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I. Polgári Bál
Február 2-án, szombaton került megren-
dezésre a Móra Ferenc Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében az I. Polgári Bál. A 
200 fõs rendezvény vendégeit Kapus Krisz-
tián, önkormányzati képviselõ, házigazda 
köszöntötte, aki beszédében hangsúlyoz-
ta, a polgári értékrend továbbadása, a 
közösség ereje, találkozni egymással és 
együtt ünnepelni mindannyiunk számára 
fontos élmények. A Mûvelõdési, Oktatási 
és Vallásügyi bizottság elnöke elmondta, 
szeretné, ha hagyománnyá válna a Polgári 
Bál. Az összejövetel fõvédnöke dr. Becsey 
Zsolt EU parlamenti képviselõ rámutatott 
arra, hogy nem mindegy milyen értékeket 
adunk át gyermekeinknek, ezért külön örö-
mét fejezte ki azért, hogy számos fi atal ven-
dég volt és sok ifjú segítõ ténykedett a bál 
lebonyolításában. Az est során színvonalas 
fellépõk szórakoztatták a vendégeket. Volt 
népdal, próza, tánc, operett és opera is. dr. 
Becsey Zsolt Brüsszelbõl ajándékba hozott 
egy labdát, amelyet az Európai Parlament 
magyar nemzetiségû néppárti képviselõi 
dedikáltak. Az ajándékot árverésre bocsá-
tották a szervezõk. A jótékonysági árverés 
keretein belül hosszas licitálás után Lõ-
rincz Tibor képviselõ vásárolta meg a fel-
ajánlott nyereményt. A labdából befolyt 
összeget a Kiskunfélegyházán lévõ autista 
óvodásokat foglalkoztató csoport számára 
fejlesztõ játékok vásárlására ajánlották fel 
a szervezõk. A rendezvény sikere egyben 
a Kiskunfélegyházán élõ polgárok sikere, 
hiszen a közélet róluk, rólunk szól.

Mûemlék az újtemplom
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH) javaslatára Hiller István, oktatási és 
kulturális miniszter a napokban mûemlék-
ké nyilvánította a kiskunfélegyházi Szent 
István-templomot. A Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal tudományos, szakmai do-
kumentációja és felterjesztése alapján az 
oktatási és kulturális miniszter újabb 101 
épület mûemléki védéséhez járult hozzá. 
Ily módon tovább gazdagodott a közel 12 
ezres magyar mûemléki állomány.

Úgy tûnik zökkenõmentes volt az átállás vá-
rosunk összevont középiskoláiban, amely az 
ipari, a közgazdasági és a mezõgazdasági 
szakközép és szakiskolákat érintette. Az elsõ 
félév tapasztalatait Ágoston Tibor fõigaz-
gató foglalta össze.

Elmondta, elsõként az iskolák eltérõ 
szervezeti és mûködési szabályzatát 
(SZMSZ) egységesítették, hozzáigazítva 
az új helyzethez, valamint a költségek-
bõl is sikerült lefaragniuk. Ezáltal egy 
hatékonyabb és bizonyos tekintetben 
egyszerûbb, korszerû intézményt hoztak 
létre. Igen jelentõs minõségi javuláson 
esett át az intézmény, amit az is bizonyít, 
hogy a Gallup Intézet referenciahelyévé, 
pozitív példává vált a közel 2400 diák ok-
tatását végzõ iskola. Ennek keretében az 
említett intézményekben akkreditált, ki-
helyezett pedagógus továbbképzéseket, 
mûhelysorozatokat, elméleti és work-
shop-okat, városi regionális és orszá-
gos konferenciákat is tartanak majd. A 
tanárok és a diákok számára is szaba-
don átjárható lett a három intézmény. 
A 9-10. osztály elvégzése után minimális 
adminisztrációval lehet szakmát váltani 

a tanulóknak, ha idõközben mégis meg-
gondolnák magukat a választott hivatá-
suk tekintetében. Az iskolák felújítása 
is könnyebbé, olcsóbbá vált. Az össze-
vont intézmények között rendkívül jó az 
együttmûködés. Példa erre, hogy lovas 
kocsit is javítottak már az autós tanmû-
helyben, de a különbözõ reprezentá-
ciókhoz is a tangazdaság és a vágóhíd 
biztosítja a szükséges élelmiszereket. Az 
egyszerûsítések és az összevonás pozitív 
hatásai 2-4 év múlva lesznek érezhetõek, 
bár már a következõ tanévben 30-35 
milliós megtakarítást remél az iskola ve-
zetése. Az intézményi összevonás nem 
ért véget a három középiskola egybeol-
vasztásával. Megyei szinten is folyamatos 
az egyeztetés. A költségek csökkentése, 
valamint a hatékonyság növelése érdeké-
ben megalakult a Dél-Bács-Kiskun Me-
gyei Konzorcium, ahol múltja és eddig 
elért számos sikere nyomán városunk 
összevont intézménye komoly tényezõvé 
vált. A konzorcium tagjai már döntöttek 
egy, a mûködésüket tovább könnyítõ 
közös Kft, vagy Rt létrehozásáról, így 
az uniós pályázatokon való részvétel is 
könnyebbé válik.                                A.A.

Példaértékû összevonás

Õsi hagyományainkat megõrizve Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén, február 2-án 
a város elöljárósága, vezetõi, tisztségviselõi és polgárai a Sarlós Boldogasszony Plébánia-
templomban ünnepi istentiszteleten vettek részt, közösen imádkozva a városért. A misét 
Talapka István plébános celebrálta.                                             Fotó: Gulyás Zsuzsanna
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Egy sikeres GYIÖK
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat új 
testülete 2007-ben, a választás és a beik-
tatás után kezdett el aktívan tevékenyked-
ni. Májusban, anyák napján, a legnagyobb 
szociális otthonban szerveztünk koncertet 
és adtunk virágot a nagymamáknak. Ezt 
követõen Kiskunfélegyházára érkezett a 
Drogmentes Maraton csapata, akikkel 
együtt futottunk majd drogmentes kapitányokká avattak 
bennünket. Májusban csatlakoztunk a Füstmentes Világnap 
alkalmából a városi ”csikkszedõ” akcióhoz. Valamint részt 
vettünk az Ifjúsági Koncepció elkészítésében. Május végén 
hangulatos bulival búcsúztattuk el az elõzõ képviselõinket. 
A Városalapítók Napján részt vettünk az ünnepségeken 
és a seprûfociban is indult csapatunk. Segítettünk a 
városi gyereknap lebonyolításában is. Júliusban került 
sor GYIÖK táborunkra Meszesen, a Duna-parton, ahol 
egyhetes felkészítõ táborban töltöttük napjainkat, képeztek 
bennünket, ismerkedtünk a GYIÖK múltjával, s terveztük 
jövõnket. Ezután augusztus 17-21. között került sor a III. 
magyar-magyar táborra, ahol 5 ország magyar fiataljait 
láttuk vendégül. 
Augusztus végén, 25-27-én részt vettünk a hagyományos 
ifjúsági civil tréningen, melynek helyszíne idén Kiskunma-
jsa volt. Szeptemberben megrendeztük a Regionális Diák-
polgármester találkozót, ahol a környezõ városok diák/
ifjúsági polgármestereivel 2 napot töltöttünk el, s hallgattuk 
neves ifjúsági szakemberek elõadásait. Ebben a hónapban 
rendeztük meg a városi Diáknapot, ahol a fiatalok fõzõver-
senyen, filmvetítésen, néptáncon, valamint karaoke verse-
nyen vehettek rész. 
Októberben részt vettünk a Városi Diákparlamenten, ahol 3 
embert a GYIÖK-bõl megválasztottak, hogy képviseljék vá-
rosunkat az Országos Diákparlamenten. Ezt követõen meg-
alakult a Helyi Ifjúsági Tanács, amelynek elnöki teendõit  
én látom el. Novemberben ”palacsinta-partit” rendeztünk. 
December elsõ két hetében szaloncukrot osztogattunk a 
kisgyermekeknek, majd Mikulás napján kézmûves foglal-
kozással vártuk a gyerekeket a városi karácsonyfánál. Részt 
vettünk a városi gyertyagyújtó ünnepségeken, ahol segítet-
tünk ételt és italt osztogatni. 
A karácsonyi szünet elõtt megtartottuk a GYIÖK 
karácsonyt, ahol minden iskolából 10 tanulót jutalmaztunk 
meg. Évközben folyamatosan tartottuk testületi üléseinket, 
amelyek jó hangulatban, munkával gazdagon teltek. A 
fenti programok sikerességéért köszönettel tartozunk 
Kapusné Dunás-Varga Ibolya ifjúsági referensnek is, aki 
fáradhatatlanul segíti munkánkat.
2008-ban a következõ programok kerülnek megvalósítás-
ra: Január 31-én 16 órától tartottuk farsangi bálunkat a 
Mûvelõdési Házban. Február 1-2-ig csatlakoztunk a Guruló 
kistérség rendezvény-sorozat programjaihoz. Február 22-
24. között Kalocsán, gyermek és ifjúsági találkozón veszünk 
részt. Február 27-én városi ifjúsági kosárlabda tornát ren-
dezünk, amire várjuk a középiskolák jelentkezését. Április-
ban megrendezzük a városi Ki mit tud? vetélkedõt, majd 
készülünk a GYIÖK 10. választására.

Papp Alexandra, diákpolgármester

„… Úgy mentem el innen, mint kisgyermek…” (Félegyháza)
„…Ott essem el én, A harc mezején…” (Fehéregyháza)

BEKÖSZÖNTÕ
Kedves Félegyháziak!

2007. december 31-én a Petõfi nevét viselõ intézmények kép-
viselõi, az önkormányzat hivatalának képviselõi és kultúrával 
foglalkozó tisztségviselõi, a közmûvelõdési intézmények ve-
zetõi, a Petõfi nevét viselõ civil szervezõdések újra élesztet-
ték a kiskunfélegyházi Petõfi Emlékbizottságot.
Az emlékbizottság 15 fõvel alakult, amely Kapus Krisztiánt, a 
Mûvelõdési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnökét válasz-
totta elnökének, Tóth Gyulánét, az Országos Petõfi Sándor 
Társaság elnökségi tagját, valamint a Petõfi nevét viselõ in-
tézmény és civil szervezet képviselõjét ügyvezetõ elnöknek. 
Az emlékbizottság titkári teendõit Vas László, az önkor-
mányzat kulturális referense látja el.
Emlékbizottságunk az elsõ perctõl kezdve hisz abban a sok 
szép gondolatban, amiket megfogalmaztunk. A programok 
közt szerepel - a teljesség igénye nélkül - a március 15-i és 
a július 31-i ünnepségek, Nemzetközi Petõfi Konferencia, 
Petõfi versmondó verseny, a Segesvári és Fehéregyházi Petõ-
fi Mûvelõdési Egyesület közös programjai, Szendrey Júlia és 
Petõfi Zoltán születési évfordulói, Petõfivel kapcsolatos ki-
adványok, képeslapok, CD-k, összefoglaló emlékfüzet, Petõ-
fi Nemzeti Diákszínjátszó Találkozó és Fesztivál, kiállítások, 
a Petõfi nevét viselõ középiskolák országos találkozója és 
sorolhatnám.
Mi, az emlékbizottság tagjai hiszünk a megvalósulásban. Én 
is, mint ügyvezetõ elnök, úgyis mint született kiskunfélegyhá-
zi, úgy is mint egy nagy múltú Petõfi nevét viselõ intézmény 
vezetõje.
Az emlékévek alatt - megjelenítésben és tartalomban  is - 
mindenre próbálunk úgy odafigyelni, hogy az méltó legyen 
Félegyházához és Petõfihez. 
A programjainkra mindenkit hívunk és várunk: a félegyhá-
zi polgárokat, az elszármazottakat, a családokat, és sok-sok 
fiatalt.
Az emlékbizottság megalakulásától kezdve folyamatosan 
dolgozik, sokan segítik ezt a munkát, félegyháziak és nem 
félegyházi, de Petõfit tisztelõk egyaránt.

Kedves Félegyháziak!  Kedves Petõfit Tisztelõk!

Mi, az újjá alakult Petõfi Emlékbizottság tagjai hiszünk ab-
ban, hogy egy ország, egy nemzet, egy kis közösség addig él, 
míg vállalható értékekkel tudja fölvértezni a majdani vissza-
emlékezõket, míg az anyagi szegénységgel szembe tudja állí-
tani a hit, az együvé tartozás gazdagságát! 
Várjuk mindazon magánszemélyek, az önkormányzat, a ci-
vil és társadalmi szervezetek, cégek, vállalkozók erkölcsi és 
anyagi támogatását, akiknek fontos a Petõfi-kultusz Fél-
egyházán.
Hiszem, hogy ez a félegyháziaknak most is sikerül!

„…Mert van örök ember és
van örök érték,
ne hagyd becsapni magad:
nem veszett a mérték…”

Tóth Gyuláné
a kiskunfélegyházi Petõfi Emlékbizottság ügyvezetõ elnöke
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A nagy ellátó rendszerek reformjáról, 
az európai uniós vidékfejlesztési pá-
lyázati rendszerrõl esett szó a minap 
a TEMI Szakmaközi Mûvelõdési 
Házban megrendezett elõadással egy-
bekötött fórumon. 

A „Reformok, lehetõségek élet-
közelben” címet viselõ programot 
Ficsór József polgármester nyitotta 
meg. Városunk elsõ embere a nagy 
ellátó rendszerek reformjának 
szükségességérõl beszélt. 
Németh Péter, a Kiskunfélegyházi 
Szolgáltató Intézmény igazgatója a 
LEADER + program jelentõségét 
és a benne rejlõ lehetõségeket 
ecsetelte. Elmondta, a 2000-2006-
os idõszakban az európai uniós tá-
mogatás meghaladta az 5 milliárd 
eurót. Hazánk 2004-ben csatla-
kozott a vidéket, a helyi közössé-
geket támogató programhoz. Két 
év alatt mintegy 80 helyi közösség 
jutott anyagi támogatáshoz. Ta-
valyi évben újabb négy éves ciklus 
kezdõdött. Hazánk vidékfejlesztési 

programjára 1300 milliárd forintot 
szánnak. 
A program második részében dr. 
Garai István országgyûlési képvi-
selõ, városunk alpolgármestere az 
egészségügyi és biztosítási reform 
részleteibe engedett bepillantást, 
valamint vázolta a nyugdíjemelési 
program jelentõségét, eredményeit. 
Az elõadás végén a résztvevõk el-
mondhatták véleményüket, majd 
kérdéseket tehettek fel az illetéke-
seknek.

Reformok és lehetõségek A Magyar Kultúra 
Lovagja

Dr. Benkõ Éva szociológus nevét Kiskunfél-
egyházán a kiállítást szeretõk, a különféle tárla-
tok megnyitó közönsége, városunk alkotói igen 
csak jól ismerik. Dulity Tibor festõmûvész tár-
saként tûnt fel településünk mûvészeti életében, 
s azóta szervesen bekapcsolódott Félegyháza 
alkotói világába.
Az elmúlt héten óriási megtiszteltetés érte a 
Jakabszállási tanyán élõ és társa emlékét hûen 
ápoló egykori fõvárosi polgárt, amikor a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány javaslatára a „Kultúra 
ápolása érdekében kifejtett életmûvéért”, a Ma-
gyar Kultúra Lovagjai közé emelték 2008-ban. 
Az indoklásban szerepel mozgalmas életének 
számtalan felvillantása, többek közt mint az 
„Amatõr mozgalmak gazdagítója”, különféle 
módszertani tanulmányok szerzõje, de õ volt 
1977-tõl a Népmûvelési Intézet Amatõr Mûvé-
szeti Osztályának a vezetõje 1981-ig. Ekkor ne-
vezték ki az Országos Közmûvelõdési Központ 
Módszertani Intézetének igazgatójává, mely 
tisztséget nyugállományba vonulásáig, 1992-ig 
betöltötte. A nemzetközi kapcsolatokkal végzett 
elsõ településfejlesztési kísérletek is nevéhez 
kapcsolódnak és megszervezte a Nemzetközi 
néptánc-monográfia kiadását. A francia-magyar 
kulturális kapcsolatok szorgalmazója, aktív 
szereplõje volt. Mindig fontosnak tartotta és 
felügyelte az egyes kultúrát õrzõ, megújító szer-
vezetek tevékenységének figyelemmel kísérését, 
támogatását. Alkotótáborok kezdeményezõ-
jeként folyamatosan elõsegítette és elõsegíti a 
Kiskunság és a tanyavilág értékeinek, szépségei-
nek bemutatását, megörökítését. 
Hatalmas mûveltségérõl, elmélyült szakmai tu-
dásáról a legkülönfélébb kiállítás-megnyitókon 
meggyõzõdhetett városunk közönsége is. Dr. 
Benkõ Éva olyan ismert egyéniségekkel együtt 
kapta meg ezt a megtisztelõ címet, mint például 
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat elnöke, Makovecz Imre Kossuth- és 
Ybl-díjas építész vagy a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Máté 
Ottilia énekmûvész. Gratulálunk e nagyszerû 
elismeréshez.                                                   R. F.

Vállalkozói klub alakul február 
végén Kiskunfélegyházán. Lajos 
Zoltán, fõszervezõ úgy fogalmazott, 
a korábban már sikeresen mûködõ 
Vállalkozói Szalonhoz hasonlóan 
– amely leginkább Vida Pál önkor-
mányzati képviselõ nevéhez kötõdött 
- kerekasztal beszélgetésekre invitál-
ják a város üzleti életének szereplõit. 
Az idei évben nyolc találkozót tervez-
nek. 

A klub létrehozására azért is szük-
ség van, mert jelenleg a képviselõ-
testületben kevés a vállalkozó. 
Fontos lenne, hogy a helyi adót 
fizetõ cégek beleszólhassanak az 
õket érintõ kérdésekbe, érvénye-
síteni tudják érdekeiket. A klub-
beszélgetésnek a tervek szerint 
az Ipartestület székháza adna ott-
hont. 
Fontos a kisvállalkozók együtt-
mûködése, hogy felülemelkedve 
a pártpolitikán, a város érdekét 
szem elõtt tartva, a helyi gazda-
ságpolitikai érdekek is megfelelõ 
hangsúlyt kapjanak. 
Lajos Zoltán példaként Kecs-
kemétet említette, ahol három 

vállalkozói klub is mûködik. 
Félegyházán a megalakítandó 
klub mûködésének feltételei még 
csak most körvonalazódnak, de 
már megvan az elsõ, márciusi 
kerekasztal tervezett programja. 
Ennek résztvevõi az egészségügy-
ben jártas közéleti személyiségek, 
Dr. Garai István országgyûlési 
képviselõ, Dr. Kovács József kór-
házigazgató, valamint a félegyhá-
zi kötõdésû Dr. Zombor Gábor, 
Kecskemét polgármestere, koráb-
ban a megyei kórház fõigazgatója. 
Távolabbi cél, hogy az önkor-
mányzat szakbizottságainak külsõs 
tagjai között több sikeres vállal-
kozó is helyet kapjon. Ne csak egy-
egy gazdasági kérdésben legyenek 
egyeztetések a város vezetése és 
a vállalkozói réteg között, hanem 
mintegy állandó fórumként, már 
a döntések elõkészítésében hasz-
nálják ki a cégvezetõk gyakorlati 
tapasztalatait. 
A félegyházi vállalkozói klub nyi-
tott, bárki tagja lehet. Az alakuló 
ülésre február 27-én 17 órakor 
kerül sor, helye az Ipartesület 
székháza.                                 A. A.

Alakulóban a Vállalkozók Klubja 
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Pályázatfigyelõ
Pályázat címe: Ekkora halat fogtam! Beküldési 
határidõ: 2008. március 20. Pályázhatnak: meg-
kötés nélkül bárki. A Gyöngyharmat Kiadó nyílt 
pályázatot hirdet kortárs szerzõk részére, magyar 
nyelven írott, horgászati témájú elbeszélésekre. A 
pályázaton bárki részt vehet. Terjedelmi korlátozás 
és nevezési díj nincs. Egy pályázó 2 kézirattal in-
dulhat a pályázaton. A zsûri a beküldött pályamun-
kákat szépirodalmi és szakmai szempontból egya-
ránt értékelve hozza meg döntését, s a beérkezett 
pályamûvek színvonalától függõen határozza meg 
a díjak odaítélését. A díjazott és díjat ugyan nem 
nyerõ, de kiemelkedõ pályamunkákat - külön meg-
állapodás szerint - a Gyöngyharmat Kiadó antoló-
giában megjelentetheti. A pályamûveket A/4-es 
papírra számítógéppel kinyomtatva, 3 példányban 
kérjük beküldeni a kiadó címére: Gyöngyharmat 
Kiadó Bt., Ekkora halat fogtam! - novellapályá-
zat 2736 Mikebuda, Iskola u. 5. A szerzõ nevét, 
lakcímét és egyéb elérhetõségeit kérjük a kézirat 
végén feltüntetni! A pályázatokról érdeklõdni le-
het a Városi Könyvtárban, az Interneten.

Szavalóverseny
A Petõfi Emlékbizottság, a költõ ne-
vét viselõ intézmények és civil szerve-
zetek 2008-ban, a Petõfi-emlékévek 
programjaként PETÕFI SÁNDOR – 
SZAVALÓVERSENYT hirdetnek vá-
rosunk és környezõ településeinek 1-8. 
évfolyamos tanulói számára. A verseny 
anyaga: egy kötelezõ Petõfi Sándor és 
egy szabadon választott vers elmon-
dása. Kötelezõ Petõfi Sándor versek: 1-
4. évfolyam: Petõfi Sándor: Tintásüveg 
c. verse, 5-6. évfolyam: Petõfi Sándor: 
István öcsémhez c. verse, 7-8. évfolyam 
(6 osztályos gimnázium I-II. osztálya): 
Petõfi Sándor: Szülõföldemen c. verse. 
Szabadon választott vers: Egy magyar 
költõ szabadon választott verse, amely-
ben megnyilvánul a szülõföld szere-
tete. Az elõadáshoz szükséges idõ az 
5 percet nem haladhatja meg. Kérjük 
az iskolai versenyek megrendezését, s 
ennek alapján kategóriánként (1-4. év-
folyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam) 
egy-egy fõ nevezhet be a városi döntõ-
be.) A nevezés módja és határideje: A 
nevezéseket: név, iskola, évfolyam és 
a verscímek megjelölésével legkésõbb 
2008. február 29-ig kérjük eljuttatni a 
Petõfi Sándor Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárába 6100 Kiskunfélegyhá-
za, Gorkij u. 2. (tel.: 76 / 461-449, fax: 
76 / 461-429; e-mail: psvk@psvk.hu). 
Kérjük, szíveskedjenek a verseket fény-
másolatban vagy e-mail-ben címünkre a 
nevezéssel együtt elküldeni!

Szokatlan idõpontra, vasárnap délutánra 
szóló kiállítás-megnyitóra invitálta a fél-
egyháziakat Dancs Miklós amatõr festõ 
meghívója.

Az ezen olvasható ajánlás szerint az 
alkotó olyan hívõ keresztény, aki Izra-
el elkötelezettje és tárlatának célját is 
abban jelölte meg, hogy a zsidó nép kul-
túráját és szellemiségét közelebb vigye 
a nem zsidó emberekhez. 
A megnyitón jelenlévõk azonban egy 
korán sem szokványos tárlat-megnyitó-
val szembesülhettek, sokkal inkább egy 
izraeli baráti est bontakozott ki, ahol 
a jelenlévõk betekintést kaphattak a 
zsidó kultúrába, szellemiségbe, jel-
képrendszerbe. A hangulatot színesí-
tette két remek egyéni elõadó héber 
dalokkal. Ezen belül került sor lényegé-
ben a festménykiállítás megnyitójára is. 
A meglehetõsen sûrûn elhelyezett 
képsor majdnem teljesen egy Izraelrõl 
szóló útikönyv színes lapjait idézte, 
eléggé amatõr stílusban. A festmények 
olajjal, élénk, tiszta, keveretlen színek-
kel készültek a napsárga dominanciája 
jegyében. A felületek minden négy-
zetcentimétere gondosan megmunkált 
volt. Némely mû inkább a síkszerûség 
felé mozdult, míg mások igyekeztek va-
lamiféle térbeliséget tükrözni.
Ha valaki nem volt a megnyitó rendez-
vényen és egymagában szembesül ezzel 
a képsorral, körülbelül ezen fenti meg-
állapításokat jegyezheti fel. Azonban, 
aki elment és megismerte a festmé-
nyek alkotóját, az annyit mindenkép-
pen megtudhatott, hogy Dancs Miklós 

17 dioptriás szemüveggel szinte csak 
napfényes idõben tud festeni. Saját be-
vallása szerint szívébõl festett, a békes-
séget, a szeretetet hirdetve.
Ennek fényében az alkotásokkal szem-
beni szigorú szakmaiságot félre kell 
tennünk, még akkor is, ha mindazokkal, 
akik nem voltak ott ezen az összejöve-
telen és csakis a képekkel szembesül-
nek, errõl semmit sem tudnak. Mert ha 
elmúlik a délután varázsa, a kiállított 
képsornak kellene sugározni a meghívó 
szép nemes gondolatait. Az érdeklõdõk 
majd eldöntik, megkapják-e a kiállítás 
láttán mindezeket.
A szakmaközi rendezvényét egy szo-
morú történelmi dátum aktualizálta. 
63 évvel ezelõtt január 27-én szabadult 
fel az auswitzi haláltábor. Ezen idõpont 
egyébként az ENSZ holokauszt emlék-
napja is.                                          - sta -

Irodalmi pályázat
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány 
pályázatot 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 került trónra Mátyás király) 
vagy 1848. március 15. forradalom vagy 
márciusi ifjak (160 éve történt) Pályázni 
lehet eddig még nem publikált mûvek-
kel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és 
kistérségének lakói, valamint Bács-Kis-
kun 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 cím-
re 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 figye-
lembe véve a Kuratórium bírálja el.  Ün-
nepélyes jubileumi díjátadás a Költészet 
Napján 2008. április 11-én lesz a Móra 
Ferenc Mûvelõdési Központban, amely-
rõl 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 szíveskedje-
nek.

Kapus Krisztián a Kuratórium elnöke

„Izrael képekben, dalokban”



Félegyházi Közlöny 5. oldal2008. február 8.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kálmán Kata (anyja neve: Ézsi Anikó), Bajáki Tímea 
(Tarjányi Tímea), Gondi Gréta (Dobos Mónika Erzsébet), 
Horpácsi Réka (Lévai Rózsa), Markos Emese (Seres Erika), 
Rácz-Szabó Zsófia (Dobos Zsuzsanna), Kis-Szabó Amanda 
(Bene Beatrix), Szabó János (Fricska Irén), Cseri Bálint 
(Tarjányi Zita), Vidács Hanna Amina (Kis Judit), Kis Marcell 
Patrik (Tábi Erika), Kövesdi Alex Erik (Kolompár Viktória).
Meghaltak: Rácz-Pál Sándorné Hegedûs Mária, Lantos Péterné 
Makány Mária, Tóth Endre, Sipos Lászlóné Kertész Klára, 
Juhász Sándor, Tóth Györgyné Papp Julianna, Balizs László 
– Kiskunfélegyháza, Mihálovics Józsefné Koncz Veronika – 
Fülöpjakab, Kalmár-Nagyné Rádi Márta, Rózsa Sándor József 
– Petõfiszállás, Nagy Miklósné Farkas Margit – Jászszentlászló, 
Urbán Béláné Heródek Erzsébet – Szank.

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 ünnepna-
pokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET február 4-tõl – február 10-
ig Alma Gyógyszertár, IX. körzet 8/B. (Tel.: 76/712-036). 
Február 11-tõl – február17-ig: Holló Gyógyszertár Kiskun-
félegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. (Tel.: 76/462-454).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET február 9-én és 10-én: Dr. Ko-
vács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, 
Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-
955. Február 16-án – 17-én: Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, 
Szegfû u. 21. Tel.: 20/9812-181, és Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, 
Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
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 Kiskunfélegyházi 
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-
5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: hûtõgépész, csomagoló, 
autószerelõ, húsfeldolgozó, cipõalsórész-készítõ, AWI hegesztõ, 
lakatos, Mg-i szárítókezelõ, szakács. Bugac: sertésgondozó. Buda-
pest: villanyszerelõ. Befektetési tanácsadó (változó).

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor

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

Kiadásért felelõs:
Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette

Nyomda: MH KFT. (mhbt@pannonmail.hu)
Megjelenik 15.300 példányban.

ISSN: 1216-1403

Tájékoztató
Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy a 2008. évi orszá-
gos népszavazás ideje alatt a Helyi Választási Iroda segítséget, 
információt nyújt a választással kapcsolatos kérdésekben. HE-
LYI VÁLASZTÁSI IRODA Cím: Polgármesteri Hivatal I. 
em. 30. szoba. Vezetõje: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette je-
gyzõ. Telefonszám: 76/562-015.  Ügyfélfogadás ideje: Hétfõtõl 
– csütörtökig: 08.00 – 16.00 óráig, Pénteken: 08.00 – 12.00 
óráig.             Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette  HVI vezetõje

Választási hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-ére (vasár-
napra) országos népszavazást   írt ki. Szavazni reggel 6.00 
órától este 19.00 óráig csak személyesen lehet, a választó-
polgár lakóhelye szerinti szavazókörben. A szavazás helyét 
a megküldött értesítõ tartalmazza. Szavazni kizárólag a kö-
vetkezõ érvényes okmányok felmutatásával lehet: Lakcímet 
tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy 
Érvényes lakcímigazolvánnyal és: érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, vagy érvényes útlevéllel, vagy érvényes kártya 
formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetõi engedélly-
el. Szavazni igazolással a lakóhelyétõl távol is lehet. Igazolás 
kiadását vagy a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 
a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl lehet kérni.  Igazolást 
személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én 
16.00 óráig lehet kérni.  Ajánlott levélben pedig  úgy kérhetõ, 
hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a Választási Irodá-
hoz. Amennyiben a népszavazás idõpontjában külföldön 
tartózkodik és szavazni kíván, úgy kérheti a  külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételét  személyesen vagy meghatalma-
zott útján 2008.  február 22-én 16.00 óráig. Ajánlott levél-
ben úgy kérhetõ, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen 
a Választási Irodához. Azok a választópolgárok, akiknek 
lakcíme a lakcím bejelentési jogszabályok értelmében csak a 
település megnevezését  tartalmazza, illetõleg akik igazolás-
sal kívánnak szavazni,   a 13. sz., Móra Ferenc Gimnázium-
ban lévõ (Kossuth u. 9.) lévõ szavazókörben szavazhatnak. A 
választásokkal kapcsolatos egyéb információkért forduljon 
a Helyi Választási Irodához 6100 Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 1., tel.: 76/562-015. Névjegyzékkel, külképviseleti 
névjegyzékkel, igazolás kiadással  kapcsolatban ügyfeleink a 
76/562-066, 76/560-510 számokon kérhetnek felvilágosítást.

Helyi Választási Iroda

Árverési hirdetmény
   

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az 
alábbi – tulajdonát képezõ – nem lakás célú helyiségek bérleti jo-
gának 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 Ön-
kormányzata ÁRVERÉST hirdet a városközpontban lévõ 91 db. 
parkoló üzemeltetésére. Kiskunfélegyháza Város Önkormányza-
ta 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 építé-
si 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 Csongrá-
di úti iskola, Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a 
lakóépület). Érdeklõdni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport 
- vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu  Tel: 76/562-038
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Mit kell tudni a helyi autóbusz közlekedésrõl?
Városunkban a helyi autóbuszközle-
kedés 2004. október 29-én indítottuk 
újra. Az újraindítás oka az volt, hogy 
a Kunság Volán nem tudta maradék-
talanul kielégíteni a lakossági utazási 
igényeket. Koncessziós pályázat után, a 
kizárólag erre a feladatra alapított, Kis-
kuntérségi Kft kapta meg a jogot a helyi 
autóbuszközlekedés megszervezésére.
Az autóbuszközlekedés azóta folyama-
tos. Igényként merült fel, hogy készül-
jön egy hosszabb ismertetõ a Félegyhá-
zi Közlönyben a menetrendrõl.
Az aktuális menetrend 2008. január 
1-tõl érvényes. Minden buszmegálló-
ban is ki van függesztve, sajnos ezeket 
rendszeresen letépkedik. Folyamato-
san ki van tûzve a Polgármesteri Hi-
vatal aulájában és a Kiskuntérségi Kft 
ügyfélszolgálati irodájának kirakatában, 
a Kossuth utca 17 szám alatt. Ez mellett 
rendszeresen kihelyezzük a város több 
pontjára és az önkormányzati hirdetõ 
táblákra. Itt is jellemzõ a letépkedés.
Az egyes vonalakat a menetrenden 
található számok szerint ismertetjük.
A 1/a és 1/b vonalak menetrendje elsõ-
sorban a munkába járáshoz van igazít-
va. Csak munkanapokon közlekednek. 
A városközpontból indulva, a Kossuth 
utcán végighaladva, a Bercsényi utcán 
át a Petõfi lakótelep érintésével, a 
Bankfalun keresztül, a Városközpont 
érintésével lehet eljutni a Csanyi úti 
iparterületre és az 5 számú fõút mellett 
található Déli iparterületre. Visszafelé 
ugyan ezen az útvonalon lehet eljutni a 
Vasútállomás végállomásra.
Van egy szám nélküli „dolgozói járat” 
amelyik 6 órás munkakezdésre viszi ki 
a dolgozókat a városközpontból a Ba-
romfivágóba és a Fornettihez, termés-
zetesen csak munkanapokon.
A 2/a, 2/b és a 2/c vonalak az iskola-
kezdéshez és az iskola végéhez vannak 
igazítva. A 2/a és 2/b vonalon a buszok 
munkanapokon, a 2/c vonalon iskola-
napokon közlekednek.
A 2/a járat a Zöldmezõ lakóteleprõl 
hozza be a diákokat a városközpontba, 
majd kimegy a Petõfi lakótelepre és be-
hozza onnan is a tanulókat egészen a 
vasútállomásig.
A 2/b járat délután a Hattyúháztól in-
duló 4/a járat meghosszabbításaként a 
Vasútállomásról indulva összeszedi a 
diákokat a városközpontban és haza-
viszi õket a Petõfi lakótelepre, a Bank-
faluba és a Móra városba, majd haza-
viszi a Platán iskolában tanuló diákokat 

a Bankfaluba és a Petõfi lakótelepre 
Hattyúház végállomással.
A 2/c vonalon 2 körjárat közlekedik. 
Az egyik járat reggel indul a városköz-
pontból az 5 számú fõúton, a Bercsényi 
utcán és az Izsáki úton haladva egészen 
a város közigazgatási határáig. Innen a 
Ringhegy, Szabóhegy, Felsõ- és Alsó-
galambos, Halesz térségébõl behozza 
az utasokat a Majsai úton és a Kossuth 
utcán a Városközpontba. A délutáni 
másik járat ugyan ezen az útvonalon 
visszafelé közlekedik.
Az egyéb napközi utazási igények 
kielégítésére szolgál a 4/a vonal 4 járata 
és a 4/b vonal 5 járata.
A 4/a vonal 6.55 és 13.30-kor A város-
központból indulva a Lakótelep érin-
tésével a Bankfalun keresztül kimennek 
a Móra városba, majd a Városközpont 
érintésével a Vasútállomásra. A 16.08 
és 17.35-kor induló járatok a Városköz-
pontból a Petõfi lakótelep érintésével a 
Bankfaluba viszik ki az utasokat. Ezek 
a járatok munkanapokon közlekednek.
A 4/b vonal 7.40, 8.40 és 10.40-kor in-
duló járatai egészen speciális útvonalon 
közlekednek. A Vasútállomásról indul-
va a Bercsényi utcán keresztül jön be a 
busz a városközpontba, majd kimegy a 
Móra városon keresztül a Bankfaluba. 
Onnan bejön a busz Petõfi lakótelep 
érintésével a Városközpontba és onnan 
ismét kimegy a Vasútállomásra. A 7.40-
es munkanapokon, 8.40-es munkaszü-
neti napokon, a 10.40-es mindennap 
közlekedik.
A 4/b vonal 16 és 17 órakor induló já-
rata a Vasútállomásról a Kossuth utcán 
bejön a városközpontba, majd kiviszi az 
utasokat a Móra városba, ahonnan ismét 
visszajön a Városközpontba. Ezután a 
Petõfi lakótelepre megy ki, majd jön 
vissza a Városközpontba. Mindkét járat 
munkanapokon közlekedik.
A Selymes elnevezésû vonal mindkét já-
rata vasárnap és ünnepnap közlekedik. 
A Selymes Varga tanya megállóig megy 
ki az 5. számú fõúton a Városközpont-
ból, majd ugyanazon az útvonalon be-
hozza a Városközpontba az utasokat.
Hogyan kell használni a Menetrendet?
Az egyes vonalak menetrendje külön-
külön kis táblázatokba van foglalva.
Az elsõ oszlop a megálló helyét tartal-
mazza az útvonal szerint. Ezek a pon-
tok általában utcasarkok, a megállót a 
két utcanév jelöli. Rövidebb utcáknál 
elõfordul csak egy utcaneves jelölés. A 
Városi kórház megállót, az utca lakói-

nak kérésére megszüntettük, a kór-
házhoz legközelebb esõ két megálló a 
Kossuth-Fadrusz és a Mikszáth Kálmán 
utca. A városközpontban 4 megállóhely 
van. Ezek a Hattyúház, a Szent János 
tér, a Jókai-Bajcsy sarok és a Korona 
utca megállók.
A 2. és esetleg a 3. oszlop tetején a 
„km” jel kilométer távolságot jelent. Ez 
a megálló távolságát jelöli a kiindulási 
ponttól. Ez az utas számára nem fontos, 
de kötelezõ kelléke a menetrendnek.
Az ezt követõ oszlopok a járat indulási 
idõpontjait tartalmazzák az adott meg-
állóból „óra:perc” jelöléssel. Minden-
képpen figyelni kell az oszlop tetején 
lévõ jelre. Ez mutatja, milyen napokon 
közlekedik az adott járat. A jelmagy-
arázat a menetrenden alján található. 
Mindenképpen át kell tekinteni az in-
dulási idõpont oszlopot, mert vannak 
benne szürke, idõpont nélküli kockák. 
Ezek azt jelölik, hogy az adott megálló-
ban az a járat nem áll meg.
Mennyit kell fizetni az utazásért?
A vonaljegy ára - amely egy utazásra jo-
gosít - 90 Ft. A buszvezetõnél kell meg-
váltani. A teljes áru bérlet ára - amely az 
adott naptári hónap elsõ napjának 0.00 
órájától az adott idõszakot követõ hó-
nap 5. napjának 24.00 óráig érvényesek 
- 2550 Ft. Minden vonalon tetszõleges 
számú utazásra jogosít. A kedvezmé-
nyes (tanuló, nyugdíjas, kismama) havi 
bérletjegy a teljes áru bérlettel azonos 
jogokat biztosít és 810 Ft-ba kerül. 
Kedvezményes kismama-bérletjegy 
vásárolható az édesanyák részére a kis-
mamakönyv felmutatásával, a gyermek 
1 éves koráig. Természetesen a 65 évnél 
idõsebbek a helyi autóbusz közlekedést 
is díjmentesen vehetik igénybe.
Hol lehet érdeklõdni vagy panaszt, ész-
revételt tenni?
Kérdéseikkel, észrevételeikkel és eset-
legesen panaszaikkal elsõsorban a Kis-
kuntérségi Kft ügyfélszolgálati irodáját 
keressék fel a Kossuth utca 17 szám 
alatt. Nyitva tartás hétfõtõl péntekig 
11-tõl 15-óráig. Telefon: 20/260-9872. 
Ha az ügyfélszolgálat nem elérhetõ, 
vagy panaszukat nem orvosolják, kérem 
keressék fel vagy hívják a Polgármeste-
ri Hivatal Városüzemeltetési osztályát 
ügyfélfogadási idõben, hétfõn és pénte-
ken ½ 8-12 óráig, kedden és szerdán ½ 
8-16 óráig. Telefon 562-037.
Mindenkinek jó utazást kívánunk!

Városüzemeltetési osztály
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Kiskunfélegyháza Város helyi autóbusz menetrendje Érvényes 2008. január 1-t�l ! 
Üzemeltet�: Kiskuntérségi Kft., 1012 Budapest, Attila u. 2., Adószám: 13338414-2-41   
              
1/a vonal  km M M M M 1/b vonal km M M M M
Városközpont-Hattyúház 0,0 4:59 6:07 12:59 20:59   Városközpont-Szent J. tér 0,0   15:05 
Kossuth-Körpatika 0,6 5:01 6:09 13:01 21:01   Jókai-Bajcsy sarok 0,6   15:07 
Kossuth-Fadrusz J. u. 1,0 5:02 6:10 13:02 21:02   Honvéd Pálya 1,2   15:08 
Vasútállomás 1,4 5:04 6:12 13:04 21:04   Szociális Otthon 1,9   15:09 
Mikszáth Kálmán u. 2,2 5:07 6:15 13:07 21:07   Csanyi ipartelep 2,6   15:10 
Bercsényi-Széchenyi 2,7 5:09 6:17 13:09 21:09   Zöldmez� ltp. 5,3   14:05 15:15 
Bercsényi-Nádasdy 3,2 5:11 6:19 13:11 21:11   Déli ipartelep 9,9 6:15 14:15 15:25 22:15 
Pet�fi ltp.-Arany J. u. 3,5 5:12 6:20 13:12 21:12   Csanyi ipartelep 13,0 6:20 14:20 15:30 22:20 
Kiskun u. - Béla K. u. 4,5 5:14 6:22 13:14 21:14   Szociális Otthon 13,7 6:21 14:21 15:31 22:21 
Alpári-Tegez 5,5 5:17 6:25 13:17 21:17   Honvéd Pálya 14,4 6:22 14:22 15:32 22:22 
Alpári-Sólyom 5,9 5:18 6:26 13:18 21:18   Jókai-Bajcsy sarok 15,0 6:23 14:23 15:33 22:23 
Liget II. köz 6,6 5:19 6:27 13:19 21:19   Bajcsy-Csongrádi  15,6 6:26 14:26 15:36 22:26 
Bajcsy-Semmelweis 7,2 5:21 6:29 13:21 21:21   Liget II. köz 16,1 6:28 14:28 15:38 22:28 
Jókai-Bajcsy sarok 7,7 5:24 6:32 13:24 21:24   Alpári-Tegez 17,4 6:33 14:33 15:43 22:33 
Honvéd Pálya 8,3 5:25 6:33 13:25 21:25   Alpári-Sólyom 17,8 6:34 14:34 15:44 22:34 
Szociális Otthon 9,0 5:26 6:34 13:26 21:26   Pet�fi ltp.-Arany J. u. 19,1 6:38 14:38 15:48 22:38 
Csanyi ipartelep 9,7 5:27 6:35 13:27 21:27   Bercsényi-Tó 19,3 6:40 14:40 15:50 22:40 
451-es elkerül� 10,3 5:29 6:37 13:29 21:29   Bercsényi-Dessewffy 19,8 6:42 14:42 15:52 22:42 
Déli ipartelep 12,6 5:32 6:40 13:32 21:32   Mikszáth Kálmán u. 20,3 6:43 14:43 15:53 22:43 
Zöldmez� ltp. 17,3   6:50 13:42   Vasútállomás 21,2 6:46 14:46 15:56 22:46 

2/a vonal km M 2/b vonal km M 2/c vonal km i 2/c vonal km i
Zöldmez� ltp. 0,0 7:00  Vasútállomás 0,0 14:05  Hattyúház 0,0 6:00  Hattyúház 0,0 14:39
Csanyi ipartelep 2,7 7:05  Mikszáth Kálmán u. 0,8 14:08  Bercsényi-Tó 1,1 6:04  Körpatika 0,6 14:42
Szociális Otthon 3,4 7:06  Bercsényi-Széchenyi 1,3 14:09  Bercsényi Dessewffy 1,6 6:05  Kossuth-Fadrusz 1,0 14:45
Honvéd Pálya 4,1 7:07  Bercsényi-Nádasdy 1,8 14:10  Mikszáth 2,1 6:06  Vasútállomás 1,4 14:47
Központ-Hattyúház 5,2 7:10  Pet�fi ltp.-Bels� meg. 2,6 14:13  Izsáki úti malom 3,0 6:08  Kossuth iskola 1,5 14:48
Pet�fi ltp.-Bels� meg. 6,6 7:15  Központ-Szent J. tér 4,0 14:17  Izsáki-Bugaci elágaz 4,1 6:10  Majsai úti adótorony 4,2 14:53
Dr.Holló-Károlyi M. u. 6,9 7:16  Szegedi-Szentesi u. 4,7 14:18  Szabó d�l� 5,1 6:13  Harangláb 6,1 14:55
Korona u. 7,9 7:21  Platán iskola 5,7 14:22  Pet�fi Mg.Tsz 6,5 6:15  Halesz 5. d�l� 6,8 14:57
Kossuth-Körpatika 8,6 7:24  Bajcsy-Csongrádi 7,1 14:27  Lovarda 7,5 6:17  Öreg -Galambos 8,4 14:59
Kossuth-Fadrusz u. 9,0 7:25  Liget II. köz 7,6 14:29  Mikla Ker 9,0 6:20  Aranypatkó 9,5 15:01
Vasútállomás 9,4 7:27  Alpári-Tegez 8,9 14:31  Kisbolt 11,0 6:22  Pajkos bejáró 10,8 15:03
    Alpári-Sólyom 9,3 14:32  Galambosi büfé 12,4 6:24  Galambosi büfé 12,0 15:04
Dolgozói járat km M  Pet�fi ltp.-Arany J. u. 10,6 14:35  Pajkos bejáró 13,2 6:25  Kisbolt 13,0 15:06
Jókai-Bajcsy sarok 0,0 5:40  Hattyúház 11,6 14:39  Aranypatkó 14,5 6:27  Mikla Ker. 15,0 15:08
Baromfifeldolgozó 2,4 5:50         Öreg -Galambos 15,6 6:29  Lovarda 16,5 15:11
Fornetti 3,1 5:52         Halesz 5. d�l� 17,2 6:31  Pet�fi Mg.Tsz 17,5 15:13
Jókai-Bajcsy sarok 5,8 6:05         Harangláb 17,9 6:33  Szabó d�l� 18,9 15:15
        Majsai úti adótorony 19,8 6:35  Izsáki-Bugaci elágaz 19,9 15:18
        Kossuth iskola 22,5 6:40  Izsáki úti malom 21,0 15:20
        Körpatika 23,2 6:42  Mikszáth 21,9 15:22
        Szt. János tér 23,8 6:45  Bercsényi-Széchenyi 22,4 15:23
            Bercsényi-Nádasdi 22,9 15:24
            Szt. János tér 24,0 15:28

4/a vonal km km M M M M 4/b vonal km km M O X M M
Városközpont-Hattyúház 0,0 0,0 6:55 13:30 16:08 17:35  Vasútállomás 0,0 0,0 7:40 8:40 10:40 16:00 17:00
Kossuth-Körpatika 0,6   6:57 13:32    Kossuth-Körpatika 0,8 16:03 17:03
Kossuth-Fadrusz J. u. 1,0   6:58 13:33    Mikszáth Kálmán u. 0,8   7:43 8:43 10:43
Vasútállomás 1,4   7:00 13:35  Bercsényi-Széchenyi 1,3   7:45 8:45 10:45
Mikszáth Kálmán u. 2,2   7:03 13:38    Bercsényi-Nádasdy 1,8   7:46 8:46 10:46
Bercsényi-Széchenyi 2,7   7:05 13:40    Városközpont-Szent J. tér 2,9 1,4 7:50 8:50 10:50 16:06 17:06
Bercsényi-Nádasdy 3,2   7:07 13:42    Szegedi-Szentesi u. 3,6 2,1 7:51 8:51 10:51 16:07 17:07
Pet�fi ltp.-Arany J. u. 3,5 1,1 7:08 13:43 16:12 17:39  Honvéd Pálya 4,0 2,5 7:53 8:53 10:53 16:09 17:09
Kiskun u. - Béla K. u. 4,5 2,1 7:10 13:45 16:14 17:41  Szociális Otthon 4,7 3,2 7:54 8:54 10:54 16:10 17:10
Alpári-Tegez 5,5 3,1 7:13 13:48 16:17 17:44  Platán iskola 5,5 4,0 7:57 8:57 10:57 16:13 17:13
Alpári-Sólyom 5,9 3,5 7:14 13:49 16:18 17:45  Szegedi-Szentesi u. 5,0  16:16 17:16
Liget II. köz 6,6 4,2 7:15 13:50 16:19 17:46  Városközpont-Hattyúház 5,8  16:17 17:17
Bajcsy-Semmelweis 7,2 4,8 7:17 13:52 16:21 17:48  Bajcsy-Csongrádi  6,9   8:02 9:02 11:02
Platán iskola 8,6   7:20 13:55    Liget II. köz 7,4   8:04 9:04 11:04
Szegedi-Szentesi u. 9,6   7:23 13:58    Alpári-Tegez 8,7   8:06 9:06 11:06
Városközpont-Hattyúház 10,4 5,9 7:25 14:00 16:25 17:52  Alpári-Sólyom 9,1   8:07 9:07 11:07
Kossuth-Körpatika 11,0   7:27 14:02    Pet�fi ltp.-Arany J. u. 10,4   8:10 9:10 11:10
Kossuth-Fadrusz J. u. 11,4   7:28 14:03    Dr.Holló L.u. - Károlyi M.u. 6,9 16:22 17:22
Vasútállomás 11,8   7:30 14:05    Korona u. 11,2   8:14 9:14 11:14
        Kossuth-Körpatika 11,9   8:17 9:17 11:17
Selymes km H H    Kossuth-Fadrusz J. u. 12,3   8:20 9:20 11:20
Városközpont-Szent J. tér 0,0 7:40 11:40     Vasútállomás 12,7   8:22 9:22 11:22
Szegedi-Szentesi u. 0,8 7:43 11:43     Városközpont-Szent J. tér 8,0 16:27 17:27
Déli ipartelep 1,9 7:45 11:45  Jelmagyarázat:
Daráló 4,7 7:47 11:47  M Csak munkanapokon közlekedik 
Selymes 6,5 7:50 11:50  X   Mindennap közlekedik    
Varga Tanya 7,6 7:52 11:52  H   Vasárnap és ünnepnap közlekedik    
Varga Tanya 7,6 7:55 11:55  O   Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnap) közlekedik    
Selymes 8,7 7:57 11:57   i    Csak iskolanapokon közlekedik 
Daráló 10,5 8:00 12:00        
Déli ipartelep 13,3 8:02 12:02  
Szegedi-Szentesi u. 14,4 8:04 12:04   
Városközpont-Hattyúház 15,2 8:07 12:07  
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Sikeres évkezdet
A Kiskunfélegyházi Vasas TK 
birkózói megkezdték a 2008. 
évi versenyszezont január 19-
én. Az év elsõ állomása idén 
is erdélyi testvér településünk, 
Korond volt, ahol hatodik alka-
lommal rendezték meg a község 
híres szülöttje, Lõrincz Már-
ton birkózó olimpiai bajnok 
emlékére a nemzetközi sporte-
seményt.

A félegyházi fiatalok nagyon 
szépen helytálltak az erõs 
mezõnyben. Csapatban 23 
egyesület versenyzõi közül a 
hazaiak után a második helyen 
végeztek. Egyénileg a követ-
kezõk jeleskedtek: 
Kadet nõk között:  65 kg Felföl-
di Zsanett 1., 52 kg Nagy Bri-
gitta 3., + 65 kg Rekedt Nagy 
Nóra 2. Fiúk: 38 kg Gyöngyösi 
Gergõ 1. Horváth Richárd 3., 
42 kg Gyöngyösi Sándor 1., 52 
kg Ficsór Olivér 2., 59 kg Polyák 
Dániel 2. Kitûnõ birkózásáért 
Gyöngyösi Sándor különdíjat 

vehetett át a rendezõktõl.
Franciaországban 16 ország 
versenyzõinek részvételével nõi 
birkózóversenyt rendeztek, ahol 
szõnyegre lépett Szabó Emese 
is. Ez a verseny a felkészülés 
egyik állomása az április elején 
rendezendõ EB-nek. Emese 
súlycsoportjában az 55 kg-ban 
22-en mérlegeltek. Elõbb tuné-
ziai, majd cseh ellenfelét gyõzte 
le magabiztosan, majd követke-
zett a belorusz hölgy, aki kitûnõ 
birkózó, amit az is bizonyít, 
hogy már olimpiai kvótával 
rendelkezik. Ezt az ellenfelet 
nagy csatában sikerült legyõz-
nie, majd a német lánynál is 
jobbnak bizonyult. A döntõben 
a francia versenyzõ ellen szo-
ros mérkõzésen alulmaradt. A 
megszerzett második hely na-
gyon szép eredmény ilyen erõs 
mezõnyben.
Aznap Csepelen felnõtt fér-
fi szabadfogású válogatót is 
rendeztek, ahol Szabó Róbert 
bronzérmet nyert.

A KHTK további edzõmérkõzéseinek idõpontjai: Február 9., 11 
óra, KHTK – Cegléd. Február 13., 17.30 óra KHTK – Kiskunha-
las. 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.  

Tájékoztató…
…kitüntetõ címek, díjak, elismerõ oklevelek adományozásáról. Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata – a 43/2004. /IV. 30./ ök. sz. rendelete alapján - lehetõséget 
biztosított kitüntetõ cím, kitüntetõ díjak és elismerõ oklevél adományozására. Kis-
kunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését 
mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öreg-
bítésében, fejlõdésének elõsegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy 
és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme,  a sport, a 
mûvészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek 
ki.
Az alábbi kitüntetések adományozhatók: „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” 
kitüntetõ cím, „Kiskunfélegyházáért” kitüntetés, „Petõfi Emlékérem” kitüntetés, 
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntetõ cím, „Kiskunfél-
egyháza Város Közmûvelõdéséért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Közszol-
gálatáért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntetõ díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Vá-
ros Sportjáért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Mûvészeti Tevékenységéért” 
kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntetõ díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntetõ díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” (Adományozható azoknak a személy-
eknek, akik Kiskunfélegyháza város közbiztonságáért kiemelkedõ munkát végeztek 
a Rendõrség, a Tûzoltóság, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság alkalmazásában vagy 
polgárõrként.) „Kiskunfélegyháza Város Képviselõtestülete Elismerõ Oklevele”.
A kitüntetõ díjak adományozását kezdeményezheti bármely  választójoggal rendel-
kezõ természetes személy, ill. jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, 
aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelke-
zik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személy-
re, közösségre tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy 
vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve 
a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevõ szerint méltónak bizonyul a 
kitüntetésre, illetve elismerésre. A javaslatokat a rendelet mellékletét képezõ adat-
lapon írásban 2008. február 29-ig lehet a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges 
adatlap is ott szerezhetõ be). A Képviselõtestület legkésõbb március 31-éig dönt az 
elõterjesztett javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából ren-
dezett ünnepi testületi ülésen kerül sor. A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom 
a kitüntetési díjak adományozásának  Kezdeményezésére jogosultakat, hogy ameny-

nyiben a javaslattételi lehetõséggel élni kívánnak, úgy 
azt az elõírt formanyomtatványon 2008. február 29-ig 
a Hivatal Polgármesteri Titkárságán szíveskedjenek 
megtenni. 
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette, Kiskunfélegyháza 
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