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Ismét környezetet szennyezett a vágóhíd

Zéró tolerancia
Nincs kegyelem január 20-ától. Ha kicsit is
elszínezõdik a szonda, a rendõr nem mérlegelhet, el kell vennie a jogosítványt a sofõrtõl.

Újból nagymennyiségû szennyvíz tört a felszínre a Csólyosi útban, a tanvágóhíd kerítése
mellett. A bejelentést követõen a polgármesteri
hivatal illetékesei és a környezetvédelmi felügyelet azonnal a helyszínre siettek. Kiderült, a
véres folyadék a vágóhídról származik.
Véres és hígtrágyával szennyezett szennyvíz öntötte el január 15-én délelõtt a Csólyosi úti tanvágó területét a Hungary-Meat
Kft. felõl. Ez idén már másodszorra fordult
elõ. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának illétékesei a helyszínre siettek. A tanvágó vezetése nyomban
értesítette a céget, kérte a hiba azonnali
elhárítását. Sajnos ennek ellenére a szenynyes lé tovább folyt. A víz rövidesen elárasztotta a tanvágó Csólyosi út felöli részét
és a közterületet is. Idõközben a környé-

ken lakók értesítették az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség munkatársait, akik a
történtekrõl fényképfelvételeket, valamint
jegyzõkönyvet készítettek.
Lénárt József vezetõ tanácsos, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának munkatársa lapunk érdeklõdésére
elmondta, a Hungary-Meat Kft. vezetése
elismerte, hogy a szennyvíz tõlük származik. A felügyelõség bírság kiszabását
helyezte kilátásba, valamint intézkedési
tervek, mûszaki tervek, dokumentációk benyújtására kötelezte a céget. Alig egy hét
múltán, január 23-án reggel, ismét véres
víz árasztotta el a környéket - minderrõl
Retkes Illés, a körzet önkormányzati képviselõje tájékoztatta lapunkat. A témára
rövidesen visszatérünk.
-gulyás-

Drágult a szemétszállítás
Kilenc százalékkal emelkedett januártól a
szilárd hulladékkezelés díja. Minderrõl a
december végén tartott képviselõtestületi
ülésen született döntés.
A városatyák határozta értelmében a
szilárd hulladékkezelési díjak 0,20 Ft/
literre változtak, amely 9,09 százalékos
díjemelést jelent a félegyházi lakosságnak. A KSH 8 százalékos inﬂációs mutatóját mindez kis mértékben haladja
meg. A szemetes tárolóedények bérleti
díjában az elmúlt két évhez hasonlóan
idén sem várható változás, ám a konténerek bérleti díja várhatóan ugyancsak 9
százalékkal emelkedhet. A települési fo-

lyékony hulladék hulladékkezelési díja
a tavalyi 1442 Ft/köbméterrõl 1486 Ft/
köbméterre változott, ami 3,05 százalékos áremelkedést jelent. Kiskunfélegyháza kertes családi házas övezeteiben,
egyéb belterületein és a külterületen is
igény szerint az önkormányzat támogatja komposztáló edények beszerzését,
a lakossági komposzt elõállítását. A
gyûjtõedényzet mellé kitett többlet hulladékot cégemblémával ellátott gyûjtõzsákokban lehet elhelyezni. A gyûjtõzsák a
szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában
valamint kijelölt kereskedelmi egységekben szerezhetõ be. Az ár tartalmazza
a szolgáltatás összes költségét.

A magyar országutakon tavaly az ittas vezetõk hibájából 154 ember halt meg. Megyénkben 175 balesetet okoztak pityókás
vezetõk. Az ittas vezetés eddig sem volt
megengedett, a gyakorlatban azonban 0,8
ezrelék alatt az igazoltató rendõr nem kérte el a jogosítványt, „csupán” feljelentette
a sofõrt.
Vasárnaptól új szabályzók léptek életbe. A
rendõr a szondáztatás helyszínén azonnal
elveszi a jogosítványt. A szigorúnak tûnõ
szabályozás lényege, hogy jelentõsen csökkenjen az ittas vezetõk által okozott balesetek száma. A zéró határértéket egyébként
más államok is alkalmazzák Európában.
Rajtunk kívül például a fehéroroszok, a
moldávok, az oroszok, a románok, a csehek, a szlovákok és az ukránok. Norvégiában, Lengyelországban és Svédországban
0,2 ezrelék, Németországban 0,5 ezrelék
véralkohol szintnél kéri a jogosítványt a
rendõr.
Forrás: baon.hu

Félgõzzel üzemel
a buszállomás
Megváltozott januártól a Kiskun Volán helyi
állomásának munkarendje. A nyitvatartási
idõ csökkenése a belsõ átszervezése miatt vált
szükségessé. Minderrõl Hunyady Szabolcs a
cég vezetõje tájékoztatta levélben a helyi önkormányzatot.
Az életbe léptetett rendelkezés szerint az
elõvételi pénztár csak a hónap elsõ hat munkanapján üzemel 6 és 17 óra között. A váróterem munkanapokon 4.30 órától 17 óráig,
míg hétvégén és munkaszüneti napokon 5.40
órától 19.50-ig tart nyitva A forgalmi szolgálat és információs központ munkanapokon
4.30 és 15.30 óra között, munkaszüneti napokon 8 órától 17 óráig áll az utazóközönség
rendelkezésére. Szabadnapokon a szolgáltatás szünetel. A cég az utasok számára egy
telefonvonalat ( 76/321-777) tart fenn.
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Helyi buszjáratok a külterületen Hírek röviden

Az Újév beköszöntével a külterületen élõk (Izsáki-út, Ringhegy, Szabó-hegy, Öreg-Galambos, Halesz, Majsai-út) egy helyi
buszjárattal találkozhatnak a
napi teendõik során. A jellegzetes sárga színû busz (2/c) a
középiskolásokat hozza be a városba hétfõtõl-péntekig az ún.
nulladik óra megkezdése elõtt
6 óra 45 percre. Természetesen
ezzel a munkába igyekvõk is járhatnak és a más ügyet intézõk is
egy kulturált tömegközlekedési
eszközzel, tudnak eljutni céljaikhoz. Délután ez a járat szintén mûködik, és a város határát
jelzõ táblákon túl azonos útvonalon és megállóhelyek érintésével közlekedik. A városban
lakóknak amennyiben igénylik,

egy kis családi kirándulásra is
van lehetõségük. A buszból
ragyogó a kilátás lassan megy,
van idõ nézelõdni a gyermekek
számára bármit megmutatni. A
tavalyi évben beállított ún. ünnepi járat (vasárnap és ünnepnapokon), amely Selymesbõl
hozta be az ott élõket, az új menetrend szerint, korábban indul,
és késõbb megy ki, így több mint
öt órát lehet bent tölteni a városban és ezen idõ alatt számtalan programra, van lehetõség. A
vonaljegy ára 90,-Ft, amelynek
érvényessége Kiskunfélegyháza
teljes közigazgatási területére
terjed ki, és van mód havibérlet
vásárlására is. Választási ígéreteim között szerepelt egy iskolabusz beállítása, a 2/c most egy

Szépül a Hattyúház
Megkezdõdtek a Hattyúház rekonstrukciós
munkálatai. A szakemberek elsõként az állapotfelmérést végzik el, majd a kritikus részek elbontására kerül sor.
A városi könyvtár bõvítése és teljes felújítása
463 millió 834 ezer forintba kerül, melyhez
2006-ban nyert négyszázmillió forint címzett

áthidaló megoldás. A tapasztalatok alapján késõbb lehetséges
ezen vonalak módosítása, kiterjesztése, új megállók bevonása,
ehhez kérem mindenki segítségét és támogatását.
Lõrincz Tibor a 14. számú
választókerület önkormányzati
képviselõje

támogatást a kiskunfélegyházi önkormányzat. A beruházás elsõ ütemében készült
el az új szárnyépület. A Hattyúház teljes
felújítására a második ütemben kerül sor. A
szakemberek egyebek közt korszerûsítik a
fûtésrendszert, kicserélik a nyílászárókat. A
helyiségek ablakainak helyét a régi leírások,
dokumentumok alapján alakítják ki újra. Az
épületet a tervek szerint idén októbertõl vehetik újra birtokba az olvasók.

Munkakutya vizsga Félegyházán
A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesülete decemberben
negyedik alkalommal rendezett
BH (kísérõkutya vizsga) ill.
HPO munkakutya vizsgát. A
rendezvényre hat négylábú és
gazdája érkezett, majd mutatták be tudásukat és szereztek
bizonyítványt.
A BH vizsga két részbõl
állt. Pályamunka, ahol a
kiképzõpályán
különbözõ
fegyelmezõ
gyakorlatokat
kellett bemutatni, bírálták
az irányíthatóságot, engedelmességet és ﬁgyelembe vették a kutya és gazdája közti
harmóniát.
Ezután következett az úgynevezett
közlekedésbiztonsági rész, amit a belvárosban bíráltak el. Nézték
a forgalomban sétáltatott
kutya viselkedését. Közömbösnek kellett lennie idegen

emberekkel, más kutyákkal,
kerékpárossal, kocogó emberrel és gépjármûvekkel
szemben. Végül bírálták a
forgalomban egyedül hagyott kutya magabiztosságát
és megbízhatóságát.
A HPO vizsga három részbõl
állt. Nyomkövetés - a kutyának 600 lépés idegen ember
nyomát kellett követnie egy
óra késéssel és 3 tárgyat kellett megtalálnia. Nehezítés
képpen a nyomvonal nem
egyenes, hanem négy 90
fokos törést (fordulót) kell
formáznia. Fegyelmezõ - a
kiképzõ pályán magas fokú
engedelmességi és ügyességi
feladatokat kellet bemutatni. Õrzõ-védõ - neve ellenére
ez egy igen komoly kézbentarthatósági feladat. A kutya
felkutatja az elbújt személyt
(csibészt) de nem haraphatja
meg csak ugatással jelzi hol-

létét. Viszont amikor az el
akar menekülni egy kemény
harapással meg kell akadályoznia, és ha megállt azonnal el kell eresztenie. Végül
a bátorságpróba következett,
ahol az 50 méterrõl szemben
támadó csibészt kellett megállítani szintén egyetlen harapással.
Budai Tamás
kutyaiskola vezetõ

Nyitott szívvel, nyitott kapuval. A Constantinum
Intézmény
pedagógusai mesékkel, versekkel,
kézmûves foglalkozásokkal
egybekötött, vidám, emlékezetes családi délutánt tartottak január 18-án az óvodások, szüleik és testvéreik
számára.
Agycsavaró versenyt rendeztek január 8-án a kiskunfélegyházi Petõﬁ Sándor
Gépészeti és Informatikai
Szakképzõ Iskolában. A
megmérettetésen a város iskoláinak a nyolcadik
osztályosai adtak számot
tudásukról. Az agycsavaró
matematikai, ﬁzikai és logikai feladatokból állt: A
legjobban teljesítõk értékes
jutalomban is részesültek.
Üdülési csekk rendelés interneten. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
kibocsátott üdülési csekk
egyre nagyobb népszerûségnek örvend mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, mind a szolgáltatók
körében. Az elmúlt évben
1,7 millió személy, mintegy
30 milliárd Ft értékben
részesült üdülési csekk juttatásban. Jelenleg több mint
8.000 hazai szolgáltatónál,
27 típusú szolgáltatás vehetõ igénybe üdülési csekkel. A kedvezményes üdülési csekkhez való hozzájutást
nagymértékben elõsegíti,
hogy január 1-tõl a munkáltatók az üdülési csekk weboldalán ON-LINE módon is
megrendelhetik. Az ügyfélbarát szolgáltatás elindítása
lehetõvé teszi, hogy gyorsabban és egyszerûbben juthatnak az üdülési csekkhez a
munkavállalók, nyugdíjas
volt munkavállalók és ezen
személyek közeli hozzátartozói, a szakképzõ iskolai
tanulók, a kötelezõ szakmai
gyakorlatának ideje alatt a
felsõoktatási hallgatók, továbbá szakszervezetek és
szövetkezetek tagjai.
OBJEKTÍV Hírügynökség
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Bemutató tanítás a Constantínumban
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Iskolabörze
Második alkalommal rendezett iskolabörzét január 10-én, a
TEMI Szakmaközi Mûvelõdési Ház. A programban ezúttal a
középiskolás diákok jutottak hasznos információhoz, kaptak
útmutatást továbbtanulásukhoz.

Az Apáczai Tankönyvkiadó bemutató tanítással egybekötött szakmai napot tartott az alsó tagozatos
tanítóknak január 14-én a Constantinum Intézmény Móra Ferenc
Katolikus Általános Iskolájában. A

köszöntõt követõen az érdeklõdõk
bemutató tanítást láthattak. A
nyelvtan órát Kovács Erika tanárnõ tartotta. A rendezvény szakmai
konzultációval zárult.
Kép és szöveg: - gulyás -

Zenés kabaré

bizonytalan napokban városunk
iparosai számára. Az elnökség ezen
kívül is felkarolta a kultúrát. Minden vasárnap társastánc tanfolyam,
népdalkör, színjátszó kör mûködik a
székházban, valamint rendszeresen
szerveznek színházlátogatásokat is.
A.A.

A Magyar Kultúra Napját a Félegyházi Ipartestület is megünnepli. Január 26-án zenés kabaréestet
rendez „A szösz” társulat közremûködésével, felhõtlen szórakozást
és vidámságot kínálva a nehéz és

Színházi mini elõadásnak adott otthont január 16-án délután a megújult Petõﬁ
Sándor Városi Könyvtár. Andersen: A kis gyufaárus lány történetét a Darvas József
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat színjátszó csoportja adta elõ.
Felkészítõ tanárok Gyõriné Farkas Anna, Kuruczné Dinnyés Anikó, Marosvölgyi
Ferencné.
Fotó: A.A.

A „Pályaválasztás” elnevezésû, a diákok továbbtanulását
segítõ programsorozat elsõ, decemberben tartott rendezvényén az általános iskolás diákoknak mutatkoztak
be a város középiskolái. Ezen a második találkozón pedig a felsõoktatási intézmények munkatársai, képviselõi
beszélgettek el a középiskolásokkal – tájékoztatta lapunkat a programsorozat szervezõje, Gulyás Ildikó. A délelõtt folyamán a szép számban megjelent ﬁatalok informálódhattak a fõiskolákon, egyetemeken folyó oktatási
módszerekrõl, elvárásokról, szakirányú tanulási lehetõségekrõl. Az iskolabörze a szakszerû és részletes informálás
mellett iránytûként funkcionál a városban és környékén
élõ ﬁataloknak, ezzel is segítve õket pályaválasztásukban.
Gulyás Ildikó érdeklõdésünkre elmondta még, hogy a
legközelebbi, márciusi iskolabörzén a nagycsoportos óvodásokat fogadják a félegyházi általános iskolák vezetõi,
tanárai, hogy bemutassák az intézmények kínálta oktatási
lehetõségeket, az iskolafalak közt zajló munkát.

Szépen zárult,
szépen nyitódott…
Szépen zárult a 2007-es esztendõ a Móra Ferenc Gimnázium tanulói számára. December utolsó tanítási napján
rendezte meg az iskola a karácsonyi ünnepséget, melynek újszerûségét az adta, hogy a tanárok és diákok együtt
léptek fel a Szent István templomot zsúfolásig megtöltött
diákság elõtt. A Béke, a Család, a Szeretet és a Remény
fogalma és négy gyertyája köré szervezõdött ünnepi mûsor nagy sikert aratott.
A béke, a nemzetek közötti megbékélés jegyében különbözõ népek karácsonyi dalai hangzottak fel, míg a
szeretethez egy Sillye Jenõ dal és egy gospel hangzott el
a tanári kar elõadásában. Sík Sándor és Reményik Sándor megzenésített verseit adták elõ az erre az alkalomra
összeállt rock zenekar tagjai, miközben a projektoron a
rajzszakkörösök e témában készített munkáit vetítették
ki. A négy gyertyát a 12. évfolyam képviselõi gyújtották
meg.
S ha már ilyen szépen zárult, szépen is kezdõdött az újév
a gimnázium tanulóinak. A 11. évfolyamosok számára
meghirdetett gróf Koháry I. történelem verseny a napokban érkezik döntõ szakaszába, de az eddigi statisztika is
már nagyszerû eredményt mutat. A versenyre Bács-Kiskun
megyébõl 216 versenyzõ nevezett. A legjobb 23 tanuló jutott a második fordulóba, s kiderült, közülük 9-en a Móra
Ferenc Gimnázium tanulói. Ez a 40%-os arány az iskolai
történelem-tanítás magas szintjét is jól példázza. Mellettük
még a 10. évfolyamosok számára kiírt történelem versenyben is megyei döntõbe került egy mórás diák. Bár ezeknek
a versenyeknek még nem tudjuk a végsõ eredményét, az
biztos, hogy a Móra Ferenc Gimnázium hosszú évek óta
kiváló és sikeres érettségik mellett remek versenyeredményekkel is büszkélkedhet ebbõl a tantárgyból.
- sta -
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Programajánló
A Koronás bérlet elõadásai. II. elõadás:
február (Valentin Napi ajándékként
ajánljuk!) „EGY FEKETE ÉS EGY
SZÕKE” címmel GREGOR BERNADETT és NYERTES ZSUZSA pikáns
zenés kabaréja. III. elõadás, március 11.
19 óra (Nõnapi ajándékként ajánljuk!)
„HIPPOLIT A LAKÁJ” zenés vígjáték
két részben a Sziget Színház elõadásában.
IV. elõadás, április 15. 19 óra COTTON
CLUB SINGERS „HOFIMÁNIA” lemezbemutató koncert. Jegyárak: I. helyár
2500 Ft. Bérletárak: I. helyár: 9000 Ft,
II. helyár 6500 Ft., III. helyár 4800 Ft.
Jegyeket az elõadásokra külön is meg
lehet váltani! Érdeklõdni lehet a 76/466843-as telefonszámon vagy a 06/70-3319524-es számon. Bérletek és jegyek
megrendelhetõk vagy megvásárolhatók
a Móra Ferenc Mûvelõdési Központban
(6100 Kiskunfélegyháza, Petõﬁ tér 1.).

Pályázatﬁgyelõ
Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért. 8-18 éves ﬁatalok számára. Mit gondolsz?
Mit látsz? Mit szeretnél? Most mutasd meg: melyik az a nevezetes épület, emlékmû, szobor, népi
emlék, síremlék, épített vagy természeti érték
a lakóhelyeden, településeden, amelyre a legbüszkébb vagy? Melyik az a régi tárgy, megõrzésre
érdemes ipartörténeti vagy közlekedési emlék közvetlen környezetedben, amit szeretnél, ha mindenki megismerne? ÍRD MEG VAGY RAJZOLD
LE NEKÜNK, ÉS MI KIÁLLÍTJUK! 1. AZ ÉN
VILÁGOM. Behunyom a szemem, és elképzelem,
de jó lenne, ha ilyen lenne a környezetem évek
múlva... 2. MESÉLÕ KÖVEK. Környezetemben számos olyan értékes építmény magasodik,
vagy bújik meg (templom, emlékmû, utca részlet,
régi házikó...) amire büszkék vagyunk, amit neked is látnod kell... 3. MESÉLÕ TERMÉSZET.
A természet körülölel minket, pedig néha észre
sem vesszük. Milyen szép mögöttünk a park, az
elõttünk kanyargó patak, a távolba veszõ hegy,
vagy az út szélén nyíló virág. Neked is szeretném
megmutatni, hogy lásd és óvd te is ezt a csodát...
4. MESÉLÕ SZERSZÁMOK. Már régen elfelejtettük, nagyszüleink milyen mesterségeket ûztek
és milyen remek szerszámokat, tárgyakat hoztak
létre. Én most utána jártam, ﬁgyelj csak...Az írásos
pályamûvek terjedelme 5-15 A/4-es oldal lehet
mellékletek nélkül. A pályamûvek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok. A pályázatok benyújtási határideje: 2008.
január 31. Cím: Város- és Faluvédõk Szövetsége,
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. bõvebb felvilágosítás a szövetség irodájában: Tel.: 06-1-201-5808,
illetve e-mailen: hungarianostra@tvnetwork.hu
http://ifjuvarosvedok.wsb.hu
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A Kultúra napján

Idén több intézmény várta színvonalas
programmal a város polgárait a Magyar
Kultúra Napja alkalmából.
A Szakmaközi Mûvelõdési Ház Köz
hasznú egyesület január 21-én “Erdélytõl az Alföldig címmel Demeter József
író, költõ, népzenész alkotásaiból nyújtott ízelítõt. A verses, zenés, táncos
estet kiállítás színesítette. Kopogó fa,

kocogó kövek IV.” címmel Vas László
zenés irodalmi estjét láthatták az érdeklõdõk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Móra Ferenc Mûvelõdési
Központ színháztermében. Az elõadáson helyi írók, költõk mutatkoztak be
alkotásaikkal. A Petõﬁ Sándor Városi
Könyvtárban január 24-én “Székelyföldi mozaik” címmel Kozma László író,
költõ irodalmi estjére került sor.

Pályázat amatõr irodalmároknak
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: 1. vers, 2. 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. forradalom 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
pályázatokat nagy/közepes borítékban
3 példányban gépelve kérjük. A pályázati példányokra és a boríték külsejére
csak a jeligét kell ráírni (nevet nem!), s
lezárt kis borítékban legyen a pályázó
neve és címe. A formailag hibás, vagy
határidõ után érkezett pályázatokat
nem tudjuk elfogadni! A pályamûveket

az alábbi címre kérjük postán beküldeni: KISKUNFÉLEGYHÁZI IRODALMI ALAPÍTVÁNY, 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 Központban, amelyrõl minden pályázót írásban értesítünk.
Pályadíjak mindkét kategóriában:
20.000, 15.000, 10.000 Ft. Mindkét kategóriában „IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”at is adunk ki, azon pályázók számára,
akik nappali tagozaton általános vagy
középiskolában tanulnak. Kérjük, hogy
a jeligéjük mellett az „ifjúsági” szót feltüntetni szíveskedjenek.
Kapus Krisztián A Kuratórium elnöke

Felhívás

tanult), s Erdélyben készül egy kopjafa.
Aki a költségekhez (kb. 1 millió Ft) a
köszöntéshez szívesen hozzájárul (neve
szerepelni fog a könyvben a támogatók
sorában), de nem kapott csekket, a beﬁzetést a következõ csekkszámon teheti meg. OTP 11732071-20034034. Kérem ráírni a beﬁzetés jogcíme rovatba,
hogy „Móra könyvre”.
Érdeklõdni lehet a 06-20/575-9141-es
telefonszámon Kapus Bélánénál.

Idén lesz 200 éves a város legrégibb,
ma is mûködõ megújult iskolaépülete (Constantinum I. sz. Leányiskola,
Móra Ferenc Általános Iskola), ma a
Constantinum épülete. Volt iskolánk
köszöntésére a volt pedagógusok és
tanulók nevében Móra diákkoráról,
Móra mûveibõl egy könyvet szerkesztek (Móra 10 évig ebben az épületben
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Horoszkóp
Vízöntõ (jan. 20 – febr. 17.)
Mivel rengeteg dolog foglalkoztatja, mindig kész arra, hogy új elképzelések iránt
érdeklõdjön, ismeretlen területeket fedezzen fel. Sokoldalúságát, ravaszságát, megnyerõ
egyéniségét most elõnyére fordíthatja. Válság esetén legyen képes megõrizni hidegvérét,
így talán könnyebben tudja majd palástolni azt, hogy néha bosszantóan határozatlan.
Halak (febr. 17 – márc. 20.)
Elõjönnek jó tulajdonságai, jó kapcsolatteremtõ képessége és meggyõzõkészsége közel
viheti célja eléréséhez. Gazdag fantáziával megáldott, barátságos, kedves személy. Talán
kevésbé független, sokkal inkább hajlik arra, hogy bizonyos dolgok elérése érdekében
együttmûködjön más emberekkel.
Kos (márc. 21 – ápr. 20.)
Most legyen nagyon magabiztos, érzelmeit szabadon mutassa ki. Törekvõ, fáradhatatlanul
dolgozik, bár céljait idõrõl idõre megváltoztatja. Ha néha elõfordul, hogy türelmetlen,
kimondottan ideges tud lenni, fõleg akkor, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzelte.
Úgy érzi, népszerû, sok barátja van, aminek megfelelõen élénk társasági életet él.
Bika (ápr. 21 – máj. 20.)
Vannak idõszakai, amikor hatalmas lelkesedéssel és lendülettel fog mindenhez. Tevékenyen,
szívvel-lélekkel végez mindent, ami érdekli. Munkavégzés közben jó vezetõ típus, könnyen
szót ért másokkal, lelkesedése néha már-már ragályos. Derûlátása és bizonyos dolgokban
megmutatkozó nagyvonalúsága alkalmassá teszik arra, hogy gyorsan megkedveljék.
Ikrek (máj. 21 – jún. 21.)
Összpontosított erõfeszítéssel sokat elérhet, rázza le magáról a nyomasztó terheket.
Szellemileg tisztítsa meg magát, hogy közérzete újra a régi legyen. A pozitív és megértõ
hozzáállás sokat tehet a nézeteltérések eloszlatásának érdekében. Ezáltal észre fogja venni,
hogy a többiekhez való viszonya jelentõsen megjavul. Néha mondjon igent egy hirtelen jövõ
kérésre.
Rák (jún. 22 – júl. 21.)
Szeme legyen nyitva minden kínálkozó lehetõségre, ragadjon meg minden alkalmat az
érvényesülésre. Ugyanakkor adjon hangot saját elképzeléseinek. Mivel igen találékony
észjárású, egynémely javaslatát és elgondolását igen jól fogadják mindazok, akiktõl
elõrehaladása függ. Többször is megtapasztalhatja, hogy vállalkozó szellemû hozzáállását
elismerik és megjutalmazzák.
Oroszlán (júl. 22 – aug. 22.)
Habár megvan a hajlama az önállóságra, rá fog jönni, hogy a saját, jól felfogott érdekében
ajánlatosabb szoros együttmûködésben tevékenykedni másokkal, semmint túlontúl
függetlennek mutatkozni. Mi több, a mostani idõszakban komoly elõnyre tehet szert
a másokkal való együttmûködés során, ezért ajánlatos megfogadnia a körülötte lévõk
tanácsait.
Szûz (aug. 22 – szept. 21.)
Meglehet, hogy mostani elképzelései jellegének változása következik be, s elképzelhetõ
az is, hogy ezek a változások nem egészen esnek egybe a korábban eltervezettekkel,
azonban izgalmas új lehetõséget kínálnak, és jelentõsen gazdagíthatják tapasztalatait. Ha
az események váratlan fordulatot vesznek, ezeket biztosan mindig a maga javára képes
fordítani.
Mérleg (szept. 22 – okt. 22.)
Amennyiben éppen tanulmányait végzi, jó elõmenetelre számíthat, és érzékelni fogja,
hogy megvan az eredménye az iskolai munkájára fordított idõnek és ﬁgyelemnek. Ha úgy
érzi, hogy még tovább kell fejlesztenie ismereteit és tudását, ez a legkedvezõbb alkalom.
Azonban ahhoz, hogy kihozza önmagából a maximumot, legyen tisztában azzal, hogy mit
akar elérni.
Skorpió (okt. 23 – nov. 21.)
Bár jó emberismerõ, ez nem mindig tölti el megelégedéssel, hiszen már rövid ismeretség
után képes pontosan felmérni a vele szemben álló jellemét. Ösztönös tehetsége van ahhoz,
hogy elõre lássa, hogyan alakulnak majd a dolgok. Próbáljon gyakrabban lazítani, engedje
szabadjára ösztöneit. Ne gondolkodjon hosszú távon, a pillanatnak is vannak néha örömei.
Nyilas (nov. 22 – dec. 20.)
Legyen tisztában azzal, hogy nem anyagias természetû, nem kíván vagyont felhalmozni.
Elégedett azzal, hogy idõnként megengedhet magának egy kis fényûzést. Mivel ha
pénzhez jut, rögvest elszórja és nem a takarékosságáról híres, célszerû szakértõhöz
fordulnia, ha mégis valami hosszabb távú befektetésre készülne, ellenkezõ esetben
bukásra készüljön fel.
Bak (dec. 21 – jan. 19.)
Nyughatatlan természetét nem árt kordában tartania néha. Az elõrehaladáshoz bizonyos
fegyelmezettségrõl kell tanúbizonyságot tennie, és ellen kell állnia a kísértésnek, hogy
valami túlontúl könnyedén elterelje a ﬁgyelmét, vagy egyeik tevékenységbõl a másikba
kapjon. Ügyeljen, hogy ne aprózza el magát, és ne a legkisebb ellenállás irányába
mozduljon el.

5. oldal

1100 éve halt meg Árpád fejedelem
…tudjátok-e ti, jámbor atyaﬁak,
Ki volt vitéz, kit Árpádnak hítanak?
Barátaim, mikor e nevet halljátok,
Mintha oltár mellett templomba volnátok,
Emeljétek meg kalapjaitokat,
Mert köszönhetitek néki hazátokat
/Petõﬁ Sándor: Lehel vezérbõl részlet/
907-ben 1100 évvel ezelõtt halt meg Árpád fejedelem, a történelmünk egyik legjelentõsebb alakja, õ vezette a magyar népet
a Kárpát-medencébe. Ehhez az eseményhez köthetõ a fehérló
monda, melyben Árpád követe, a Kárpát-medencében uralkodó
Szvatopluk morva fejedelemnek fehér lovat, nyereget és kötõféket adott, cserébe földet, vizet és füvet vásárolt, ezzel váltotta
meg a magyarok új hazáját.
Árpád neve török eredetû, az árpa szavunk kicsinyítõképzõs
alakjából származik. Születésének pontos dátumát nem ismerjük
a történelemtudomány 845 körülre teszi. Apja Álmos fejedelem,
aki a 850-es évek közepétõl került a törzsszövetség élére. Anyja
kilétét nem õrizték meg forrásaink. Még apja életében emelték
pajzsra (a magyar fejedelmeket pajzsra emeléssel iktatták be), s
vette át a törzsekbõl álló magyarok irányítását.
György barát bizánci krónikájában már a 894-es évben találkozunk a nevével. A Gyulának nevezett Kurszánnal közösen szövetséget kötött a bizánci uralkodóval, Bölcs Leóval a bolgárok
ellen. Árpád akkor még apja képviselõjeként vett részt a tárgyalásokon. Feltehetõleg 895-ben történt meg a pajzsra emelés,
ezután õ viselte a szakrális jelentõségû künde (vagy kende) címet. Még ebben az évben az új hazájukhoz érkezett magyarok
Álmost õsi szokás szerint feláldozták A fentebb említett forrás,
bizonyítékul szolgál arra is, hogy a magyarok között ekkor még
élt a kazár eredetû kettõs fejedelemség rendszere, melyben a
künde cím viselõje volt a szakrális fõfejedelem, a gyula pedig
a katonai vezetõ volt. Árpád hatalma kiterjedtebb és erõsebb,
mint apjáé (904-ben Kurszán halálát követõen, Árpád lett a hatalom egyedüli birtokosa). Fejedelmi képességeit mutatja, hogy
át tudta vezetni a magyarságot egy nehéz történelmi helyzeten.
A bolgár-besenyõ csapatoktól elszenvedett vereség, Etelköz
feladása, a Kárpátokon való átkelés megtizedelte a népet. Az
események láncolata nem törte meg hosszú idõre az Árpád irányítása alatt álló magyarokat, sikeresen foglalták el új hazájukat,
betelepedésük után innen indítottak kalandozó hadjárataikat
nyugatra. Árpád elõrelátó gondolkodását és jó diplomáciai képességét mutatja az, hogy a Kárpát-medence a honfoglaláskor
már nem volt ismeretlen a magyarok számára. 892-ben már Arnulf német király szövetségeseként hadat viselt a fehérló mondában is megjelenõ Szvatopluk morva fejedelem ellen. Ekkor törtek be elõször a magyar hadak Pannóniába és a Duna bal partján
haladva Nyitra vidékére vonultak.
Magánéletérõl keveset tudunk, nem ismerjük felesége nevét,
nem tudjuk, hol tartotta szállását. Egyedüli biztos adataink gyermekeire vonatkoznak Árpádnak 5 ﬁa volt: Liüntka (talán Levente), Tarkacsu (Tarhos), Jeleg (Üllõ), Jutocsa (Jutas), Zolta. Az
viszont már bizonytalan, hogy ki örökölte a fejedelmi méltóságot
halála után. Haláláról Anonymus a következõképpen emlékezik
meg: “Urunk születésének 907-ik esztendejében Árpád elköltözött e világból, kit is tisztességesen temettek el egy kis patak
fölött, mely kõmederben folyik alá Attila király városában...”
Az Anonymus által megjelölt 907-es dátum hitelessége persze
megkérdõjelezhetõ, de mégis jó indokul szolgál arra, hogy megemlékezzünk honfoglaló õsünkrõl, kinek nevét õrzi a tõle származó elsõ magyar királyi család, az Árpád-ház. Alakja számtalan
képzõmûvészeti és irodalmi alkotásban fent maradt.
Kiskunfélegyházán a honfoglalás korából több régészeti emlék
megõrzõdött, amelyek közül legjelentõsebb a Radnóti Miklós
utcában talált lovas katona sírjából elõkerült tarsolylemez.
Török Brigitta
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Anyakönyvi hírek

Egyházi sorok…

Születtek: Retkes Emma (anyja neve: Dobák Beáta), Zámbó
Vivien (Tuksza Ildikó Ilona), Endre Zétény Géza (Samu Tünde
Márta), Endre Barna (Samu Tünde Márta), Nyiki Krisztián
Tamás (Réczi Enikõ), Karádi Kamilla (Petrik Natasa), Pap Sára
(Sasinszki Ágnes).
Meghaltak: Piroska József, Kovács Ferenc László, Varga
Imréné Hegedûs Terézia, Gerinczy Istvánné Kocsis Margit
Róza – Kiskunfélegyháza, Szalontai Imre – Bugac, Csomor Béla
– Móricgát, Kelemen Dániel – Pálmonostora.

 A római katolikus egyház rovata 

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képezõ – nem lakás célú helyiségek
bérleti jogának elnyerésére: Asztalos J. u. 18/4 sz. alatti 42
m2-es helyiség, Asztalos J. u. 28 sz. 42 m2-es helyiség, Holló
László u. 11 sz. 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7 sz. alatti
21 m2-es garázs, Petõﬁ u. 5 szám alatti 19 m2-es helyiség. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet a
városközpontban lévõ 91 db. parkoló üzemeltetésére. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet
az alábbi – tulajdonát képezõ – ingatlanok értékesítésére:
6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614 hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület, Bethlen utca
19. Sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési
telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es
Damjanich utca 4., 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület
(volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelõ), 056/18 hrsz-ú volt
Csongrádi úti iskola, Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépület). Érdeklõdni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu
Tel: 76/562-038

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza,
Petõﬁ tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745).
Kiskunfélegyháza: baromﬁfeldolgozó, csomagoló, autószerelõ, húsfeldolgozó, szakács. Bugac: sertségondozó,
vendéglátóipari eladó. Budapest: villanyszerlõ. Befektetési
tanácsadó (változó).

Ön szerint melyek
a legszebb Petõﬁ-versek?
Felhívás lakossági véleménynyilvánításra. Idén ünnepeljük Petõﬁ
Sándor születésének 185. évfordulóját, 2009-ben pedig halála 160.
évfordulójára emlékezünk. A jeles évfordulók tiszteletére a Petõﬁ
Emlékbizottság és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Félegyházához mindig is erõs szálakkal kötõdõ, magát félegyházinak
valló költõóriás 30 legszebb versét tartalmazó kiadvánnyal szeretné
megajándékozni 2008-ban a város polgárait. Legyen szerkesztõje
Ön is e verses kötetnek! Kérjük, hogy az Ön által legszebbnek ítélt
Petõﬁ-vers címét juttassa el a Petõﬁ Sándor Városi Könyvtárba,
vagy a petoﬁ@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címre 2008. február 25ig. Járuljon Ön is hozzá javaslatával az Emlékévek sikeréhez!
Petõﬁ Emlékbizottság

• Január 20-27-ig tart az ÖKUMENIKUS imahét. Még pénte•
•
•
•
•
•
•

ken 16 órakor a Kalmár-kápolnában és szombaton 16 órakor
az Újtemplomban kapcsolódhatnak be az érdeklõdõk!
Akik a 2008. esztendõben egyházi házasságot szeretnének kötni szíveskedjenek a plébániákon jelentkezni. A jegyesoktatás
január 26-án kezdõdik 14 órakor a Constantinumban.
Február 2-án lesz Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe és a
szentmise a Városért az Ótemplomban.
Február 6-án lesz HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdete.
Nagyböjt bûnbánati idõszak, amely 40 nap alatt Húsvét ünnepére készülünk. Nagyböjt péntekjei hústilalmi napok.
Február 12-én 7.45-tõl NYÍLT NAP lesz a Constantinum Intézményben. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
Az egyházmegyei hittanverseny espereskerületi selejtezõje
március 1-jén lesz Kiskunfélegyházán. Jelentkezni felsõsöknek
és középiskolásoknak lehet a hitoktatóknál és a plébániákon!
Akik szeretnének szentmisét mondatni, azok a plébániákon
jelentkezhetnek.
Vasárnap 7.15-tõl Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus mûsora hallható a Sirius Rádióban!
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 református templomban minden vasárnap 900 órától.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET:
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza,
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET január 21-tõl január 27-ig:
Korona Gyógyszertár Kkfháza, Korona u. 4. Tel.: 76/466582. Január 28- tól - február 3-ig: Kör Patika.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET 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.: 70/3381097. Február 2-án és február 3-án: Dr. Vígh István Bugac,
Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, 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.
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In memorian Don Loris

Nagyszabású rendezvény zajlott le az elmúlt
hétvégén városunkban, amikor Kiskunfélegyháza tiszteletbeli polgára – Mons. Loris Susanetto – emlékére a Móra Ferenc
Gimnázium, a Szent István plébánia és a
Fülöp Atya alapítvány nemzetközi nõi futsal
tornát és emlékezõ szentmisét szervezett.
A nemes lelkû vellai plébános városunk
iránti nagyfokú szeretetérõl vált ismertté.
2001 óta, egészen a múlt év szeptemberében bekövetkezett haláláig nagyon sok félegyházi polgár, mûvész, egyházi személy, intézmény, egyesület tapasztalhatta meg Don
Loris önzetlen egyéniségét, szembesülhetett
a belõle áradó jósággal.
Az Észak-Olaszországban jól ismert, sportot
szeretõ és támogató pap emlékére városunk
új sportcsarnokában fogadhatta a rendezõ
Móra Ferenc Gimnázium leány futsal csapata meghívott vendégeit, Németországból
a Tus Bonbaden, Itáliából a Dal Piaz Feltre
és a Dal Piaz Dynamo, Kárpátaljáról pedig
Mezõvári képviselõit, illetve Kiskunfélegyháza felnõtt hölgyeit az elsõ ízben megrendezett tornán.
Bár e rendezvényen elsõsorban az emlékezés, a karizmatikus vellai plébános iránti magas hõfokú érzelmek domináltak,
a torna kiemelkedõ mérkõzésérõl mégis
szólni kell. Ezt a német együttes vívta Kiskunfélegyháza csapatával. Nem véletlenül
volt meglepõen sok nézõ kíváncsi erre a
rangadóra, hiszen most elõször találkozott
a város futballszeretõ közönsége a jelenlegi
világelsõ német nõi futball reprezentánsaival. A roppant kemény, kitûnõen szervezett és hatékony összjátékot felvonultató
Tus Bonbaden szikrázó, magas színvonalú
mérkõzést vívott városunk nõi csapatával.
Az izgalmas találkozót egy-egyes döntetlen
után 7 méteres rúgásokkal hozták a kiskunfélegyházi hölgyek. Ez az összecsapás a
sportág igazi hírverése volt. A döntõre már
nagyon belelendültek, s a stílusosan játszó,

igazi meglepetést okozó Móra gimnázium
csapatát is meggyõzõ fölénnyel verték meg,
így õk vehették át a Don Loris nemzetközi
nõi futsal torna impozáns serlegét Ficsór
József félegyházi és Gianvittore Vaccari
Feltre város polgármesterének kezébõl.
A hitelesség kedvéért a torna legjobb kapusa címet Kovács Klaudia érdemelte ki,
míg a legjobb mezõnyjátékos a nagyszerû
formába lendült Üveges Katalin lett. A legnépszerûbb csapat címet a Tus Bonbaden
nyerte el. A német játékosok vereségük
után megtapsolták a gyõztes magyar csapatot és adományt is felajánlottak jótékonysági célra.
Ami ezután következett az már az emelkedett érzelmekrõl szólt. Szívszorító, de egyben csodálatos is volt, amikor a közel 100
játékos, szponzor, támogató, önkormányzati
képviselõ, félegyházi polgár, olasz, német és
mezõvári vendég magára öltötte azt a trikót,
melyen Don Loris arcképe mellett ez állt:
In memorian Don Loris Kiskunfélegyháza,
2008. I. 19. A közös fényképek õrzik ezután
e nagyszerû estének a csúcspontját.
Ez a rendezvény egy kissé összekapcsolódott az esti Mórás bállal is, ahol a jelenlévõ
olasz vendégek közül Don Loris testvérei
átadták az ösztöndíjakat a jutalmazott diákoknak. Kovács Klaudiának és Bali Cintiának a nõi futballban elért sikereiért, illetve
a 12/A osztályos Szabó Zsóﬁának, Kiss Fruzsinának és Kis Dávidnak, akik a tavalyi
olasz nyelvû országos színjátszó fesztiválon
I. helyet elért csoport tagjai voltak.
A Szent István templomban a megszokottól
kissé eltérõ szentmisével zárult vasárnap
délelõtt a Don Loris atyáról szóló megemlékezés. A Hajagos Gyula plébános által celebrált szertartáson - ahol közremûködött
a Zenebarátok Kórusa – bizony többek
szemébe könny szökött. S nem véletlenül
köszönték meg szeretetteljes hálával az
olasz vendégek ezt a kétnapos rendezvényt.

A feltrei-vellai küldöttség tagjai voltak még
Claudio Dalla Palma az olasz olimpiai bizottság tagja és Luigi Calligaro ny. tûzoltóparancsnok, akik bejelentették, hogy tovább
folytatják a Don Loris atya által elkezdett
adományozást.
A város 2008. évi elsõ nagyszabású rendezvényének nagy felismerése, hogy Don
Loris nevének hallatán minden támogató,
intézmény, polgár azonnal és fenntartás
nélkül odaállt az ügy mellé. Az olasz atya
szinte a szervezõk elõtt járt, mint amikor
még köztünk volt és ki tudott nyitni számtalan kaput. Ahogyan többen érezték – itt
volt velünk!
A rendezvény szervezõi ezúton is megköszönik minden kedves támogatónak,
hogy segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Azonban akik eljöttek tisztelegni a félegyháziak e nagy barátja elõtt és részt vettek a futball mérkõzéseken, azok egy másik
felfedezést is tehettek.
Minarik Ede mosodás nagy álma, miszerint
„Kell egy csapat” városunkban megvalósult.
Kiskunfélegyházán itt van egy komplett nõi
felnõtt futsal csapat, ahol 5 NB I-es játékos
játszik (!) Ezért a kérdés így módosulhat:
valóban kell-e egy ilyen kvalitású nõi futsal
csapat városunknak vagy Valakinek? Akik
szombaton délben látták a Félegyháza - Tus
Bonbaden találkozót, azok számára a kérdés nyilvánvaló: minél több ilyen mérkõzést
láthassanak városunk polgárai.
Nagy Ferenc testnevelõ tanár nagyszerûen
összerakta egykori diákjaiból ígéretes csapatát: Kovács Klaudia, Bagdi Csilla, Zentai
Adrienn, Üveges Katalin, Rosta Eszter, Rátkai Orsolya, Zsadányi Szilvia, Szabó Nóra
összeállításban. A mérkõzésen jelenlévõ fõvárosi és más szakemberek szerint ez a csapat
(kiegészülve egy-két újabb tehetséggel) méltó
partnerei lennének az ország nõi futball elitjének. Merthogy õk is oda tartoznak. - sta -
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Sikertelen volt a rajt
NB I. nõi bajnoki kosárlabda mérkõzés:
Török Flórizs SE Bp. – KKC 81: 72
Pontszerzõ félegyházi játékosok: Nagy
Dóra 24, Tóth Judit 12, Pasek Mónika
9, Rajnai Zsuzsa 8, Nagy Helga 6, Jáger
Anita 2. Edzõ: Nádasdi József.
A fõvárosban lejátszott mérkõzésen a félegyházi lányok 11 pontos különbséggel
kikaptak az óriás akarattal, lendülettel
játszó ellenfelüktõl. Az átlagon felüli iramot a félegyházi lányok a véghajrában
nem tudták ellensúlyozni. A csapat edzõje Nagy Dóra játékát emelte ki.
NB II. férﬁ bajnoki mérkõzés:
KKC - Szegedi Vízügy SE 71:88
Pontszerzõ félegyházi játékosok: Dobos Richárd 21, Guóth Ádám 12, Hajdú
Gergely 23, Szabó Miklós 11, Varga
Márton 4. Edzõ: Guóth Ádám.

Közepes iramú és színvonalas mérkõzésen a rutinos szegedi együttes a kevés játékost felvonultató félegyháziak ellen meglepetésre biztos gyõzelmet aratott.
Megyei Felnõtt Férﬁ Bajnokság:
Kiskunfélegyházi Öregﬁúk – KKC II.
(Iﬁ) 55: 46
Pontszerzõ félegyházi játékosok (ÖF):
Fekete 10, Polyák 1, Kósa 20, Vidéki
19, Dudás 3, Retkes K. 2. Edzõ: Seres
Tibor.
Pontszerzõ játékosok (KKC II.): Papp
3, Zana 8, Hegedûs G. 17, Laczkó 2,
Markolt 4, Herédi 2. Zsitva 8. Edzõ:
Bódi Sándor.
Nagy érdeklõdés mellett lejátszott városi
rangadón 350 nézõ szurkolása mellett az
Öreg Fiúk 9 pontos gyõzelmet arattak.
Tokai György

Új edzõ, Patrascu János vezetésével, kemény edzésekkel megkezdte a felkészülést az
NB III-as bajnokságra a KHTK labdarúgó csapata.
Január 26-án, szombaton 10 órakor a KTK pályán Orgovány ellen, január 30-án,
szerdán 17.30 órakor a KTK pályán Vasutas SK ellen lépnek pályára.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk: a KHTK elnöksége.

Eredményes évet zártak az úszók
Nyolc egyéni és egy csapat éremmel zárták
a tavalyi évet a félegyházi úszók. Kalocsán,
a „Környezetvédelmi Kupa” elnevezésû
úszóversenyen négy megyei csapat - Baja,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Kalocsa
– 63 sportolója vett részt.
A megmérettetésen a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület versenyzõi 2 arany, 2
ezüst és 4 bronzérmet nyertek, valamint
egy váltó 3. helyezést értek el. Eredmények: Seres Máté 50 m gyorsúszás, egy

arany és 50 m mellúszás, egy ezüst. Körösi
Roland 50 m mellúszás, arany, Tóth Zoltán 50 m gyorsúszás, ezüst, Tóth Vilmos
50 m gyorsúszás, bronz, Miklya Csanád
50 m mellúszás, bronz, Bozóki Márton 50
m gyorsúszás, bronz, Fekete Vendel 50 m
mellúszás, bronz. A Görög Vilmos, Miklya Csanád, Csalár Rita és Csáki Eszter
alkotta 4x25 m-es gyorsváltó csapatnak
sikerült a 3. helyet megszerezniük. Idén
is hasonlóan jó eredményeket kívánunk a
versenyzõknek.
Tóth Zoltán

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 képviselõ. Védnökök: Bányai Gábor a BácsKiskun 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 pirítóssal és friss zöldség, csongrádi tekercs,
töltött karaj, divatos csirkemell, aszalt
szilvával töltött csirkecomb baconnel
körbetekerve, feta sajttal töltött pulyka, 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 20ig Balogh Bálintnál a 20/ 479-8496-os
telefonszámon,
vagy a Petõﬁ tér. 2.
szám alatti irodában.

