Félegyházi

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyházán és környékén
2008. február 1. XVII. évfolyam 4. szám

Közlöny

Jó ütemben épül a tornacsarnok

Gátat szabnak
a szennyvíznek
Hogyan tudja megvédeni magát a Csólyosi
úti tanvágó, attól, hogy ismét elborítsa
területét a nagyvágóhídról kiömlõ
szennyvíz. A probléma mielõbbi megoldása érdekében a minap egyeztetõ tárgyalás
zajlott a Polgármesteri Hivatalban.

Jó ütemben halad a Constantinum Intézmény tornacsarnokának építése. A
Jókai és a Blandina nõvér utcák közötti
területen álló létesítmény átadására idén
augusztusban kerül sor.
Az európai uniós szabványnak megfelelõ létesítmény elsõsorban oktatási
célokat szolgál, de emellett lehetõséget

biztosít sport és kulturális rendezvények
lebonyolítására is. A háromezer négyzetméteres alapterületû épületkomplexumban a nemzetközi szabványnak
megfelelõ tornacsarnokon kívül helyet
kap egy huszonkét férõhelyes mélygarázs, egy negyvennégy férõhelyes
kollégiumi szárny, és egy vízforgató berendezéssel ellátott tanmedence is.

Megújult a buszváró
Új,
esztétikus
faszerkezetes
buszvárót állítottak fel a haleszi harangláb
szomszédságában – tájékoztatta lapunkat
Barczikay Gábor, a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési osztályának munkatársa.
A régi fémszerkezetes buszváró cseréjét
Lõrincz Tibor, a körzet önkormányzati
képviselõje kezdeményezte. Az utasok
kényelmét szolgáló létesítmény félmillió forintba került. A régi fémszerkezetet új helyen állították fel a szakemberek az utazók legnagyobb örömére.
Lõrincz Tibor lapunk érdeklõdésére
elmondta, tervei szerint a jövõben több
elavult buszvárót cserélnek majd újra
körzetében.

Az idén három alkalommal árasztotta el a tanvágó területét, valamint a
telephellyel szomszédos közterület egy
részét véres, trágyával szennyezett víz.
A folyadék eredete elsõ ízben titok
maradt. Második alkalommal - január
15-én - közel 100 köbméter szennyes
lé borította el a környéket. A hatóság
illetékeseinek ekkor már sikerült megtalálni a felelõst. A véres áradat a nagyvágóhíd területérõl származott. A helyzet orvoslása sürgetõvé vált.
A január 16-ára összehívott megbeszélésen a tanvágót üzemeltetõ iskola
igazgatói, a BÁCSVÍZ Zrt. képviselõje,
a területileg illetékes önkormányzati
képviselõk, valamint a polgármesteri
hivatal munkatársai vettek részt. A tárgyaláson a jelenlevõk három mûszaki
megoldási javaslatot fogadtak el, amelyek megvalósításával a tanvágó a saját
területét tudja megvédeni a Hungary
Meat Kft. üzemébõl átömlõ szennyvíztõl.
A munkálatok hamarosan megkezdõdnek. A sietséget egyebek között az is indokolja, hogy január 23-án ismét véres
áradat „pusztított” a Csólyosi útban.
-g-

A véres áradat elborította a környéket
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Elkészült

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2007-2010-re vonatkozó
Lakásgazdálkodási Koncepciója. Ez a dokumentum kizárólag
megvalósítható terveket vázol, és végigjárható utat jelöl ki a következõ 3-4 évre vonatkozóan. Az elkészítésében részt vevõk: (a
Lakás Bizottság, a lakásügyekért felelõs alpolgármester, a VSZKSZ, Hatósági Osztály, CKÖ). Cél: hogy a tudatosan tervezett
lakáspolitika eredményeként a lakásállomány számát, összetételét,
minõségét tekintve alkalmas legyen a gazdálkodási feladatok,
célkitûzések megvalósításához. Ehhez 4 fõ célkitûzést jelöltünk
ki: Mobilisabbá, gördülékenyebbé tenni a lakásgazdálkodást, és
középtávon elérni azt, hogy az arra jogosultak belátható, reális
idõn belül önkormányzati bérlakáshoz juthassanak.
Az egyre szûkülõ pénzügyi források mellett is elérni azt, hogy új
önkormányzati pályázati formák bevezetésével, és az ellenõrzések
fokozásával ne csak megõrizzük, hanem fejlesszük is a bérlakásállomány minõségét. Konkrét megoldási javaslatokkal, uniós és
hazai pályázati lehetõségek kihasználásával javítsunk a leghátrányosabb réteg (etnikai kisebbségek) lakáskörülményein. El kell
készíteni egy 35-40 lakásos, 2-2,5 szobás szociális valamint piaci
alapon bérbeadásra kerülõ lakásokat tartalmazó bérház építési
terveit, és pályázati forrás esetén pályázatot kell benyújtani a beruházás költségeinek csökkentésére.
Fejlesztési javaslatok. Az elmúlt egy évtized lakáspolitikai célkitûzéseinek eredményeként Kiskunfélegyházán „3 pilléres” támogatási rendszer alakult ki. Ennek elemei a következõk: meglévõ
bérlakás-állománnyal való gazdálkodás, a szociális lakástámogatás
rendszere, valamint az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására létrehozott és mûködtetett pályázati rendszer. A fejlesztési javaslatokat a meglévõ rendszerbõl
kiindulva kell megfogalmazni. Önkormányzati bérlakás-állomány
bõvítése, korszerûsítése. Elsõdleges cél az önkormányzati lakásvagyon megõrzése, melynek megvalósításához szükséges a jelenlegi lakásszám önkormányzati tulajdonban tartása, valamint azok
mennyiségi és minõségi fejlesztése. Ennek keretében az alábbi
feladatok élveznek prioritást:
1./ A Képviselõtestület 12/2003. számú határozata szerint eljárva csak a jogcím nélküli lakáshasználók által lakott valamint a
gazdaságosan fel nem újítható üres lakásokat szabad értékesíteni.
2./ A jelenleg rendelkezésre álló lakásállomány összetételében a
piaci igényekhez igazítva növelni kell a nagyobb szobaszámú (2-2,5
szobás lakások) bérlemények arányát. Ugyanakkor az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel új bérlakások építésére
csak a 2 db Fecskeházra felvett hitel visszaﬁzetése után (2011. és
2013.) látunk lehetõséget.
3./ A ciklus végére el kell készíteni egy 2011-2014 között megvalósuló, 35-40 lakásos, 2-2,5 szobás szociális valamint piaci alapon
bérbeadásra kerülõ lakásokat tartalmazó bérház építési terveit.
Gondoskodni kell a tervezés és az esetleges infrastruktúra kialakítás költségeinek 2010. évi költségvetésben történõ tervezésérõl.
Határidõ: 2010. február 28.
4./ Az önkormányzati bérlakások jelenleginél nagyobb mobilizációjának elõsegítése érdekében növelni szükséges a bérlemények
visszaadása esetén járó pénzbeli térítés összegét. Határidõ: 2008.
02. 28. (Rendelet-tervezet elkészítése).
5./ Az önkormányzati bérlakás-állomány folyamatos korszerûsítése érdekében a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési
Szervezetnek a Hatósági Osztály bevonásával ki kell dolgoznia a
bérlõk részére a lakásaik korszerûsítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás feltételeit. Ennek keretében meg kell vizsgálnia a
VSZKSZ-nek, hogy milyen korszerûsítési és felújítási munkálatok
elvégzésére indokolt támogatást biztosítani, továbbá az milyen
eljárási rend keretében történjen. Határidõ: 2008. 03. 31. (Elõterjesztés elkészítése).
6./ A Lakás Bizottság által elfogadott éves lakóépület-felújítási
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terv alapján folyamatosan gondoskodni kell a bérlemények állagmegõrzéséhez szükséges karbantartási munkák elvégzésérõl, valamint növelni szükséges a felújításra és korszerûsítésre fordított
összeget. Határidõ: folyamatos.
7./ Folyamatosan fel kell számolni a még meglévõ szükséglakásokat, továbbá a gyenge mûszaki állapotú, gazdaságosan nem karbahelyezhetõ komfort nélküli bérleményeket. Határidõ: folyamatos.
8./ Az Alpári út 1. szám alatti épületeket továbbra is állományban
kell tartani, de a „Panel program” valamint Operatív Program keretében az önkormányzatnak a VSZKSZ bevonásával pályázatot
kell benyújtani a házak és lakókörnyezetük felújítására. Határidõ:
folyamatos.
9./ A lakbéreket évente felül kell vizsgálni és biztosítani kell az
értékállóságot. A bevételt kizárólag lakásgazdálkodási feladatokra
lehet felhasználni. A VSZKSZ–nek a lakbéremelésre vonatkozó
javaslatot minden év november 30-ig a Képviselõtestület elé kell
terjeszteni. Határidõ: folyamatos, valamint minden év október 31.
10./ A lakbérhátralékok behajtása iránt folyamatosan és következetesen intézkedni kell. A tartósan nem ﬁzetõ bérlõk lakásbérleti
jogviszonyát meg kell szüntetni, és intézkedni kell a felmondásban
foglaltak érvényesítése iránt. A kintlévõségek csökkentése érdekében továbbra is élni kell az adósságkezelõ program nyújtotta lehetõségekkel, valamint a nem ﬁzetõ bérlõk számáról, a megtett intézkedésekrõl valamint a kintlévõség alakulásáról a lakbéremelésre
tett javaslattal egyidejûleg tájékoztatni kell a Lakás Bizottságot.
Határidõ: folyamatos, valamint minden év október 31.
A szociális lakástámogatási rendszer fenntartása, bõvítése. Kiemelt ﬁgyelmet kell fordítani a meglévõ szociális lakástámogatási
rendszer fenntartására és további korszerûsítésére, amelynek
köszönhetõen évente 40-50 családnak segíti elõ az önkormányzat
az elsõ önálló otthon megszerzését (lakásvásárlási-és építési támogatás), valamint lakhatási feltételeik javítását (lakásbõvítési- és
fürdõszoba létesítési támogatás). Ennek keretében az alábbi feladatok élveznek prioritást:
1./ Az önkormányzat anyagi lehetõségeinek ﬁgyelembevételével
lehetõség szerint törekedni kell az éves támogatási keret növelésére, ezzel párhuzamosan az igényelhetõ támogatási összegek
emelésére.
Határidõ: Tárgyévi költségvetések megalkotása, valamint folyamatos (kérelmek elbírálása)
2./ Az önkormányzati bérlakások jelenleginél nagyobb mobilizációjának elõsegítése érdekében meg kell vizsgálni a vissza nem
térítendõ külön támogatás nyújtásának lehetõségét – a szociális
lakástámogatásról szóló helyi rendelet módosításával – a lakásukat
visszaadó és önálló otthonteremtést vállaló bérlõk részére. Határidõ: 2008. 02. 28. (Rendelet-módosítás elõterjesztése)
3./ A lakáscélú támogatási formák közül meg kell szüntetni a szociális telekjuttatást. Határidõ: 2008. 02. 28. (Rendelet-módosítás
elõterjesztése).
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
felújítására létrehozott és mûködtetett pályázati rendszer fenntartása. Gondoskodni kell a város közigazgatási területén belül
elhelyezkedõ, iparosított technológiával épült társasházak energiatakarékos felújítására létrehozott támogatási rendszer fenntartásáról, valamint folyamatos korrekciójától! A cél az, hogy a
tudatosan tervezett lakáspolitika eredményeként a lakásállomány
számát, összetételét, minõségét tekintve alkalmas legyen a gazdálkodási feladatok, célkitûzések megvalósításához. Tekintettel arra,
hogy a koncepció valamennyi fejlesztési javaslatához határidõ és
felelõs is tartozik, bízom abban,hogy a közeljövõben már a testületi
üléseken találkozhatunk a koncepció alapján elkészített rendeletmódosításokkal és pályázatokkal.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, javaslataikkal, észrevételeikkel hozzájárultak az anyag
létrejöttéhez.
Bense Zoltán a Lakás Bizottság elnöke
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Himnuszmondó...
...versenyt rendezett a Móra
Ferenc Közmûvelõdési Egyesület és a Petõﬁ Sándor Városi
Könyvtár január 22-én. A legkiválóbbnak Sendula Balázs Constantinum Intézmény 10. évfolyamos diákja bizonyult. Második
Sarkadi Mariann Közgazdasági
Szakközépiskola 9. évfolyamos
tanulója, a harmadik Jerkus
Koppány Móra Ferenc Gimnázium 14 évfolyamos a negyedik,
és egyben különdíjas Hódi Henrietta Constantinum Intézmény
10. évfolyamos diák lett.

Mórás Bál
Kilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos jótékonysági bálját a Móra Ferenc
Gimnázium, de most elõször
fordult elõ, hogy sehol sem
kellett meghirdetni, mert már
karácsony elõtt minden jegy
elkelt. Amint azt évek óta megszokhatták a résztvevõk, ezúttal
is neves fõvárosi sztárvendéget
üdvözölhettünk a rendezvényen. A Neoton Familía jól ismert
énekese Csepregi Éva adott
magával ragadó nagyszerû mûsort a nagytermet zsúfolásig
megtöltött vendégeknek.
A bálon részt vett Feltre-Vellai
város küldöttsége Gianvittore Vaccari polgármester vezetésével, illetve Ficsór József
polgármester és Nemes-Nagy
Tibor külkapcsolati tanácsnok.
Most is sor került az olasz ösztöndíjak átadására, amelyet
ezúttal a tavaly elhunyt Don Loris atya testvérei adtak át az arra
érdemes Mórás diákoknak.
A rendezvény bevételét az intézmény 200 éves fennállásának
évfordulójára állítandó id. Holló László szobrának költségeire
fordítják.
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Pálffy István a katedrán
A tavalyi év legnépszerûbb televíziós híradó
mûsorvezetõjének választott Pálffy István,
mint a Bács-Kiskun megyei magán szakközépiskolákat üzemeltetõ Euroszféra Oktatási
Alapítvány kuratóriumi elnöke látogat el városunkba, hogy találkozzon a továbbtanulás
iránt érdeklõdõ szülõkkel és diákokkal.
Mint ismeretes, 2006. óta nagy sikerrel
mûködnek a magánintézmények Izsákon,
Kiskunfélegyházán, Kecelen, Solton és
Szabadszálláson. A diák-szülõ találkozón
résztvevõ szakemberek szólnak majd
az Euroszférás kéttannyelvû oktatási
rendszer elõnyeirõl, amely nagyban eltér
a megszokottól. Sajátossága, hogy a tanárdiák-szülõ hármas õszinte és folyamatos

kapcsolatára épít. Ennek legkézzelfoghatóbb bizonyítéka, hogy az euroszférás
„szülõi értekezleteken”, az intézmény
házirendjének kidolgozásában és betartatásában a gyermekek is részt vesznek.
Az intézmények célja az, hogy az EU
munkaerõ piacán jó eséllyel elhelyezkedni
tudó ﬁatalokat képezzenek. Nem a lexikális tudás, hanem a gyakorlati ismeretek
játsszák a fõszerepet a tanrendben. Ennek
alapja a tökéletes nyelvtudás: a már mûködõ euroszférás gimnáziumokban heti
18 órában tanulnak a diákok angolt.
Városunkban 2008. február 8-án, pénteken 19 órakor Pálffy István vezetésével
tartják a továbbtanulási tájékoztatót a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Újabb sikeres kinevezés (?)
Szinte minden hónapra jut valami a jobboldali városvezetéstõl, nem számít a pályázati kiírás,
nem számít a szakma álláspontja és mi több egy újabb ügy kapcsán az illetékes Szakmai
Vezetõ Testület egyetértési joga sem számított. Mindezek fényében, és többórás huza-vona
után 2007. november 19-én a Képviselõtestület többsége a Kiskunfélegyházi Városi Kórház
- Rendelõintézet, Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ magasabb vezetõi (fõigazgatói)
beosztásának ellátására egy olyan pályázót nevezett ki, aki nem rendelkezett a jogszabályban
elõírt öt éves vezetõi gyakorlattal. Ebben az esetben csak a Városi Kórház Szakmai Vezetõ
Testületének az öt éves vezetõi gyakorlat hiánya alóli felmentésével lehetett volna kinevezni
a jelöltet, de mivel ezzel a felmentéssel nem rendelkezett, pályázata nem felelt meg sem a
jogszabályoknak, sem a pályázati kiírásnak. Több FIDESZ-es képviselõ az általa tett esküre,
erkölcsre, törvényességre és a törvényesség megtartására hivatkozott, miközben sikerült nekik egy olyan határozatot meghozniuk, amely több ponton törvénysértõ. Nagyon sajnálom,
hogy a testületbõl néhányan még mindig úgy gondolják, hogy mindenki felett állnak, nem
számít a pályázati kiírás, nem számít egy szakmai vezetõ testület egyetértése, nem számítanak a jogi érvelések. Újdonság, hogy a képviselõtestület egyes tagjai plusz jogokkal ruházták
fel magukat akkor, amikor semmibe vették a szakmai vezetõ testület egyetértési jogát, és
önmagukra ruházták át e jogokat. Nagyon sajnálom, hogy diszkriminációval vádoltak meg
egy olyan Szakmai Vezetõ Testületet, akinek a munkáját, döntéseit felülbírálni nem tiszte a
képviselõtestületnek, melyet a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal is megerõsített,
miszerint „Nem mondhatja ki a képviselõ-testület azt sem, hogy diszkriminatív volt a szakmai vezetõ testület döntése, tekintve, hogy egy tõle független szervrõl van szó, amelynek
minõsítésére, munkájának megítélésére határozati formában nem jogosult.” A Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal megfogalmazta azt is, hogy a képviselõtestület törvénysértõen állapította meg az új fõigazgató alapilletményt is. Persze a FIDESZ-es képviselõk egy
részének meggyõzõdése volt, hogy helyesen és törvényesen járnak el és a tudtára is adták a
többi képviselõnek, hogy azok a lehetõségek, amelyek a törvényesség helyes útját vitathatóvá
teszik, meglesznek, tehát lehet a döntés után mindazokhoz a fórumokhoz fordulni, amelyeket a jogszabály lehetõvé tesz és megenged. Továbbá, hogy ezek a fórumok is, amelyekhez
fordulni lehet igazolni fogják, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata törvényesen
járt el ebben a kérdésben. Az az igazság, hogy a kreált jogokkal és határozattal a szocialista frakció nem értett egyet és e véleményünknek a testületi ülés során is számtalanszor
hangot adtunk, de sajnos a végeredmény már borítékolva volt. Természetesen megfogadtuk
FIDESZ-es képviselõtársunk szavait és a megfelelõ fórumokhoz fordultunk, ahol egyértelmûen leírták, hogy a HATÁROZAT, ami a kórházigazgató választás során született TÖBB
PONTON TÖRVÉNYSÉRTÕ. Mindezek után úgy gondolom elhamarkodott volt az egyik
FIDESZ-es képviselõ felháborodása november 19-én, a testületi ülésen, amikor a törvénytelen eljárás következményeire hívtuk fel frakciója ﬁgyelmét - eredménytelenül. A JÖVÕRE
NÉZVE A KÉRDÉS AZ, HOGY A TOVÁBBIAKBAN MILYEN INTÉZKEDÉS SZÜLETIK A KIALAKULT HELYZET TÖRVÉNYES KERETEK KÖZÉ SZORÍTÁSÁNAK
ÉRDEKÉBEN?
Dobronyi József (MSZP- önkormányzati képviselõ)
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Ajánló
A millenniumi év emlékére 2001-ben jelentette meg
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Fekete
János helytörténész, városunk díszpolgárának „Kiskunfélegyháza utcanevei” címû tartalmában és külsõ
megjelenésében is impozáns könyvét. A könyv mottója: „Az utcanév rendszer sok vonatkozásban a város
rövid történetének is tekinthetõ. Az utcanevek õrzik a
múltat, emlékeket rejtenek…”
A mottó Fekete János kiváló helytörténész szándékról
szól. A köztiszteletnek örvendõ Fekete János azért is
írta meg ezt a nagyszerû könyvet, hogy a város polgárai alaposabban megismerhessék városunk múltját,
itt élt õseink életét, a városhoz kötõdõ emlékeket.
Fekete János tiszteletre méltó szándékának megvalósulását segítendõ, a Félegyházi Közlöny egy sorozatot
indít városunk utcaneveirõl. A sorozatban havonként
(esetleg háromhetenként) egy-egy utcát mutatunk be
Fekete János nagyszerû könyvének felhasználásával.
A sorozat írója Juhász István, a Móra Ferenc Gimnázium ny. tanára, aki ezúttal is köszönetet mond Fekete Jánosnak, amiért könyve felhasználásához jó
szívvel hozzájárult.
Szerkesztõség

Városunk utcái: Gábor Áron utca
Terentius Maurustól származik a mondás: Habent sua fata
libelli.=A könyveknek is megvan a maguk sorsa. Nálunk,
Magyarországon, Kiskunfélegyházán az utcáknak is megvan
a maguk különös sorsa. Egyik legkedvesebb utcám a Gábor
Áron utca, gyermekkorom utcája. Ebben az utcában van a ház
(átalakítva) ahol születtem. A város kataszteri felvételekor,
1879-ben „Alsótemetõ sornak” nevezték el ezt az utcát, mivel az utca vertfalú házai az 1791-ben fölszentelt és 1803-ban
használatba vett katolikus városi köztemetõre néztek. Az utcanév, az „Alsótemetõ sor” 1900-ban Temetõsor” alakra egyszerûsödött. Az utca mai alakja az 1920-as évek végére alakult
ki, és teljes hosszában a „Zombor” utca nevet kapta 1929-ben.
S mert a Zombor utcanév a trianoni diktátumban elcsatolt délvidéki városra utalt, a félegyházi tanács végrehajtó bizottsága
1959. február 25-én az utca nevét „Gábor Áron utcára” változtatta. A zimberi-zombori szépasszonyról szóló nóta helyett
a Gábor Áron rézágyúja… lett az utca dala. Az utca névadója,
Gábor Áron a magyar nemzet örök büszkesége. A székely
ezermester ágyúöntõ az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tüzér õrnagya volt, a székely tüzérség fõparancsnoka.
Gábor Áron 1814. november 30-án született a székelyföldi Bereczken. Tizenhét éves volt, amikor mint határõrt besorozták.
A tehetséges ﬁatalember gyermekkorától a tüzérséghez érzett
vonzalmat. Kitûnõ magaviselete, példás szorgalma dacára a
császári hadseregben csak káplárságig vitte. Keserûen vonta le
a következtetést: - Magyarországon a katonát soha sem fogja
elévinni az ész, jellem és derékség, hanem a németség, szolgalelkûség és protekció. 1845-ben kilépett a császári hadseregbõl, s Bereczken élt afféle ezermesterként. A szabadságharc
kitörésekor úgy érezte, eljött az õ ideje. Tudását a hazájának
ajánlotta fel. A Háromszékben Gábor Áron keze nyomán sorra jöttek létre az ágyúöntõ mûhelyek. Háromszék, Marosszék
harangjait Kézdivásárhelyen ágyúkká változtatta át. 93 (!) vas
és rész ágyút öntöttek itt Gábor Áron irányításával. A dicsõséges szabadságharcban megeredtek a nép áldozatkészségének
csodaforrásai. A harangokon kívül az emberek felajánlották az
ágyúöntéshez ólom, cin, rézedényeiket. Ha megszólalt a harci
kürt, az ágyúöntést irányító Gábor Áron a bõrkötényét karddal cserélte fel, s vágtatott pej lován a csatatérre. 1849. július
2-án az uzini véres csatában a kökösdi hídnál halt hõsi halált a
legendás ágyúöntõ. Orosz ágyúgolyó oltotta ki az életét. Nem
volt még 35 éves….
Juhász István
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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 76/466-843-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.).

Móra Ferencre
emlékezünk
Móra Ferenc halálának 74. évfordulója tiszteletére rendeznek megemlékezéseket város
szerte. Február 7-én 17.00 órakor a Petõﬁ
Sándor Városi Könyvtárban Öregdiák-találkozó és Móra – emléktábla avatásra kerül sor,
majd Kiskunfélegyházán 1935-ben címmel
Kõfalviné Ónodi Márta levéltárvezetõ tart
elõadást. Február 8-án 10.00 órakor a Daru
utcai Móra-szobrot koszorúzzák meg a város,
a civil szervezetek és az iskolák diákságának
képviselõi. Délután 14.00 órakor a Móra Ferenc téri, Móra Ferenc szobornál tartanak megemlékezést. Ezt követõen 14.30 órakor Móra
Ferenc szülõházánál /Móra F. u. 19./ Juhász
István gimnáziumi tanár mond ünnepi beszédet. A rendezvényt a Móra Ferenc Gimnázium
diákjainak mûsora színesíti. A megemlékezés
koszorúzással zárul.

Felhívás
2008-ban 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 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 06-20/5759141-es telefonszámon Kapus Bélánénál.

Félegyházi Közlöny

A sokarcú Petõﬁ
Petõﬁ Sándor születésének 185. évfordulójára egy érdekes, talán rendhagyónak is nevezhetõ kamara kiállításnak adott helyt az impozáns új
könyvtárépület. Dr. Tarjányi József
Petõﬁ portréfotóit helyezték el a bejárat melletti tablókon. A félegyházi
gyökerekkel bíró, elkötelezett mûvészetpártoló maga is kiválóan kezeli a
fényképezõgépet, errõl az ország
különbözõ városaiban álló,
Petõﬁ szobrokról készített
képei tanúskodnak.
Különös élmény megállni e fényképek elõtt,
hiszen a 22 alkotó 23
szoborportréja egyrészt
egyfajta korrajz, amely
tükrözi az elmúlt évtizedek „Petõﬁ lényegének”
változásait a mûvészek tudatában, érzelmeiben. Másrészt tanúságos megﬁgyelni,
hányféle arcot, érzelmi töltést,
jellemet társítottak a legnagyobb magyar költõhöz. S nem utolsósorban
ezek a portrék az egykori Petrovics
mészárszékre néznek, lényegében annak az udvarán „állnak”, megidézve az
egykori idõket.
Ha kronológiai sorrendben a XX. századi izmusok fényében vizsgáljuk az
alkotásokat, érdekes benyomásokat
szerezhetünk. Az 1920-as, 30-as évek
szobrain még erõteljesen érzõdik a római iskola hatása. Az 1950-60-as eszten-

2008. február 1.
dõk a kõkemény szocreál ízeit tapasztották Petõﬁre. (Van sztálinista jellegû,
van öntõmunkás alak, de a lényeg, a
nyilvánvaló sematikus formák, szegényes tartalmi megoldással.) Más esetekben láthatunk magyaros, székelyes
jegyeket tükrözõ szobrokat, erõteljes
expresszivitást mutatókat, sõt néhány
modernizáló törekvéseket magánviselõ
alkotásokat is. Ez utóbbiakban a lényeg,
ne hasonlítson semmilyen elõzõhöz se!
Valamelyikrõl erõ árad, lobogás,
máshol egy kis keserûség bukkan fel a száj körül, s van
a halállal szembenézõ,
mindenre elszánt arcú
portré.
Szinte az egész magyarságot átfogóan, Szombathelytõl Bukarestig(!)
örökítette meg remek
érzékkel Dr. Tarjányi
József a „mi Sándorunkat”. Az alkotók közt vannak nagy nevek és kevésbé ismert mûvészek. Kisfaludi Stróbl
Zsigmond, Kiss István, Ferenczi Béni,
Horvay János és Hunyadi László neve
cseng ismerõsebben a közelmúlt, illetve
a jelen alkotómûvészeinek sorából.
Végül is egy érdekes vállalkozásnak
mondható ez a kiállítás, még ha kissé szokatlan is. Nemcsak arra csodálkozhatunk rá, milyen sokszínûen ragadták meg nagy költõnk jellemét a
különbözõ alkotók, hanem arra is, hogy
mindezt milyen kiválóan fogja egybe a
fényképezõgép lencséje.
RF

A költõ leányka újabb sikere...
A Móra Ferenc Gimnázium 10/E osztályába járó Fekete Csilláról már többször
jelent meg méltató írás ezen újság hasábjain. Ez a roppant szerény, zárkózott, komoly tekintetû diáklány az elmúlt években
sorra aratta irodalmi sikereit költeményeivel. Versei több antológiában, kiadványban megjelentek.

A közelmúltban az Irodalmi Rádió Miskolc
kiadásában napvilágot látott „irodalMatt a
magyarnak” címet viselõ könyv, amelyben
sok költõ és író novelláit, verseit közölték.
Ebben a kötetben Csillának két versét jelentették meg.
Fekete Csilla – Kínja a holnapnak, gyötrelme a mának
Fél pár koszos kesztyû
integet utánad:
kínja a holnapnak,
gyötrelme a mának.
Szeretve kínoznak,
feltámasztva ölnek,
az élet koporsó,
nem adnak kegyelmet.
Halál után nincs más:
íze a magánynak.
Egyedül maradtál,
nem szólnak az árnyak.
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TÁJÉKOZTATÓ
a Kiskunfélegyháza városban mûködõ gyógyszertárak nyitvatartási idejérõl és a megváltozott ügyeleti idejérõl
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2008. február 4-étõl az
alábbiak szerint változik a gyógyszertárak nyitvatartási, ügyeleti és
készenléti ideje:
Nyitvatartási idõ:
1./ Szent István Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8.
(Tel.: 76/462-797)
- hétfõtõl péntekig:
7.30 – 18.00 óráig,
- szombat, vasárnap, ünnepnap: zárva.
2./ Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3.
(Tel.: 76/466-398)
- hétfõtõl péntekig:
7.30 – 19.00 óráig,
- szombat:
8.00 – 12.00 óráig,
- vasárnap, ünnepnap:
zárva.
3./ Móra Patika Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.
(Tel.: 76/461-721)
- hétfõtõl péntekig:
7.30 – 18.00 óráig,
- szombat:
8.00 – 12.00 óráig,
- vasárnap, ünnepnap:
zárva.
4./ Korona Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.
(Tel.: 76/466-582)
- hétfõtõl péntekig:
8.00 – 18.00 óráig,
- szombat, vasárnap, ünnepnap: zárva.
5./ Körpatika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. (Tel.: 76/462-620)
- hétfõtõl péntekig:
7.30 – 20.00 óráig,
- szombat:
8.00 – 12.00 óráig,
- vasárnap, ünnepnap:
zárva.
6./ Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a.
(Tel.: 76/432-000)
- hétfõtõl péntekig:
8.00 – 12.00 óráig,
14.00 – 18.00 óráig,
- szombat:
9.00 – 12.00 óráig,
- vasárnap, ünnepnap:
zárva.
7./ Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfû u. 10/a.
(Tel.: 76/463-363)
- hétfõtõl péntekig:
8.00 – 13.00 óráig,
14.00 – 18.00 óráig,
- szombat:
8.00 – 11.00 óráig,
- vasárnap, ünnepnap:
zárva.
8./ Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B.
(Tel.: 76/712-036)
- hétfõtõl szombatig:
9.00 – 20.00 óráig,
- vasárnap:
9.00 – 19.00 óráig,
- ünnepnap:
zárva.
9./ Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.
(Tel.: 76/462-454)
- hétfõtõl péntekig:
8.00 – 17.00 óráig,
- szombat, vasárnap, ünnepnap: zárva.
Ügyeleti és készenléti rend heti váltásban (9 gyógyszertár):
- Hétfõtõl csütörtökig: 20.00 – 22.00 óráig ügyelet, 22.00 órától másnap reggel 7.30 óráig telefonos készenlét,
- Pénteken: 20.00 – 22.00 óráig ügyelet, 22.00 órától szombat reggel
8.00 óráig telefonos készenlét,
- Szombaton: 20.00 – 22.00 óráig ügyelet, 22.00 órától vasárnap reggel 8.00 óráig telefonos készenlét,
- Vasárnap: 19.00 – 22.00 óráig ügyelet, 22.00 órától hétfõ reggel
7.30 óráig telefonos készenlét,

- Ünnepnapokon folyamatos ügyelet.
Fentieken túl ügyeleti szolgálatot tart négy városközponti gyógyszertár (Szent István, Szenna, Móra, Körpatika) heti váltásban, az
alábbi idõpontokban:
- szombaton:
12.00 – 18.00 óráig
- vasárnap:
8.00 – 12.00 óráig.
A készenlét alatt (22.00 órától – 7.30 óráig) a gyógyszerész az orvosi
ügyeleten lévõ telefonszámon érhetõ el (76/463-222).
Minden gyógyszertár kifüggeszti az aktuális ügyeleti és készenléti
beosztást.
2008. február 4-étõl Kiskunfélegyháza városban az alábbiak szerint
kerültek beosztásra a gyógyszertárak 2008. évben:
Kiskunfélegyháza város gyógyszertárainak ügyeleti és készenléti
rendje 2008. február 4.-tõl.
Ügyelet:
Ügyelet: 20-22 h.-ig
Szombat:12-18 h.-ig
Készenlét: 22-7:30 h.-ig
Vasárnap: 8-12 h.-ig
Szenna
Alma
2008.02.04.-2008.02.10.
Szent I.
Holló
2008.02.11.-2008.02.17.
Móra
Hóvirág 2008.02.18.-2008.02.24.
Kör
Kamilla 2008.02.25.-2008.03.02.
Szenna
Szenna 2008.03.03.-2008.03.09.
Szent I,
Szent I. 2008.03.10.-2008.03.16.
Móra
Móra
2008.03.17.-2008.03.23.
Szenna
Korona 2008.03.24.-2008.03.30.
Kör
Kör
2008.03.31.-2008.04.06.
Szenna
Alma
2008.04.07.-2008.04.13.
Szent I.
Holló
2008.04.14.-2008.04.20.
Móra
Hóvirág 2008.04.21.-2008.04.27.
Kör
Kamilla 2008.04.28.-2008.05.04.
Szenna
Szenna 2008.05.05.-2008.05.11.
Szent I.
Szent I. 2008.05.12.-2008.05.18.
Móra
Móra
2008.05.19.-2008.05.25.
Szent I.
Korona 2008.05.26.-2008.06.01.
Kör
Kör
2008.06.02.-2008.06.08.
Szenna
Alma
2008.06.09.-2008.06.15.
Szent I.
Holló
2008.06.16.-2008.06.22.
Móra
Hóvirág 2008.06.23.-2008.06.29.
Kör
Kamilla 2008.06.30.-2008.07.06.
Szenna
Szenna 2008.07.07.-2008.07.13.
Szent I.
Szent I. 2008.07.14.-2008.07.20.
Móra
Móra
2008.07.21.-2008.07.27.
Móra
Korona 2008.07.28.-2008.08.03.
Kör
Kör
2008.08.04.-2008.08.10.
Szenna
Alma
2008.08.11.-2008.08.17.
Szent I.
Holló
2008.08.18.-2008.08.24.
Móra
Hóvirág 2008.08.25.-2008.08.31.
Kör
Kamilla 2008.09.01.-2008.09.07.
Szenna
Szenna 2008.09.08.-2008.09.14.
Szent I,
Szent I. 2008.09.15.-2008.09.21.
Móra
Móra
2008.09.22.-2008.09.28.
Kör
Korona 2008.09.29.-2008.10.05.
Kör
Kör
2008.10.06.-2008.10.12.
Szenna
Alma
2008.10.13.-2008.10.19.
Szent I.
Holló
2008.10.20.-2008.10.26.
Móra
Hóvirág 2008.10.27.-2008.11.02.
Kör
Kamilla 2008.11.03.-2008.11.09.
Szenna
Szenna 2008.11.10.-2008.11.16.
Szent I.
Szent I. 2008.11.17.-2008.11.23.
Móra
Móra
2008.11.24.-2008.11.30.
Szenna
Korona 2008.12.01.-2008.12.07.
Kör
Kör
2008.12.08.-2008.12.14.
Szenna
Alma
2008.12.15.-2008.12.21.
Szent I.
Holló
2008.12.22.-2008.12.28.
Móra
Hóvirág 2008.12.29.-2009.01.04.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Radics Levente (anyja neve: Androvicz Veronika),
Bódi Leila (Fekete Anita), Barna Máté (Iványi Andrea Etelka),
Rácz Máté Zoltán (Fábián Judit), Seéberger Martin (Ónodi
Erika), Méhes Kristóf Róbert (Fischer Edit), Szabó Bianka
(Sajtos Ibolya), Vízhányó Bence (Fábián Rita).
Házasságot kötöttek: Gondi Katalin – Oroszi Róbert Csaba.
Meghaltak: Besze István Mihály, Réz Józsefné Molnár
Erzsébet, Dencs László, Fábián Józsefné Agárdi Margit Gizella,
Molnár Gyuláné Kalmár Julianna Piroska, Vidéki István,
Tóth János, Keserû Antal Sándorné Rigó Mária Magdolna
– Kiskunfélegyháza. Cserényi László – Szank, Mester Gyula,
Kecskeméti Andrásné Szarvas Mária – Pálmonostora

Hirdetmény
Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. §. (1) bekezdése értelmében a választások és népszavazás során mûködõ szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy azokba maximum 1200
választópolgár jusson. A fenti rendelkezés alapján megtörtént a szavazókörök felülvizsgálata és az alábbi szavazókörök
kerültek módosításra: A Bankfalui Általános Iskolában mûködõ 18. sz. szavazókörbe (Pap István választókörzete) kerültek áthelyezése: a Fecske, Gólya, Pacsirta, Rigó, Szélmalom
utca és Tanyasori út, amelyek eddig a Darvas J. Általános Iskolában mûködõ 19. sz. szavazókörbe (Tancsa János választókörzete) tartoztak. Az eddig kizárólag a 20. sz. szavazókörbe
tartozó Holló L. utca megosztásra került az alábbiak szerint:
19. szavazókörben szavaznak (Darvas J. Ált. Iskola): Holló
L. u. 25-27., 45., 47. lakó választópolgárok, 20. szavazókörben
szavaznak (Darvas J. Ált. Iskola) Holló L. u. 1-23-ig és 2-28ig lakó választópolgárok. Ugyancsak megosztásra került az
eddig a 21. sz. szavazókörbe (Darvas J. Ált. Iskola) tartozó
Dr. Holló L. utcarész az alábbiak szerint: 21. szavazókörben
szavaz (Darvas J. Ált. Iskola): Dr. Holló L. u. 66-tól végig
és 51-tõl végig, 22. szavazókörben szavaz (Bercsényi Utcai
Óvoda): Dr. Holló L. u. 44-64-ig és 43-49-ig. Tájékoztatom
a T. Választópolgárokat, hogy a közeljövõben tartandó népszavazásra megküldendõ „Értesítõ”-n szíveskedjenek ﬁgyelemmel lenni a szavazás helyére, mivel a fenti módosítással
érintett választópolgárok már az új szavazóköri besorolás
szerint kapják meg azt. Megértésüket köszönöm.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyzõ, HVI vezetõje

Választási hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Választási Irodája tájékoztatja a lakosságot, hogy az egyéni választókerületek területi beosztását,
számát, sorszámát a Választási Irodában (6100 Kkfháza,
Kossuth u. 1. I. em. 30.) 2008. február 15-ig közszemlére teszi ki. A lista a Választási Irodában a fent jelzett idõpontig a
hivatalos órák alatt tekinthetõ meg. Azon választópolgárok
számára, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó
jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését
tartalmazza, illetõleg akik igazolással rendelkeznek, a 13.
számú szavazókör került kijelölésre. A 13. számú szavazókör
helye és címe: Móra F. Gimnázium (Kkfháza, Kossuth u. 9.)
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette Jegyzõ, HVI vezetõje
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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 45. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: hûtõgépész, csomagoló,
autószerelõ, húsfeldolgozó, cipõalsórész-készítõ. Bugac: sertésgondozó, vendéglátóipari eladó. Budapest: villanyszerlõ. Befektetési
tanácsadó (változó).

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET:
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza,
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET január 28- tól - február 3ig: Kör Patika Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620., 4-tõl
február 10-ig Senna Gyógyszertár Kkfháza, Zrínyi u. 1-3.
Tel.: 76/466-398.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET 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,
Február 9-én és 10-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Fekete Miklós Kkfháza,
Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955
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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Idegenben nyertek a ﬁúk
NB II. férﬁ kosárlabda
mérkõzés.
Szentes KK – KKC 80:82
Pontszerzõ félegyházi játékosok: Dobos Richárd 27,
Hajdú Gergely 22, Szabó
Miklós 17, Varga Márton

8, Simin Tamás 5, Guóth
Ádám 3. Edzõ: Guóth
Ádám.
A KKC férﬁ csapata az év
második mérkõzését idegenben játszotta a megerõsödött szentesiek ellen. A
találkozó férﬁas küzdel-

met hozott, az eredmény
tekintetében a csapatok a
mérkõzés során jelentõs
elõnyre tudtak szert tenni.
A rendes játékidõ döntetlenre végzõdött, így a szabályok alapján hosszabbításra került sor. Ebben a
KKC bizonyult jobbnak 8:6
arányban, így összegezve két
pontos gyõzelmet aratott,
ami minimális, de jó. Ezen
találkozón is az edzõ kevés
játékossal rendelkezett, így
szükségessé vált az õ személyes szereplése is.
Legközelebbi
bajnoki
mérkõzés: KKC: Szolnok
Olaj KK, férﬁ mérkõzés,
február 1. (péntek), 19 óra,
Városi Sportcsarnok. A nõi
csapat február 9-én (szombaton) 16.30 órakor játszik
a Városi Sport-csarnokban
a Budapesti MACF ellen.
Tokai György

7. oldal

Verítékes,
de gyõzelem
Óvatos játékkal kezdõdött a futsal NB-II.
elsõ tavaszi, hazai mérkõzése január 21-én a
Kiskunfélegyházi sportcsarnokban a Somafone-KHTK – DEAC csapatai között. Az elsõ
percek puhatolódzása után a 4. perc a vendégeknek hozta meg a vezetést, erre Kádár Tamás révén a hazai csapat a 9. percben tudott válaszolni. A gólszegény közepes színvonalú elsõ
játékrész után a szurkolók bizakodva vártak
egy jobb, izgalmasabb folytatást. Ebben nem
is csalódhattak, csak éppen nem a Somafone
számára kedvezõen alakult a második félidõ
eleje. A DEAC négy perc elteltével már két gólos elõnyre tett szert, s úgy tûnt mintha nem is
a debreceni, hanem a félegyházi csapat utazott
volna a mérkõzés elõtt 200 km-t és fáradt volna
el. Szerencsére Szabó Attila nagyon ügyesen
helyezett találatával csökkent a különbség, de
a középkezdés után ismét a vendégek növelték
elõnyüket. /2-4/. Ettõl kezdve azonban magá-

Veretlenül elsõ az NB I-es csapat
NB I. Keleti csoport. Kiskunfélegyházi
ASI I. - APAGY SE I. 13:5.
A FASI I. csapata ismét meggyõzõ
fölénnyel nyerte az APAGY elleni
mérkõzést és továbbra is veretlenül
vezeti a tabellát a Keleti csoportban.
Gyõzött: Korponai 4, Vajda 3, Oláh
és Skumát 2-2 mérkõzésen. AZ Oláh
- Korponai és a Vajda - Skumát párosunk egyaránt 3:1 arányban nyert. A
FASI II. csapata a dobogóra esélyes
MTK-val szemben 14:4 arányú vereséget szenvedett.
Az NB I. Keleti csoportjában idegenben

fölényes 15:3 arányú gyõzelmet aratott
a Kiskunfélegyházi ASI I. csapata az elmúlt hétvégén a H-Generál Jászberényi
SE csapata ellen.
Gyõzött: Skumát 4, Oláh 4, Vajda és
Korponai 3-3 mérkõzésen és remekelt
a Skumát-Vajda, valamint az OláhKorponai párosunk is. Az NB II-ben
szereplõ FASI II. csapata 12:6 arányú
vereséget szenvedett a Jónyer vezette
KSI SE I. csapatától.
Gyõzött: Héjj és Dr. Francia 2-2, Kocsis
1 mérkõzésen , és a Kocsis-Blöszel páros.
Némedi L.

ra talált a Somafone és ismét bebizonyította
küzdeni tudását, akarását és, hogy nem véletlen áll a bajnokságban az NB-I-be feljutást
jelentõ második helyen. Egyre javuló játékkal,
ötletes, gyors megoldásokkal kezdte felõrölni
ellenfele ellenállását és Bertus Henrik góljával
megkezdte a felzárkózást, majd két perc alatt
kiegyenlítette hátrányát Lapsánszki Tamás
közvetett szabadrúgásgóljával. Ekkor már a
hazai szurkolótábor is tûzbe jött és egyre hangosabb buzdításuk mellett ismét Kádár Tamás
volt eredményes a 26. percben / 5-4 /. A gyõzelmet jelentõ, megszerzett elõnyt a mérkõzés
hátralévõ perceiben a Somafone-KHTK
rutinos labdarúgói már nem engedték ki a
kezükbõl, ezzel itthon tartva a végelszámolásnál nagyon fontos három pontot. A kezdeti,
idény eleji formát mutató hazai gárda a második játékrészben ismét bebizonyította küzdeni
akarását, csapategységét és a sportszerû hazai
szurkolótábor támogatásával vívta ki, tavaszi
elsõ hazai gyõzelmét. A január 28-ai Somafone KHTK - Universitas Szeged eredménye 6:8
(félidõ 4:5). Dekoncetráltan játszó hazai csapat
ellen, megérdemelten nyert a lelkes szegedi ﬁatal gárda.

8. oldal
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Ismét nyertek a grund ördögei

Megyei Grundbirkózó Diákolimpia döntõt rendeztek
február 15-én a Bankfalui Általános Iskolában. A ﬁúk
mezõnyében csak a helyi csapat nevezett. A lányoknál a
Bankfalu csapata mellett a tavaly szintén országos döntõbeli résztvevõ Helvéciai Feketeerdõ Iskolája indult.
A papírformának megfelelõen a Bankfalui Általános
Iskola csapata 5:2 arányban nyerte a megyei döntõt, így február 9-én indulhat a ﬁú csapattal együtt
a területi döntõn Orosházán. Gyõztek, 24 kg: Tóth
Roxána. 31 kg: Patai Krisztina, 40 kg: Hojsza Bernadett, 45 kg: Gulyás Krisztina, + 45 kg: Ajtai Hajnalka. Felkészítõ: Rekedt-Nagy Zoltán
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Pókereztek
a Koronások
Izgalmas, kiváló hangulatban zajló versenynek
adott otthont január 20-án délután a TEMI
Szakmaközi Mûvelõdési Ház. Negyvenkét
vállalkozó kedvû játékos mutathatta meg pókerarcát, blöffölési tudását és hogy, hányadán
áll a szerencsével, mindezek mellett. A több
mint hét órán át tartó fárasztó, de élvezetes
partikat több érdeklõdõ is megtekintette
és végig izgulta, ami igazolta a pókerjáték
közkedveltségét, sikerét. A döntõ nyolcas
asztalnál a következõ eredmények születtek:
8. Szabó György, 7. Nagy Richárd, 6. Bánﬁ
László, 5. Guba Miklós, 4. Szabó Attila, 3.
Bálint Krisztián, 2. Móczár Károly, 1. Dudás
Zsolt a III. Korona kupa Pókerkirálya.
A helyezetteknek a verseny szervezõi február
17-én a VARIENS-Póker kupa kezdete elõtt
adják át megérdemelt tárgyjutalmaikat, szintén a TEMI Szakmaközi Mûvelõdési Házban.

Döntetlent játszott a KHTK
Elsõ edzõmérkõzést játszotta szombaton
(január 26-án a KHTK NB III-ban szereplõ labdarúgócsapata az Orgovány ellen. Az
eredmény 2:2-es eldöntetlen lett. A csapat
edzõje Patrascu János. A KHTK további
edzõmérkõzéseinek idõpontjai: Február 2.,
10 óra KHTK – Kunszállás. Február 6., 17.30
óra KHTK – Izsák. Február 9., 11 óra, KHTK
– Cegléd. Február 13., 17.30 óra KHTK
– Kiskunhalas. Február 16., 10 óra, KHTK
– Kunszállás. Február 20., 17.30 óra, KHTK
– Kiskunhalas. Március 1., 14 óra, KHTK –
Csongrád. Valamennyi mérkõzést a Honvéd
pályán játsszák.

