommal, no lám most 
azután õk Valakik, hiszen szavazni 
fognak, s ettõl valami fura elége-
dettség ül ki a nagyszerûen megra-
jzolt figurák arcára. Csattanóként 
pedig ott a zsûri. A Mindenható! 

Egyikük az orrát túrja, a másik nem hall 
vagy másfelé figyel, a következõ a nagyon 
okos szerepét játssza. Húsosak, dölyfösek, 
a fontosság tudata rajtuk. Félelmetes jel-
lemrajzok.
Vagy talán a „Bartók: Concerto” c. külö-
nös képet vegyük szemügyre? Ahol Orwell: 
Állatfarmja elevenedik meg? Ott ül a ko-
mor Oroszlán a trónon, s elõtte a fiesta. 
A menetben ott táncolnak a DISZNÓK, 
a ravasz RÓKÁK, a buta LIBÁK, a gõgös 
TYÚK KAKASÁVAL, a BIRKÁK. Mi-
közben a majmok (ki más?) bõszen fújják 
a fanfárokat. Hiszen a nagyúrnak a kedvé-
ben kell járni. S hogy teljes legyen a tabló, 
a trónus két oldalán bulldogok szuronyos 
puskával a rend õrei. Nagyszerû.
Végül a Vadászlakoma címû alkotás követ-
kezzen, amely olyan mint egy egyiptomi fa-
likép. A két részre osztott mezõben a felsõ 
sávban a lakmározók, a dõzsölõk alakjai. 
Rendszereken, társadalmakon átívelõ je-
lenséget ragad meg Bálványos Huba. A 
királyi udvarok lakomái, az arisztokrácia 
sportvadászatai, az elvtársak föntrõl, a te-
repjáróval érkezett vadásztársasági tagok; 
míg az alsó sáv sötétjében a kopottas öl-
tözékû hajtók cipelik a zsákmányt. Mint 
a perszepoliszi palotában a falvésetek 
dombormûvein a leigázottak adót cipelõ 
figurái. 
Bármelyik kép szívesen mesél, hiszen „Az 
ember mértéke” az „Embertõl-emberig” 
vagy az „Emlékezés a korán kelõ lányokra” 
c. alkotások elé elég csak odaállni, hogy a 
”Sanctus” vagy „Megváltókról” már ne is 
beszéljünk.
Összességében elmondhatjuk, hogy kiállító 
mûvészünk az emberi jelenséget mutatja 
meg, kiváló figurális rajztudása mellett az 
érzelem-kifejezés rendkívüli gazdagságát 
olykor iróniába ágyazva vonultatja fel és 
olyan mély gondolati tartalmat jelenít meg, 
alaposan felkavarva a nézõk lelkét.
Bálványos Huba évadnyitó kiállítása igazi 
élményt jelent, de sajnos túl jó ahhoz, hogy 
igazi közönségsikert arathasson. Nem vélet-
len, hogy a megnyitón, melyet élményszámba 
menõen, értõ módon Dr. Benkõ Éva ajánlott 
a jelenlévõk (szinte csak a szakma) figyelmé-
be, bántóan kevesen jelentek meg.         R. F.



Félegyházi Közlöny 5. oldal2008. január 18.

Horoszkóp
Vízöntõ (jan. 20 – febr. 17.)
Döntse el, hogy pontosan mit is akar. Igyekezzen valamely terület szakértõjévé válni, mintsem 
hogy több dologba is belekontárkodjon. Minden olyan munkában jól beválik, ahol érzi, hogy 
szükség van a szolgálataira. Igen fontos, hogy legyen valami, ami munkára készteti, mert 
hajlamos arra, hogy csak akkor csináljon meg valamit, ha egészen világosan látja elérendõ 
célját. 
Halak (febr. 18 – márc. 20.)
Lehet, hogy hajlamos túlzottan aggódni, és borúlátóan szemlélni a világot. Nyugtalanságának 
azonban gyakran semmi alapja nincs, kizárólag saját képzeletének szüleménye. Ettõl a rossz 
szokástól mindenképpen meg kell szabadulnia. Elégedjen meg azzal, hogy családjával jó 
viszonyban van, ne akarja a fényûzést hajszolni. Ha pénzhez jut, ne szórja el azon melegében, 
hanem takarékoskodjon. 
Kos (márc. 21 – ápr. 20.)
Bár sokan tisztelik, mégis kevesen szeretnének együtt élni vele. Hangulatait gyakran változtatja 
és igen nehéz az igényeinek megfelelni, de ha rátalál társára, hû lesz hozzá és mindent képes 
megtenni annak érdekében, hogy életét jobbá, kényelmesebbé tegye. Ismeretlenekkel 
szemben egyaránt zárkózott és titkolózó. Próbáljon most ezen egy kicsit változtatni. 
Bika (ápr. 21 – máj. 20.)
Okos, nyugodt megjelenése ellenére rendkívül ambiciózus tud lenni.
Ha szeretne több idõt tölteni a szabad levegõn, szervezzen másokkal ilyen programokat. Igazi 
tehetsége van ahhoz, hogy a legelképesztõbb helyeken és alkalmakkor jó vásárt csináljon. Ha 
a dolgok nem mindig úgy alakulnak, mint ahogy eltervezte, akkor se veszítse el a türelmét, 
kezdje újra. 
Ikrek (máj. 21 – jún. 21.) 
Akkor lesz most igazán boldog, ha másokon segít, vagy tudja, hogy amit tesz, jó célt szolgál. 
Azonban csak akkor szerezhet sok barátot magának, és tehet sok jót, ha képes felülkerekedni 
aggodalmaskodó hajlamán. Mivel kedves és nagyvonalú ember, környezetében tudják, hogy 
lehet számítani a segítségére. Vigyázzon, nehogy kihasználják!
Rák (jún. 22 – júl. 21.)
Ha valami komolyabb szerzõdést ír alá, fi gyelmesen tanulmányozza a vele járó kötelezettségeket, 
azok minden vonzatát, nehogy kellemetlen meglepetés érje a késõbbiekben. Nem szabad 
fölösleges kockázatot vállalnia, vagy fejest ugornia átgondolatlan anyagi vonatkozású ügyekbe. 
Ha nem fékezi magát, kiadásai sokkal nagyobbak lesznek a tervezettnél. 
Oroszlán (júl. 22 – aug. 22.)
Nem szabad szem elõl téveszteni a kitûzött célt. Ha esetleg elbizonytalanították a korábban 
elszenvedett kudarcok és csalódások, ne engedje, hogy ez hatással legyen mostani énjére. 
Kövessen el mindent annak érdekében, hogy önmagába vetett bizalma visszatérjen. 
Mondogassa magában: „Igenis képes vagyok rá!” Ez sokat fog segíteni a küzdelemben. 
Szûz (aug. 23 – szept. 21.)
Ha úgy érzi, hogy elszánt természetû, és ha valami iránt elkötelezte magát, akkor annak 
elérése érdekében mozgasson meg eget-földet. Ha így tesz, pozitív hozzáállásának jutalma 
nem fog elmaradni. Ha vannak egyéni elképzelései, ne rejtse azokat véka alá, s ha van olyan 
terve, amelyen régóta rágódik, most elérkezett az idõ, hogy megfontolja beindítását. 
Mérleg (szept. 21 – okt. 22.)
Vegye számba, mi az, pontosan, amire törekszik. Lesznek változások, amelyek hatására 
bizonyos tervein változtatni kényszerül, de legalább világosan látja majd maga elõtt a 
célt, amely felé haladni kíván. Ne vesztegesse az idejét azzal, hogy a múlt hibáin kérõdzik. 
Derûlátóan nézzen elõre azzal az elhatározással, hogy önmagából, tehetségébõl a legtöbbet 
igyekszik majd kihozni.
Skorpió (okt. 23 – nov. 21.)
Barátságos és kedves természete ellenére nem igazán kedveli a társaságot. Utál nagy 
rendezvényekre járni, szívesebben fogad egy csöndes vacsorát, tábortûz melletti beszélgetést 
barátaival. Jó a beszédkészsége, nagy tehetséggel mesél adomákat, életbõl merített 
történeteket. Mindent azonnal felfog, elméje szinte soha nem pihen meg. Válság idején 
mindig megõrzi hidegvérét. 
Nyilas (nov. 22 – dec. 20.)
Õszinte, egyenes jellemû, nem kerülgeti a forró kását, nagyon tárgyszerû. Képes ugyan 
megmakacsolni magát, de általában arra hajlik, hogy meghallgassa mások véleményét, mert 
szeret helyesen dönteni. Szívesen ad tanácsot másoknak, elsõként ajánlja fel segítségét a 
bajbajutottaknak. Mindenki tudja róla, hogy meg lehet benne bízni erkölcsi tartásáért és 
határozott jelleméért. 
Bak (dec. 21 – jan. 19.)
Egy percig se tétovázzon, ha úgy érzi, szívesen megbeszélné környezetével mindazt, ami éppen 
foglalkoztatja. Nagy hasznára lesznek a másoktól kapott tanácsok, és érzelmileg is kellemesen 
érinti a beléje fektetett és lépten-nyomon megnyilvánuló bizalom. Ne feledje, nemcsak 
könnyebben jár a dolgok végére, de sikerélményt ad mindazoknak, akiket a beszélgetésbe 
bevon.

Kerékpáros KRESZ  (2. rész)

A kerékpárosokat ért közlekedési balesetek 70 
%-a azért következik be, mert nem tartják be az 
elsõbbségi szabályokat, fõként az útkeresztezõdé-
sekben. Leggyakrabban az elsõbbséget szabályozó 
jelzõtáblák hatálya alatt követnek el KRESZ sza-
bályszegést, ami nagyon gyakran súlyos sérüléses 
balesettel végzõdik.
Az útkeresztezõdésben a kerékpárral elsõbbsé-
get kell adni a jobbról érkezõ minden jármû, és a 
balról érkezõ villamos részére.
A másik jármû érkezési irányától függetlenül 
elsõbbséget kell adni az útkeresztezõdésben:
- minden jármûvel a megkülönböztetõ fény- és 
hangjelzést együttesen használó gépjármû részére, 
továbbá minden ilyen gépjármûvekkel kísért (köz-
refogott), zárt csoportban haladó   megkülönböz-
tetõ fényjelzést használó gépjármû részére;
- az olyan útról érkezõ jármûvel, amelyen az útke-
resztezõdés elõtt „Elsõbbségadás    kötelezõ” vagy 
„Állj! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla van, a 
keresztezõ - illetõleg a kiegészítõ táblán vastag vo-
nallal jelzett - útról érkezõ jármû részére;
- földútról érkezõ jármûvel a szilárd burkolatú 
útról érkezõ jármû részére;
- körforgalomban haladó jármûvel a körforgalmat 
keresztezõ villamos részére.

„Elsõbbségadás kötelezõ”         „Állj! Elsõbbségadás kötelezõ”

Útkeresztezõdést jármûvel csak olyan sebességgel 
szabad megközelíteni, hogy a vezetõ eleget tehes-
sen elsõbbségadási kötelezettségének, és e tekin-
tetben másokat a jármû sebességével ne tévesszen 
meg.
Aki jármûvel irányt változtat, köteles az azonos 
irányban vagy szemben haladó, irányt nem változ-
tató jármûveknek elsõbbséget adni.
Elsõbbséget kell adni jobbra vagy balra bekanyaro-
dó jármûvel annak az útnak az úttestjén áthaladó 
gyalogos részére, amelyre a jármû bekanyarodik, 
továbbá balra bekanyarodó jármûvel az úttesten 
szembõl érkezõ és egyenesen továbbhaladó vagy 
jobbra bekanyarodó jármû részére.
Ha az úttest mindkét irányból belátható szakaszon 
egy forgalmi sávra szûkül és a közúti jelzésekbõl 
más nem következik, a szembejövõ jármûvek közül 
annak a jármûnek van elsõbbsége, amelyik útját 
irányváltoztatás nélkül tudja folytatni. A másik 
jármû vezetõje az áthaladást lassítással, illetõleg a 
szükséghez képest megállással biztosítani köteles. 
Folytatjuk!

Csordás József r. alezredes
Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság Városi Balesetmegelõzési Bizottság
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Gencsi Márta Alexandra  (anyja neve: Váradi Mónika 
Erzsébet), Kálmán Tamás (Tóth Melinda Rozália), Balogh 
Levente (Bánfi Mária), Faragó Dávid (Paragi Mónika).
Meghaltak: Csontos József Mihály, Nánási Mátyás, Agócs 
Andrásné Pap Mária, Pethõ Józsefné Nagy-Pál Éva 
– Kiskunfélegyháza, Tóth János – Bugac, Gulyás Miklós 
– Tatabánya, Kanyó Imréné Eszik Mária – Kiskunmajsa, Tóth 
Istvánné Seres Margit, Kis Sándor – Jászszentlászló, Csík István- 
Pálmonostora, Pázsit Dezsõ – Gátér.

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 14-tõl január 20-ig: 
Móra F. Gyógyszertár Kkfháza, Móra tér 2. Tel.: 76/461-
721. Január 21-tõl január 27-ig: Korona Gyógyszertár 
Kkfháza, Korona u. 4. Tel.: 76/466-582.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET 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. Január 26-án és január 27-én: Dr. Ónodi Zsolt 
Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242 és Dr. Horváth Tibor 
Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetõség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunféle-
gyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, 
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). 
Kiskunfélegyháza: csomagoló, húsfeldolgozó, betanított ba-
romfifeldolgozó. Bugac: sertésgondozó, vendéglátóipari ela-
dó, Befektetési tanácsadó (változó).
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In memoriam 

Horváth István
1937-2007

A városi asztalitenisz legendás 
edzõje, sportszervezõje, egyik 
utolsó bástyája volt Horváth 
István. A nyolcvanas évek elején 
saját lánya edzéseit vezette, majd 
Tajti Lajos segítségével a Vasu-
tas fiúk játéktudását fejlesztette. 
Késõbb lánycsapatot szervezett, 
megtanította õket az alapokra. Edzettek, majd beneveztek 
a megyei nõi csapatbajnokságra. A nyolcvanas évek elején 
elvégezte az asztalitenisz edzõi tanfolyamot. A szintén le-
gendás Hegedûs Flóri bácsi halála után õ szervezte a városi 
bajnokságot. Hatalmas munkabírással és lelkesedéssel részt 
vett a Kalász Kázmér, Bene György által vezetett CRE-
DO sikereiben. A kitûzött cél: a Bajnokcsapatok Európa 
kupája. Sajnos ez nem sikerült, de ott álltak a legnagyobb 
cél kapujában. Két alkalommal BEK elõdöntõs volt a csa-
pat. Ötszörös magyar bajnok, 1 alkalommal megnyerte a 
Szuper Ligát és kétszer 2. helyezett. A felnõttek tanítása 
mellett mindig volt ideje, energiája a gyermekekre is. Keze 
alatt sok százan tanultak meg pingpongozni.

A képviselõtestület döntése értelmében a 2007.év 
májusában,a Városalapítók Napján vehette át Kiskunfél-
egyháza Város Képviselõtestületének Elismerõ oklevelét.   

Hosszú évek óta, betegen is szervezte a városi bajnokságot. 
Halálának híre mégis váratlan, fájdalmas. A képviselõtes-
tület december 19-i ülésén napirend elõtt emlékezett meg 
róla e sorok írója, majd a képviselõk néma fejhajtással 
adóztak emlékének. Horváth István edzõ-sportszervezõ 
hamvait január 4-én a Református Egyház szertartása sze-
rint a Felsõ temetõben helyezték örök nyugalomra.

Bense Zoltán önkormányzati képviselõ

Árverési felhívás
A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet 
2008. január 29-én (kedden) 10 órakor a Szegedi úti te-
lephelyén gépárverést rendez az alábbi gépekre.

Gréder földmunkagép, 12 tonnás úthenger, SZPL-750 tí-
pusú betonkeverõ és tartozékai, BRK-3H típusú fûkasza, 
HW 60.11 billenõplatós pótkocsi, HW 60.11 billenõplatós 
pótkocsi, ARO-320-D típusú tehergépkocsi, T-16-M las-
sújármû.

110.053 BOBR típusú forgódobos kukásautó, PKD-6 típusú 
vontatott légsûrítõ, Barkas kisteher-gépkocsi, LIAZ BOBR 
típusú forgódobos kukásautó, IFA tehergépkocsi.

A gépek megtekinthetõk 2008. január 24-én (csütörtökön) 
10 és 12 óra között a VSZKSZ Szegedi úti telephelyén.
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Polgári bál
Polgári Bálnak ad helyet február 2-án 
a Móra Ferenc Mûvelõdési Központ. 
Az este 19 órakor kezdõdõ rendezvény 
fõvédnöke dr. Becsey Zsolt EU képvi-
selõ. Védnökök: Bányai Gábor a Bács-
Kiskun Megyei Közgyûlés Elnöke, 
országgyûlési képviselõ. Dr. Kerényi 
János, országgyûlési képviselõ. Az Est 
menüje: “polgári” koktél, mini töltött 
káposzta, vadas marhaszelet krokettel, 
kemencében sült libamáj, libatepertõ 
lilahagymával, sült ropogós kacsacomb 
meggymártással, tatár beefsteak pirítós-
sal és friss zöldség, csongrádi tekercs, 
töltött karaj, divatos csirkemell, aszalt 
szilvával töltött csirkecomb baconnel 
körbetekerve, feta sajttal töltött puly-
ka, mesteríjász rablóhús, csirkemájjal 
töltött sertés, fasírt golyó, sajttekercsés 
sajttál dióval, saláták, desszertek, 
gyümölcsök. A vacsora svédasztalos. A 
vacsora ára: 3000 Ft/fõ.
Jelentkezés és asztalfoglalás január 20-
ig Balogh Bálintnál a 20/ 479-8496-os 
telefonszámon,
vagy a Petõfi tér. 2.
szám alatti irodában.

Falmászó sikerek Veszprémben

Ismételten érem esõ volt falmászóinknál. 
December 15-16-án Veszprémben ren-
dezték meg a sportmászó Magyar Kupa 
utolsó versenyét. A Padányi Miklós katoli-
kus gimnázium sportcsarnoka adott helyet 
az év utolsó megmérettetésének. A magas 
létszámú induló nem okozott a szervezõk-
nek nehézséget. 

A jól megtervezett technikailag el-
készített utakon a selejtezõk szom-
bat estére lezajlottak, a DSZDSE 
versenyzõi bejutottak az elõdöntõbe. 
A karácsonyi hangulatot tovább fo-
kozta az esti órákban megrendezésre 
került jelmezes ügyességi akadály és 
falmászó verseny, ahol Simon Gergely 
II. helyen végzett. Vasárnap került sor 

a döntõre. A nehézségi mászás útjait 
Strommel László a hely erõk legjobbja 
tervezte, kellõen odafigyelve, hogy ne 
kerüljön sor szuperdöntõre. A fiatalok 
lelkesedését tovább fokozta, hogy talál-
koztak olyan személyekkel, akik a kü-
lönbözõ csúcsok meghódításában öreg-
bítették kis hazánk hírnevét, beleértve 
a Himalája expedíciót is.
A hétvégi verseny a következõ képpen 
alakult. Nehézségi mászás gyermek D 
kategóriában: Simon Gergely III. hely. 
Amatõrök között: Tóth Attila 1., Simon 
Fanni 3., Duksa Kovács József 1., Czim-
mer István 2., Kovács Attila 3. Gyorsasá-
gi mászás: Simon Gergely 5. A díjakat 
Dr. Nagy Sándor a hegymászószövetség 
elnöke adta át a versenyzõknek.

A városi sportcsarnok rendezvényei
2008.01.18. (péntek) 08:30 nõi nemzetközi futsal mérkõzések
 Don Loris emléktorna
2008.01.19. (szombat) 17:00 KKC II. KKC öregfiúk m. bajnoki kosárlabda
2008.01.19. (szombat) 19:00 KKC 2F-Vízügy Szeged férfi kosárlabda
2008.01.23. (szerda) 16:30 Tisza-Kiskunfélegyháza Tisza Volán SC serdülõ 

kézilabda
2008.01.25. (péntek) 17:00 Petõfi Gépészeti Szakközépiskola szalagozója
2008.01.26. (szombat) 08:00 KHTK nõi focitorna
2008.02.01. (péntek) 19:00 KKC Szolnoki Olaj KK férfi kosárlabda
2008.02.02. (szombat) 08:00 KHTK labdarúgó torna (9 évesek)
2008.02.03. (vasárnap) 08:00 KHTK labdarúgó torna (11 évesek)
2008.02.09. (szombat) 16:00 Kiskunfélegyházi KC MAFC nõi kosárlabda
2008.02.15. (péntek) 17:00 Móra Ferenc Gimnázium szalagozója
2008.02.22. (péntek) 19:00 Sportbál
2008.02.23. (szombat) 18:00 Kiskunfélegyháza Diósgyõri KC férfi kézilabda
2008.02.25. (hétfõ) 09:00 IV. korcsoportos fiú-lány kézilabda
2008.02.29.  (péntek) 18:00 Kossuth Lajos Szakiskola szalagozója
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Elsõ helyen az asztaliteniszezõk
Jól állják a sarat a félegyházi asztaliteni-
szezõk. Kilenc forduló után elsõ helyen a 
FASI I. csapata a Keleti Csoportban.
 
Nyolcadik forduló, Kiskunfélegyháza. A 
FASI I. csapata az NB I. Keleti Csoport-
jában 17:1 arányban gyõzött a Békési 
TE ellen.  Gyõzött: Oláh, Vajda, Sku-
mát, Korponai 4-4 mérkõzésen, és nyert 
a Korponai – Oláh páros is. A korábban 
Klampárral is felálló csapat nem bírt a 
fiatal sportiskolásokkal.
 Kilencedik forduló, Kiskunfélegyhá-
za. Hazai pályán újabb fölényes gyõ-
zelmet arattak a FASI I. versenyzõi, 
ezúttal a Szolnoki Tisza Egyesület ellen 
15:3 arányban. Gyõzött: Oláh 4, Vajda 
3, Korponai 3, Skumát 3, és a Skumát 
– Vajda, valamint a Korponai – Oláh 
páros. A FASI I. csapata jelenleg ve-
retlenül (egy döntetlennel) áll a Keleti 

Csoport élén. Karsai Ferenc szakosztály 
elnök véleménye szerint a csapat bejut-
hat az extra ligába, és a következõ sze-
zonban csupa félegyháziakkal vehetik 
fel a majd a versenyt, ha minden a ter-
vek szerint alakul. 
Az NB II-ben szereplõ csapat a közép-
sõ csoportban a középmezõnyben fog-
lal helyet. Miután a célkitûzés a kiesés 
elkerülése volt, úgy ez megfelelõ ered-
ménynek számít. Hazai pályán a nyol-
cadik fordulóban 14:4 arányú vereséget 
szenvedtek a bajnokság legerõsebb csa-
patától, a Budaõrs II. ISC-tõl. Gyõzött: 
Blõszel 2, Héjj 1, Kocsis 1 mérkõzésen. 
A kilencedik fordulóban kitûnõ játék-
kal, 14:4 arányú gyõzelmet arattak a Ta-
tabánya ASE együttese ellen. Gyõzött: 
Héjj 4, Kocsis 3, Blõszel 3, és dr. Fran-
cia 2, valamint a Kocsis - Blõszel és a dr. 
Francia – Héjj páros.      Némedi László

Gyorsmérlegen a KKC csapatai
Az elmúlt évben jelentõs változásokra került sor a Kiskunfélegyházi Kosárlabda Clubnál. 
Tisztújító közgyûlésen új vezetõséget és bizottsági tagokat választottak, jelentõs személyi 
változások történtek. A klub elnöke Pataki István lett.

A nõi kosárlabda csapat felkerült az NB I B. osztályba. Ez igen nagy feladatvállalást je-
lentett, számos problémát, gondot kellett megoldani. Erõsítésképpen Kecskemétrõl több 
fiatal tehetséges játékos került leigazolására. Megjelenésük a játékosok között feszültséget 
okozott. A csapat edzõje változatlanul Nádasdi József. A bajnokságban 12 együttes ját-
szik, ami összesen 22 mérkõzést jelent. A múlt évben a sorsolás alapján csak 8 mérkõzés 
lejátszására került sor, ebbõl a lányok hármat megnyertek, kettõt hazai pályán a városi 
sportcsarnokban Székesfehérvár és Debrecen ellen, idegenben pedig Nyíregyháza ellen 
diadalmaskodtak.
A nõi szakosztály rendelkezik utánpótlást jelentõ kadet korosztályú csapattal is a kadet 
bajnokságban. Képesség dolgában azonban még sokat kell fejlõdniük. Az õ edzõjük is Ná-
dasdi József. A leány kategóriában szereplõk edzõje Kohúth Attila, a fiúké Vidács Zsuzsa. 

Az NB. II. Délalföldi Regionális Bajnokságban 9 csa-
pat társaságában szerepelnek a felnõtt férfi kosarasok. 
Edzõjük Guóth Ádám. Tavaly 9 mérkõzést játszottak, 
ebbõl 7 találkozót megnyertek, a bajnoki táblázat máso-
dik helyén állnak. 
A férfi csapatnál több játékos került leigazolására a höl-
gyekhez hasonlóan Kecskemétrõl. Az utánpótlás nevelés 
céljára a férfi csapatnak ifjúsági együttese is van, akik a 
megyei felnõtt férfi bajnokságban KKC II. néven szere-
pelnek az elvárásoknak megfelelõen. Az ifi csapat tagjai 
amennyiben megbecsülik magukat és élnek a klubtól nyúj-
tott lehetõséggel, akkor a biztos jövõt jelenthetik. Edzõjük 
Bódi Sándor. Örvendetes, hogy valamennyi ifi játékos fél-
egyházi illetõségû. 
A sportszeretettõl fûtve a megyei bajnokságban szerepel-
nek még az aktív játékot már abba hagyó Öreg Fiúk is, 
KKC ÕF néven. 
A bajnokság folytatásaképpen a felnõtt nõi csapat január 
18-án Budapesten szerepel. A férfi együttes január 19-én 
19 órakor hazai pályán játszik a Szeged Vízügy csapatával.

Tokai György

Sporthírek
Úszás
Érmeket nyertek úszóink a Viharsa-
rok Kupán. Viharsarok Nemzetközi 
Úszóversenyt rendeztek Békéscsabán, de-
cember 8-9-én. Az év utolsó nagy versenyére 
öt ország 23 egyesülete nevezett 318 verse-
nyzõvel. A Kiskunfélegyházi Úszó Egyesü-
letet Mátyás Gábor és Tóth Zoltán képvi-
selte az igen erõs és színvonalas mezõnyben. 
Mindkét versenyzõ 4 számban indult, és 
mindketten érmes helyezést értek el 1-1 
számban. Mátyás Gábor ezüstérmet nyert a 
100 m-es mellúszásban, Tóth Zoltán pedig 
bronzérmet szerzett 100 m-es hátúszásban. 
Ezenfelül a többi versenyszámokban is jó 
idõeredményeket értek el a félegyháziak, 
megjavítva eddigi legjobb idejüket. Rész-
letes eredmények: Mátyás Gábor 100 m 
mell 2., 200 m mell 4., 200 m gyors 12., 100 
m gyors 17. hely. Tóth Zoltán 100 m hát 3., 
200 m hát 4., 200 m vegyes 5., 200 m gyors 7. 
hely. Felkészítõ edzõ: Kurucz Kornélia. 

Tóth Zoltán titkár

Labdarúgás
 

Nemzetközi FUTSAL tornát rendez a közel-
múltban elhunyt Don Loris Susanetto vellai 
plébános emlékére a Móra Ferenc Gimná-
zium és a Szent István Plébánia. A megmé-
rettetésre a KÉSZ Arénában január 19-én 
8.30-16 óra között kerül sor. A Don Loris 
Emléktornán résztvevõ csapatok: DAL 
PIAZ FELTRE – Olaszország, MEZÕVÁ-
RI (Kárpátalja) - Ukrajna, DAL PIAZ DY-
NAMO – Olaszország, TUS BONBADEN 
– Németország, MÓRA FERENC GIMNÁ-
ZIUM - Kiskunfélegyháza. A rendezvény 
fõvédnöke Ficsór József polgármester. Véd-
nök Nemes - Nagy Tibor önkormányzati 
képviselõ.

Meghívó
A Kiskunfélegyházi Vasas TK 

Birkózó Szakosztálya jótékonysági 
bált rendez február 2-án, 19 órai 

kezdettel a Darvas József Ál-
talános 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!


