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Omladozik
a Városháza

Már csak a lehelet tartja a Városhá-
za Kazinczy utcai oldalán az épület 
két kõdíszét. A henger alakú mázsás 
díszítõelemet ugyanis kikezdte az 
idõ vasfoga. A díszítõelem hibájára a 
járókelõk fi gyeltek fel. Az illetékesek 
azonnal lezáratták a balesetveszélyes 
útszakaszt, majd megtörtént az állapot-
felmérés. A mázsás köveket rövidesen 
leemelik a helyükrõl. A díszítõelemek 
felújítása egyelõre még várat magára.

Emléktáblát állítanak 
Harmincnyolc évvel ezelõtt, 1970-ben a 
Radnóti utcában, egy ház alapozása köz-
ben honfoglalás kori lovas sírra bukkantak 
a munkások. A bolygatás következtében 
csupán a lábszárcsontok egy része és a körü-
löttük fekvõ leletek maradtak meg eredeti 
helyükön. A váz többi csontja és az állító-
lag már korábban elõkerült lócsontok el-
kallódtak. A sír egy tarsolylemezt is rejtett, 
mely az elõkerüléskor keletkezett sérülések 
miatt töredezett, hiányos volt. A feltárás 
helyét a Petõfi  Sándor Bajtársi Egyesület 
hagyományõrzõi emléktáblával kívánják 
megjelölni. Az ügy kapcsán az egyesület 
képviselõi felkeresték 
Rosta Szabolcsot, 
a Kiskun Múzeum 
igazgatóját, vala-
mint Jankovszki 
Zoltánt, a körzet 
ö n k o r m á n y z a t i 
képviselõjét.

Városvédõ munkacsoportot hozott létre a 
Móra Ferenc Közmûvelõdési Egyesület öt 
tagja. A „Szép Félegyházáért” Kör vezetõje 
Kovács Gyula lett. 

A közösség január huszonnyolcadikán 
mutatkozott be elõször a nyilvánosság 
elõtt, amikor megfogalmazták a legfõbb 
célkitûzéseket is. A „Szép Félegyházáért” 
Kör a múlt értékeinek megõrzése, a 
jelen szépségeinek ápolása, a jövõ szép 

városának kialakítása végett jött létre. A 
januári elsõ összejövetelen kidolgozták 
az idei év programját, amelynek egyik 
fontos eleme az önkormányzattal 
való együttmûködés kialakítása, 
valamint annak a lehetõségeknek a 
megteremtése, hogy a lokálpatrióta 
polgárok véleményei, javaslatai 
eljussanak a körhöz, kialakulhasson a 
közös együttgondolkodás és cselekvés.

         Folytatás a 2. oldalon.

Városvédõ kör alakult 

Móra Ferenc halálának 74. évfordulója tiszteletére megemlékezéseket rendeztek február
7-8-án város szerte.                                                                         Részletek a 2. oldalon

A parkolási gondok megoldása, a tumul-
tus megszüntetése érdekében rövidesen 
megváltozik a Fadrusz János utca forgal-
mi rendje – tájékoztatta lapunkat Ernyes 
László, a körzet önkormányzati képviselõ-
je.

Az uszoda átadása és a rendelõintézet 
kórházba költöztetése miatt rendkívül 
megnõtt a forgalom a Fadrusz János 
utcában. A parkolóhelyek elfogytak, 
az autósok a környezõ utcákban és 
közökben várakoznak. A szabálytalanul 
parkoló autók miatt esetenként kisebb 
dugó keletkezik. A megoldást a forgal-
mi rend megváltoztatása kínálja.
A felmérés és a terv már elkészült, mely 
szerint a Fadrusz János utca teljes sza-

kaszában egyirányú lesz, ugyanúgy, mint 
az Ady Endre utcába torkolló elsõ köz. 
Az egészségügyi intézményekbe és az 
uszodába látogatók parkolni a Fadrusz 
utcában, a két közben, a mûvese állo-
másnál, a Fürdõszálló elõtt, valamint a 
Bercsényi utcában tudnak – mondta el 
Ernyes László.

Változik a forgalmi rend a Fadrusz utcában

képviselõi felkeresték 
Rosta Szabolcsot, 
a Kiskun Múzeum 
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Emlékezés….
“Kis temetõnkben tudok egy zugot:
Az öreg remekes szûcs nyugszik ott…
Híres amit varrt, ködmön és suba,
Neve sokáig él a faluba.
……
…az öreg szûcs már nem panaszkodik,
Az öreg szûcs már szépet álmodik…”

Móra Ferenc az “Utolsó suba” c. versében édesapjának, 
az “áldott emlékû szûcs iparosnak” állított örök emléket. 
Félegyháza nagy szülöttje, - aki “úgy folytatta az apja mes-
terségét, hogy bõr helyett papírra vetette a tulipántokat és 
rozmaringokat” - mindig büszke volt rá, hogy a “szûcs mû-
helybõl került az Olimpuszra.” 
Móra Ferenc azt írta unokájának: “Én sohase hallottam 
a dédapámról semmit, a nagyapámról is alig valamit, a mi 
nemzetségünkben nyom nélkül szoktak elmúlni az õsök. 
Ferencem, néhány ezer esztendõ óta te leszel a család-
ban az elsõ, aki tudni fogod, ki volt, és hogyan ment el a 
világból a dédapád…a papád nem felejtkezett meg arról 
sem, hogy az öreg vándort nem szabad üres kézzel eresz-
teni a másvilágra…én elláttam az öreg szûcsöt mindennel, 
amitõl bizonyosan sarokra nyíltak elõtte a mennyei szent 
város gyöngykapui. A földig érõ szép fehér szemfödõ alatt 
beloptam egy szûcstût egy gombolyag piros berlinerrel, egy 
követválasztási emléket, piros tollat zöld levéllel, …a szívé-
re tettem egy Kossuth-bankót…” Hogy könnyen megtalál-
hassa az unoka a dédapa sírját, Móra Ferenc lejegyezte: 
“Az alsó temetõben vetettünk  ágyat dédapádnak, a sûrû 
ecetfák alatt…Márványkövet nem ültettünk föléje, mert az 
nem illet minket, csak fejfája mögé egy vadgesztenyét, amely 
a dédanyád szíve porából nõtt…Arról is megismerheted a 
dédapád sírját, hogy nem egy irányban van a többivel, ha-
nem keresztben rájuk, …fejjel a városnak, …és arcával a 
vadvizeknek fordulva, amelyeknek mélyén boglárkavirágok 
finom csipkéi ringanak, mint ahogy az õ regulázatlan lelke 
mélye isten nevelte finomságokat ringatott. “
Móra Márton temetésérõl a Szegedi Napló akkor így írt: 
“…Móra Márton különb ember volt, mint bárki más…
becsülettel töltötte be a hivatását, …a legdicsõbb öröksé-
get hagyta gyermekeire. …hagyatéka az emberségben, a 
költészetben, a tudásban való hit…”
Az egyszerû szûcsmester író fia, Móra Ferenc lelkébe örök-
re bevésõdött: “…a sikeres élet a becsületes élet, s ennek 
nyitja nem kívül van a tárgyakban, hanem benn a lélekben, 
a jellemben…”
Móra Ferencet Szegeden temették el, szülõvárosának, Fél-
egyházának a küldöttsége akkor, 1934-ben a koporsójába 
tett “egy fekete papírba csomagolt és gyászszalaggal átkö-
tött földet, melyet az alsó temetõbõl, Móra Márton sírjáról 
azért hoztak magukkal, hogy Móra Ferenc addig is, amíg 
hazahozzák, félegyházi földön nyugtassa a fejét.”
Móra végrendeletében ezt írta: “…amikor az Úristen ha-
zahív, akkor azt, ami megmaradt belõlem, ide hozzák Fél-
egyházára, mert csak itt lesz nekem jó álmom…Félegyháza 
iránti szeretetemnek ennél jobban nem tudok kifejezést 
adni.”

“De akármely föld ád kenyeret, 
egy legyen, amelyik eltemet, 
földi szegõdségem ha kitölt:
hol szolgálni kezdtem az a Föld. 

Ahol bölcsõm fája sarjadott, 
Ott vessenek nékem ágyat, ott!
Ott leszek én otthon, csak azon
Az akáca-termõ homokon.”

Aprókból épül….
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat február 
hónapban „Aprókból országot” címmel ak-
ciót hirdet a forgalomból kivonásra kerülõ 
1 és 2 forintos érmék begyûjtésére. Az ak-
ció célja a legrászorultabb, súlyos anyagi 
helyzetben lévõ családok megsegítése. 

Bízunk Félegyháza lakóinak meg-
értõ támogatásában, hisszük, hogy 
a segíteni akarás sokakat az ügyünk 
mellé állít. Kérjük, hogy erre a 
célra, a város több pontján kihe-
lyezett „Máltai” gyûjtõedényekbe 

helyezzék el az 1 és 2 forintosaikat. 
Köszönjük, hogy ezzel az együttes 
összefogással „aprókból országot”, 
jövõt építhetünk. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kiskunfélegyházi Csoportja

Városvédõ kör alakult 
Folytatás az 1. oldalról.
A „Szép Félegyházáért” Kört Laczkóné 
dr. Szabó Klára, Rádi András, Mészáros 
Márta, Kiss László és a kör vezetõjének 
választott Kovács Gyula alapították. 

A munkaprogramban megfogal-
mazódott a város területi feltérké-
pezése, a „Virágos Városért Moz-
galom” levetítése a város utcáira, 
házaira és erkélyeire, valamint az 
üzletek portáljainak, kirakatainak 

szépségversenye. A megvalósítan-
dó tervek között szerepel a parker-
dõ rendbetétele, valamint részvétel 
a Városalapítók napi rendezvény-
sorozaton a Félegyházát ábrázoló 
fényképekbõl, képeslapokból, fest-
ményekbõl, és egyéb mûalkotások-
ból álló kiállítással. A munkacso-
port mindemellett felvállalja a 
város helytörténeti rendezvényei-
nek segítését, népszerûsítését.

Hájas Sándor

Móra Ferencre emlékeztünk

Folytatás az 1. oldalról.
Móra Ferenc halálának 74. évfor-
dulója tiszteletére megemlékezéseket 
tartottak február 7-8-án város szerte.  

A nyitórendezvényre február 7-én a 
Petõfi Sándor Városi Könyvtárban 
került sor. Öregdiák-találkozó és 
Móra – emléktábla avatása Kiskun-
félegyházán 1935-ben címmel Kõ-
falviné Ónodi Márta levéltárvezetõ 
tartott elõadást. Másnap, február 

8-án a Daru utcai Móra-szobrot 
ko-szorúzták meg a város, a civil 
szervezetek és az iskolák diákságá-
nak képviselõi. Délután a Móra 
téren a Móra szobornál tartottak 
megemlékezést. Az ünnepség Móra 
Ferenc szülõházánál folytatódott, 
ahol Juhász István gimnáziumi tanár 
mondott ünnepi beszédet. A rendez-
vényt a Móra Ferenc Gimnázium 
diákjainak mûsora színesítette. A 
megemlékezés koszorúzással zárult.
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Farsang farka - böjt ideje
A téli ünnepkör vigalmas idõszakából a csendes megtisztulás idejéhez ér-
tünk. A február neve a tisztulás szóból ered, a hónap régi magyar elnevezése 
Böjtelõ hava. A farsang idõszaka január 6-ától, vízkereszt napjától tart ham-
vazószerdáig, a húsvétot megelõzõ nagyböjt elsõ napjáig. A húsvét mozgó ün-
nep, minden évben a tavaszi napéjegyenlõséget követõ, elsõ holdtölte utáni 
elsõ vasárnap. A farsang mulatságok ideje, így ebben az esztendõben nagyon 
szûkre szabottak, hiszen farsang farka kövércsütörtökkel kezdõdött január 
31-én és zárult farsanghétfõvel február 4-én. Ezt a napot követi húshagyó-
kedd, február 5-én. 
A farsang idõszaka a télbúcsúztatás-tavaszvárás örömünnepe. A nagy evéssel-
ivással a természetet is hasonló bõségre kívánták késztetni. A magyar farsang 
szó a bajor-osztrák Fasching szóból ered, amely – mint a latinból származó 
carnevale – a böjt elõtti napokat, éjszakát jelenti, vagyis a hús elvételét, elha-
gyását fejezi ki az „Ég veled hús” – „Isten veled hús” értelemben.
A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, a XV-XVI. 
század folyamán a királyi udvarokban fõként Mátyás király uralkodása alatt. 
Olasz és francia mintára látványos ünnepségeket rendeztek különleges masz-
kokkal, álarcokkal. A farsang a polgári és a falusi lakosság körében is meg-
jelent ezt követõen. Muzsikálás, táncos összejövetelek jellemezték a farsang 
teljes idõszakát. Jó alkalom volt egymás meglátogatására, pincézésre, disz-
nótorokra és lakodalmakra a téli idõszakban. A fonóházak különösen fontos 
szerepet töltöttek be a falu társasági életében. 
A különbözõ táncos mulatságok mellett szokás volt a farsangi kántálás, 
köszöntés és az azzal összekapcsolódó adománygyûjtés, a maszkos alakos-
kodások és a felvonulások. Ismert volt az állatok farsangja, a betyárfarsang, 
az álesküvõ, a temetés vagy a csúfoló játékok, amellyel a vénlányokat, vénle-
gényeket gúnyolták (pl. tuskóhúzás, kongózás, bakfazékdobás, szûzgulyaha-
jtás). 
Általános felfogás volt, elsõsorban a katolikus vidékeken, hogy farsangkor 
jól kell táplálkozni, mert a hosszú böjt alatt koplalhatnak eleget. A böjtöt 
megelõzõ hét csütörtöki napjától – kövércsütörtöknek, zabálócsütörtöknek is 
nevezték ? a lehetõ legzsírosabban fõztek, és egész nap folyton ettek. A far-
sang hagyományos ételei közül különösen kedvelt és ismert a fánk. A sikeres 
elkészítése (szalagos legyen) elismerést biztosított az eladólánynak. 
Kiskunfélegyházához kapcsolódó farsangi emléket is szeretnék feleleveníte-
ni. Zsigmond Konrád tanító 1902-ben írta, hogy a félegyházi paraszti nép 
körében számon tartott napokon, háromnapnak nevezett farsangon sütöttek, 
fõztek minden háznál, és maszkos alakok jártak tanyáról-tanyára köszönte-
ni. Móra István 1912-ben úgy emlékezett vissza, hogy a háromnapok „a po-
cetázás és az eszem-iszom egyvégtû napja minden ájtatosság nélkül.” „Masz-
kosok jártak az utcákon” és „egyszer telet is temettek farsang keddjén ? de 
nem a nép, csak a tûzoltók”. A régi félegyházi újságok is bõséges báli krónikát 
nyújtanak az érdeklõdõknek. Az 1874-ben megjelent „FÉLEGYHÁZA” 
címû hetilap hírül adta, hogy abban az évben rendezték meg a Házasulandók 
bálját, amely – mint kiderült – csúfosan sikerült, mert csak 10 fõ jelent meg. 
A szegényápoló intézet javára adakozott a városháza nagytermében megje-
lent díszes közönség Nagy László szervezésében a II. álarcos bálon. Nagyon 
jó és ötletes volt az álarcos bál, de sajnos visszaélésre is alkalmat adott, sõt 
durvaságra is, mert elõfordult, hogy letépték egymás farsangi maszkját, hogy 
megtudják, ki rejtõzik mögötte. Karton bál volt a Korona vendéglõben, vala-
mint a helybeli társalgó egylet a saját könyvtára javára rendezett jótékonysági 
mulatságot. Zárásként az önkéntes tûzoltó egylet táncvigalma volt olvasható. 
A tíz évvel késõbbi újságban tudósítottak a félegyházi molnárok és sütõk 
farsangi mulatságáról, ahol egy óriási perec körül táncoltak. A bál bevételét 
pedig a helybeli kisdedóvó javára ajánlották fel. A millennium évében már a 
fõgimnázium és a tanítóképezde is rendezett hangversenyt és mulatságot a 
különbözõ iparosok és egyletek mellett. Az önkéntes tûzoltó egylet farsangi 
bálját, 110 tagot számláló rendezõbizottság intézte.
A kerek esztendõ ünnepkörei megszabták elõdeink életét. Az ünnepeink 
azonban az elmúlt száz esztendõ alatt nagyon sokat változtak, a legtöbbje 
eltûnt. Ma keressük õket, hiszen keressük a hagyományainkat is. A régi ün-
nepek szokásai napjainkban szinte tartalom nélkül jelennek meg, mert azt 
gondoljuk, hogy ha felelevenítjük, akkor hagyományt õrzünk. A magyar nép-
szokásokat gyökerek nélkül próbáljuk alkalmazni. Meg kell ismerni a helyi 
hagyományokat, ezek olyan értékek a mai világunkban, amelyre építeni lehet 
és új hagyományt teremteni.                                                                        M.M.

A Biblia az “õskultúra” leg-
nagyobb értékét, az Életért 
érzett személyes felelõs-
séget feltételezi, melyben 
napmint nap döntenie kell 
az embernek, hogy az élettel 
és Istennel kapcsolatosan 
számot tud e vetni önmagá-
val és kicsinységével, vagy 
a társadalom betegségét, a 
megalkuvást választja. Ha 
kezünkbe vesszük a Bibliát, 
mindig szembesülünk ben-
ne saját ellentmondásos-
ságunkkal, megtalálhatók 
benne személyes tragédiák, 
társadalmi problémák, 
bûn és remény. Ezek pedig 
mindig elõre, a mába mu-
tatnak, és segítenek annak 
belátásában is, hogy az igaz-
lelkûség mindig megtermi 

a maga gyümölcsét, csak 
az idejét kell tudni alázat-
tal és türelemmel kivárni. 
Így a Biblia, sajátos módon 
kultúrateremtõvé is válik. 
Meghatározza közösségünk 
életét, alapértékeit s biztosít 
arról, hogy a benne foglalt 
életszemlélet nem annyira 
pesszimista, hogy mestersé-
gesen megszerkesztett biz-
tonságérzetbe vagy lélektani 
eszközökkel kiügyeskedett 
örömökbe kellene me-
nekülnie. A Biblia éve le-
hetõség, mely önmagunk, 
szeretetünk, méltóságunk 
felfedezésének elvesztett és 
megtalált kulcsa. 

Szaniszló Tibor
A Sarlós Boldogasszony- 

templom Káplánja

Biblia éve - Bibliát a kézbe!

Immár negyedik alka-
lommal tett kirándulást 
a velencei karneválra 
városunk diáksága. A 
Kiskunfélegyházi Szak-
képzõ Intézmény és Kol-
légium Közgazdasági 
Szakközépiskola szabad-
idõ szervezõje Nikolics-
né Szabó Erika vezette 
“csapat” közel 50 fõvel 
vett részt a megnyitón. 
A négynapos kiruccanás 
nagyban segítette a 
diákok nyelvtanulását is.
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Csupán ennyi állt azon a meghívón, mellyel a 
fõvárosi Újpest Galéria invitálta az érdeklõdõ-
ket kiállítására. Mégis akik kézbe vették, tudták, 
hogy a magyar kortárs mûvészet egyik legsokol-
dalúbb jelentõs alakjáról a filmmûvészetben a 
szobrászatban és a festészetben is számon tartott 
jeles egyéniségérõl, a 97. életévében járó Morell 
Mihályról, Kiskunfélegyháza díszpolgáráról van 
szó.
Az egykori kiskunfélegyházi kisdiákot, aki a 
város gimnáziumában Szántó 
Piroska osztálytársa volt, az a 
Bíró Béla rajztanár indította 
el pályáján, aki késõbb a ten-
gerentúlon világhírû mûvészet-
történész lett. A fõiskolán a 
szakmát Glatz Oszkártól, illetve 
Kisfaludi Stróbl Zsigmondtól 
sajátította el.
Az Újpest Galéria tárlata egy 
minden ízében remekül össze-
rakott kiállítás, ahol a szobrok 
mellett sok rajz, vázlat is sze-
repel. A Gelléri István rendez-
te anyag egy mûhelybe enged 
bepillantást, ahol a papírra ve-
tett elsõ vázlatoktól a végleges 
térbeli megformálásig nyomon 
követhetjük az alkotó munkát. 
Nagyon izgalmas gyönyörûséges 
folyamat. A térben ott vannak a mûalkotások, a 
szobrok, a falon pedig a gondos válogatás nyo-
mán a nagyszerû rajzok. 
A tárlat indulását a lépcsõ melletti kisteremben 
egy fotó jelzi, amint Morell Mihály elgondol-
kodva tekint Radványi Géza portréjára, mintha 
csak azt mondaná – Hát, kezdjünk neki.!
És valóban elkezdõdik a vonal játéka. Elõször 
szépen, tisztán fut a papíron, halványan vagy 
erõteljesebben, de mindig pontosan tökélete-
sen jelzi a figurát. Majd lassan keresõvé válnak 
és elindul egyfajta átalakulás a formák átírása, 
absztrahálása, egyre erõteljesebb lüktetés érzõ-
dik, mintha valami megakarna születni. S a te-
remben ott sorjáznak a világra jött plasztikai 
formák. 
A nagy központi térben a rajzok tovább bo-
nyolódnak, a vonalak egyre inkább a háttérbe 
kerülnek és felbukkan egyfajta puha, oldott 
tónus, amely olyan könnyeddé teszi a kavargó 
formákat a tárlat vége felé, mintha lepelszerûen 
libbennének fel a papírról. S mire újra lecsen-
desednének, már bronzba öntötten hirdetik al-
kotójuk egyéni formavilágát. 
Morell Mihály szobrászati formanyelvére a kom-
pozíció és a ritmus ritka tökéletes összhangja 
jellemzõ. Alkotásai nyitottak. Minden oldalról 
sugároznak. A szabadság abszolút igénye nyilvá-
nul meg  formálásukban. Minden mûvében azt 
a furcsa érzést érezzük, hogy a plasztika keltette 

dinamikus feszültség nemhogy taszítana, sokkal 
inkább odavonz bennünket. Valószínûleg azért, 
mert szobrait megtelíti elementáris szuggesz-
tióval. Sétálva az alkotások között, figyelve a 
mûtárgyakat, közben rápillantva a rajzokra, hi-
hetetlen az az együttes élmény, amely e tárlaton 
éri a látogatót. A „háttérrajzok” nem grafikusi 
és nem is festõi rajzi világot tükröznek, kifeje-
zetten szobrászi rajzok, elébünk tárva azt a régi 
régi igazságot, hogy nagyon jó rajz nélkül, nincs 

szobrász.  Az Újpest Galériá-
ban látható Morell rajzok ön-
magukban is, autonóm módon 
is megállnak. 
Elgondolgoztató, vajon hogyan 
néznének ki ezek az alkotások 
köztéri szoborként? Ott van a 
teremben a leghíresebb, s talán 
a legnépszerûbb Morell szobor 
a „Bukott angyal”. Borzongató 
gondolatokat indukáló remek-
mû. Valaki azt mondta – kép-
zeljük el ezt 5 méteresben! 
Vagy akkorában, mint Zad-
kine híres mûve: Rotterdam 
pusztulásának emlékmûve. 
Micsoda lenyûgözõ monumen-
tális alkotás lehetne! De ez 

nem véletlen, mert 
ez az a szobor, amely 
a huszadik század 
európai szobrászatá-
nak több elemét is 
magában foglalja. 
És ott a tartalmi 
vonal, a portrétól in-
dulva elérünk a bu-
kott angyalig, amely 
a tárlat lényegében 

utolsó kiállított mûvének is tekinthetõ. Nem ép-
pen felüdítõ lezárásaként e nagy ívû bemutató-
nak. Szerencsére ott van még az „Égi vándor” is 
a legbelsõ teremben, éppen megérkezett, ruhája 
tépett, csapzott, lobogó köpenye a téren és idõn 
át való száguldás nyomati viseli. Egyfajta „Kis 
herceg”, aki felett eljárt az idõ, de megnyugodni 
nem tudott. 
Morell Mihály szobrászata korát megelõzõ 
plasztika, mely magán hordozza a konstruktiviz-
mus, a kubizmus, illetve az organikus szobrászat 
formajegyeit. Nagyon erõs a gondolatisága és 
olyan életérzést hordoz, amely mindegyikünket 
erõsen érinti. Az alkotások az elõtte álló mai 
ember idõélményével és annak minden bizony-
talanságával analóggá válnak.
Sajnos igaza van Feledi Balázs mûvészeti írónak, 
a tárlat megnyitójának, amikor úgy fogalmazott, 
hogy Morell Mihály egyetemes formanyelvû pá-
lyaívét a honi mûvészettörténet még nem igazán 
tette a helyére.                                Rosta Ferenc

MORELLPÁLYÁZAT
A Kiskunfélegyházi Irodal-
mi Alapítvány pályázatot 
hirdet az alábbi kategóriák-
ban: 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 már-
ciusi ifjak (160 éve történt) 
Pályázni lehet eddig még 
nem publikált mûvekkel. 
Pályázhatnak Kiskunfé-
legyháza 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 boríték-
ban legyen a pályázó neve 
és címe. A formailag hibás, 
vagy határidõ után érkezett 
pályázatokat nem tudjuk el-
fogadni! A pályamûveket az 
alábbi címre kérjük postán 
beküldeni: KISKUNFÉL-
EGYHÁZI IRODALMI 
ALAPÍTVÁNY 6100 Kis-
kunfélegyháza Kazinczy u. 
10-12. Postára adási határi-
dõ: 2008. február 29. A pá-
lyamûveket külsõ és belsõ 
szakértõi bizottság vélemé-
nyezését figyelembe véve a 
Kuratórium bírálja el.  Ün-
nepélyes jubileumi díjátadás 
a Költészet Napján, 2008. 
április 11-én lesz a Móra 
Ferenc Mûvelõdési Köz-
pontban, amelyrõl minden 
pályázót írásban értesítünk. 
Pályadíjak mindkét kate-
góriában: 20.000, 15.000, 
10.000 Ft. Mindkét kate-
góriában „IFJÚSÁGI KÜ-
LÖNDÍJ”-at is adunk ki, 
azon pályázók számára, akik 
nappali tagozaton általános 
vagy középiskolában tanul-
nak. Kérjük, hogy a jeligéjük 
mellett az „ifjúsági” szót fel-
tüntetni szíveskedjenek.

Kapus Krisztián
a Kuratórium elnöke
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Horoszkóp
Vízöntõ (jan. 20 – febr. 17.)
Sokat tehet annak érdekében, hogy javítson helyzetén. De bármit tesz, legyen nyitva a szeme, 
és minden cselekedetében legyen tekintettel a környezetére, kivált mások véleményére és egyéni 
érzékenységére. Habár mindenrõl megvan a külön, határozott véleménye és cselekedeteit nem 
igazítja mások elvárásaihoz, ez nem az az idõszak, mikor nyugodtan mehet csak a saját feje után. 
Halak (febr. 18 – márc. 20.)
Munkája vonatkozásában folytassa tovább eddigi tevékenységét úgy, ahogyan megszokta. Merjen 
nyugodtan vállalkozni, de kerülje el a kockázatos, vagy rosszul elõkészített feladatokat. Ha azonban 
állást akar változatni, vagy a munkakörén belül változást eszközölni, õrizze meg eddigi éberségét, 
lesse a kínálkozó alkalmakat. Nem árt, ha egyre többet foglalkozik jövõbeli elképzeléseivel. 
Kos (márc. 21 – ápr. 20.)
Legyen óvatos anyagi vonatkozású ügyeiben, alaposan nézze meg, mire költi a pénzét. Ha 
rákényszerül, hogy megtakarított pénzéhez hozzányúljon, azt korántsem lesz olyan könnyû utólag 
pótolni, mint képzeli. Számíthat rá, hogy örömteli és érdekes eseményekben lesz része a körülötte 
élõk táraságában. Találkozásai személyes síkon kiváltképpen jól sikerülnek, elégedettségre adnak 
majd okot.
Bika (ápr. 21 – máj. 20.)
Ha esetleg mostanában másokkal feszült kapcsolatba kerülne, kövessen el mindent, hogy az 
esetleg felmerülõ nézeteltéréseket elsimítsa. Békülékenységgel és megértõ hozzáállással sokat 
enyhíthet a helyzeten. Általában véve odafigyeléssel és jóérzéssel sok nehézségen felülkerekedhet, 
szerencsecsillagának komoly felragyogására számíthat. Már az elhatározásnak is meg lehet a 
jutalma. 
Ikrek (máj. 21 – jún. 21.)
Sokkal könnyebben halad elõre és az élete több vonatkozásban is egyenesbe lendül. Igyekeznie kell 
a múltbéli gondokat-bajokat maga mögött hagyni, s helyette a jelenre és a jövõre összpontosítania. 
A munka területén ennek megfelelõen több jelentõs változásra is számíthat. E változások közepette 
alkalma nyílik megtalálni a lehetõséget, hogy a leghatékonyabban kamatoztassa tehetségét. 
Rák (jún. 22 – júl. 21.)
Bízzon magában! Erõs akaratú és eléggé ötletgazdag ahhoz, hogy megfeleljen a most sorra kerülõ 
kihívásoknak és megmutathassa, mennyit is ér valójában. Az igazat megvallva, ilyenkor csillog a 
legjobban, s mert olyan merész és vállalkozó természet, komoly elõnyökre tehet szert. A kilátások 
most igen biztatóak. Ragadjon meg minden kínálkozó alkalmat ebben a sikerekkel kecsegtetõ 
idõszakban!
Oroszlán (júl. 22 – aug. 22.)
Való igaz, hogy rátermett és önálló, elõmenetele mégis biztosabb, ha inkább egyesíti erõit 
másokkal, semmint a túlzott függetlenségre törekedne. Ajánlatos az is, hogy beszélje meg 
terveit, elképzeléseit másokkal, ahelyett, hogy mindent megtartana magának. Ezáltal, meglátja, 
könnyebben érkezik majd a segítség és egyes tanácsokból, ismerõsei javaslataiból magára nézve 
komoly hasznot húzhat. 
Szûz (aug. 23 – szept. 21.)
Ne menjen bele kockázatos vállalkozásokba, ne éljen vissza a szerencséjével. Minden olyan 
nagyobb vállalkozásnak, amelybe belemegy, alaposan tanulmányozza át a feltételeit és a vele járó 
következményeit. Ha anyagi szempontból nem tervezi meg elõre a kiadásait, menet közben fog 
kiderülni, hogy túl sokat költött fölösleges dolgokra, de legalábbis tovább nyújtózkodott, mint 
ameddig a takarója ér.
Mérleg (szept. 22 – okt. 22.)
Másokkal való kapcsolata a lehetõ legjobban alakul. Mind családi, mind társadalmi élete sok 
örömet tartogat számára, és a környezetében élõk tevékenységének figyelemmel követése is 
boldoggá teszi. Elsõsorban családja részérõl számíthat támogatásra, s ezért nemegyszer hálás lehet 
érte. Viszonzásképpen azonban vegye figyelembe a véleményüket, adjon a tanácsokra, melyeket 
tõlük kap.
Skorpió (okt. 23 – nov. 21.)
Ha személyes és társas kapcsolatai az elmúlt idõk során nem úgy alakultak, mint ahogy szerette volna, 
most várakozással tekinthet a jövõ felé, amely tartalmasabbnak, boldogabbnak ígérkezik. Ne azzal 
töltse idejét, hogy a múlton rágódik, hanem összpontosítsa erejét a jelenre és tegyen határozottabb 
lépéseket saját igényei kielégítésére. Tudatosítsa másokban is, hogy mi az, ami jó nekik.
Nyilas (nov. 22 – dec. 20.)
Számíthat arra, hogy a barátai társaságában kellemes idõket fog eltölteni. Ha magányos, vagy 
baráti körét akarja bõvíteni, sok kitûnõ lehetõség várakozik a láthatáron. Az egyedül állók 
számára a most következõ idõszakban kötött véletlen ismeretség igen tartalmas kapcsolattá 
nõheti ki magát. De hogy a lelkileg jótékony dolgok érvényesülhessenek, ne rejtse véka alá saját 
elképzeléseit sem. 
Bak (dec. 20 – jan. 19.)
Rá fog jönni, hogy pozitív és építõ elképzeléseinek meg van a jutalma és olyan eredményekre 
lesz képes, amelyek eddig nem jöttek össze. S miközben lendületesen hozzálát elképzeléseinek 
megvalósításához, kiderül, hogy mindazok, akiknek a tanácsára érdemes hallgatni, készséggel 
állnak a rendelkezésére, és ellátják a feladathoz szükséges gyakorlati útmutatással. 

RENDÕRSÉGI  FELHÍVÁS
 

A Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztály Megelõzési és Áldozat-
védelmi Csoportja felhívja a Tisztelt lakosság, kiemelten az idõskorú lakosság és 
hozzátartozóik figyelmét az alábbi veszélyhelyzetek elkerülésének lehetõségeire. A 
Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt hónapokban 
megnõtt azon bûncselekmények száma, ahol a bûnözõk tévedésbe ejtettek, kihasznál-
tak egyedül élõ idõskorú személyeket, az áldozatok, sértettek nyugdíját, megtakarított 
pénzét kicsalták, ellopták. Megállapítható volt, hogy a lopás, csalás nagyon gyakran 
alkalom szülte lehetõség volt, amelyet a bûnesetek áldozatai idéztek elõ. Az elkövetõk 
gyakran kereskedõnek, házalónak vagy valamilyen intézmény, szervezet, szolgáltató 
(önkormányzat, rendõrség, posta, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, bank, áram, 
víz, gáz, távhõ, telefon, kábeltelevízió, stb. ) munkatársának adják ki magukat. A 
lakásába, házába állítólagos indokkal (rosszullét, WC.– mosdó használat, ivóvíz kéré-
se, pénzváltás, kifizetés, vásárlás, közvélemény-kutatás, szociális állapot felmérése, 
tûzifa eladás, gázvezeték ellenõrzés, fûtõtestek ellenõrzése) beengedett idegen szemé-
lyek az Ön figyelmét elterelve trükkös kutatást végezve, kifigyelve, hogy Ön honnét 
vett elõ nagyobb pénzösszeget, eltulajdonítják az értéktárgyakat, spórolt pénzét, 
nyugdíját. Elõfordulhat, hogy „bankjegy ellenõrzés” ürügyén kérik az összes bankjegy 
bemutatását. Az elkövetõk gyakran szimpatikus, határozott, segítõkész embereknek 
mutatkoznak, akik csak „segíteni” akarnak Önnek!  ÖN NE LEGYEN ÁLDOZAT! 
ENNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT 
ÉS SEGÍTSE EZZEL IS MUNKÁNKAT, TAKARÍTSON MEG ÖNMAGÁNAK 
PÉNZT ÉS IDÕT! A Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság illetékességi területén 
sem a kapitányság, sem a polgárõrségek, sem a Polgármesteri Hivatalok munkatársai 
nem végeznek nyugdíjszelvény ellenõrzést, nem vizsgálják a bankjegyek valódiságát. 
Nem kérik meg az idõskorú személyeket, hogy megtakarított készpénzüket adják 
elõ. A Polgármesteri Hivatalok munkatársai környezettanulmány készítése céljából 
a magánlakásba belépnek, de ott sem kutatást, sem lefoglalást, készpénz ellenõrzést 
nem végeznek. A Polgárõrségek tagjai sem végezhetnek nyomozást, ezzel az indok-
kal nem zavarhatják Önt lakásában. Minden Tisztelt Állampolgár figyelmét felhívjuk 
arra, hogy az ezzel az indokkal és a fentiekben felsorolt kitalált lehetõségekkel  az Ön 
lakásába belépni kívánó idegen, ismeretlen személy bejutását akadályozza meg! Ne 
engedjen be lakásába idegen személyeket, csak miután meggyõzõdött pl. az igazolvá-
nyuk valódiságáról. Hívja fel az Ön saját telefonkészülékérõl a Rendõrkapitányságot, 
Polgármesteri Hivatalt és ellenõrizze az Önhöz belépni kívánó személyek személyazo-
nosságát. Mindez néhány percet vehet igénybe, de ezzel gyakran egy élet munkájával 
nehezen összegyûjtött készpénzét és életét védheti meg. - A kapu, ház, lakás ajtaja 
egész nap legyen zárva! - A kaput, házának, lakásának bejárati ajtaját biztonsági zárral, 
lánccal, illetve kitekintõ nyílással (pl. széles látókörû optikai kitekintõ) szereltesse fel 
és használja is azokat! - Kérje el látogatója fényképes, sorszámmal ellátott igazolvá-
nyát, alaposan nézze meg. Ha kételye merül fel az igazolvány valódisága felõl, kérje a 
személyi igazolvány felmutatását is. (Aki valóban hivatalos ügyben jár el, az nem sér-
tõdik meg.) Nézze meg alaposan az idegen személyeket, mielõtt lakásába beengedné, 
hogy késõbb pontos személyleírást tudjon adni, ha szükséges! - Csak számla ellenében 
fizessen! Amikor az ön által megrendelt szolgáltatást kifizeti, kérje meg látogatóját, 
hogy várjon az utcán vagy a folyosón, és a társát se engedje be a lakásba, WC vagy mos-
dó használat ürügyén, amíg Ön nem tudja figyelemmel kísérni. Önnek nem kötelezõ 
a lakás belsõ részébe behívnia látogatóját!  - A nyugdíjat és a kiegészítõ juttatásokat 
csak a postai alkalmazottak kézbesítik, vagy átutalással történik kifizetésük. Ne hig-
gyen azoknak, akik pénzt akarnak váltani, vagy pénzt akarnak átadni, de ellenõrzik 
az otthoni készleteket! Ellenõrizze a bankjegyek valódiságát (vízjel, fémszál megléte, 
dombor-nyomat érzékelése az arckép gallérrészén, papír minõsége, színárnyalatok, 
stb.)! Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségû készpénzt, biztonságosabb azt ban-
kban elhelyezni! - Két vagy több segítséget kérõ személy esetében soha ne nyisson 
ajtót! Határozottan utasítsa vissza a lakásba bejutást, a segítségnyújtást megteheti egy 
telefonhívással is, vagy kérje meg õket, csengessenek be máshová! - Jegyezze meg ide-
gen látogatói külsejét, arcát, hogy pontos személyleírást tudjon adni. Jegyezze fel az 
ismeretlen személygépkocsik rendszámát. - Haladéktalanul értesítse az Ön lakóhelyé-
nek polgárõrségét, területfelelõs járõrét, a  Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság Ügy-
eletét az alábbi telefonszámokon amennyiben lakókörnyezetében gyanús személyeket, 
gépjármûveket lát. A bejelentését neve elhallgatása mellett, név nélkül is megteheti! 
Siketek és nagyothallók részére segélykérésre és bejelentésre alkalmas készülék SMS 
fogadási és küldési lehetõséggel a Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság Ügyeletén a 
06-20/539-85-22 telefonszámon!

Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság - 6100 Kiskunfélegyháza Pázmány u. 4.
Tel-fax: 76/463-211, vagy 107, 112

Forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
Kovács Gizella r. szds. bûnmegelõzési fõelõadó
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Pajlovics Amanda Vivien (anyja neve: Kovács 
Veronika), Kovács Emma (Kiss Éva), Németh Boglárka 
(Terjék Annamária), Réczi Csanád (Kovács Zsuzsanna), Makra 
Benjamin (Szabó Erzsébet).
Meghaltak: Fekete Sándor, Hegedûs József, Gubits Julianna, 
Orosz Józsefné Farkas Julianna, Almási Ferenc, Almási Jenõ 
– Kiskunfélegyháza. Vincze István, Toldi Györgyné Máté Éva 
– Pálmonostora. Fábián Lászlóné Cseh Ilona – Gátér. Juhász 
Józsefné Szikszai Magdolna Viktória – Kunszállás.

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 11-tõl – február17-
ig: Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 
71. (Tel.: 76/462-454). Február 18-tól – február 24-ig: Hóvirág 
Patika Kiskunfélegyháza, Szegfû u. 10/a. (Tel.: 76/463-363).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET 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. 
Február 23-án – február 24-én: Dr. Horváth Tibor Kkfhá-
za, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Medgyesi József, 
Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
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, 
eladó, húsfeldolgozó, cipõalsórész-készítõ, AWI hegesztõ, karos-
szérialakatos, villanyszerelõ, Mg-i.szárítókezelõ. Bugac: sertésgon-
dozó. Budapest: villanyszerlõ. 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

SZJA 1 %
Kérjük támogassa személyi jövedelem adója 1%-val a Fogyatékos Embe-
rek Kiskunfélegyházi Egyesülete munkáját! Adószám:18366202-1-03

Tisztelettel kérjük a zenét kedvelõ barátainkat, hogy a 2007.évi SZJA 
1%-át ajánlják fel a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete számára. 
Adószám: 18348392-1-03

Tisztelettel kérjük, hogy a 2007.évi SZJA 1%-át ajánlják fel a Kiskunféle-
gyházi Polgárõr Egyesület számára. Adószám: 18349135-1-03

Tisztelettel kérjük, hogy a 2007.évi SZJA 1%-át ajánlják fel a “Karácsonyi 
fény” Közhasznú Alapítvány javára. Adószám: 18349245-1-03

Tisztelettel kérjük, hogy a 2007.évi SZJA 1%-át ajánlják fel a Magyar Ka-
tolikus Egyház javára. Adószám: 0011

Tisztelettel kérjük, hogy a 2007.évi SZJA 1%-át ajánlják fel a Kiskunféle-
gyházi Ótemplom Alapítvány javára.
Adószám: 18342011-1-03

A Kiskunfélegyházi Mentõk Alapítvány Tisztelettel kéri, hogy személyi jö-
vedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse a mentés, és sürgõsségi bete-
gellátás magasabb színvonalú megvalósítását Kiskunfélegyházán, és annak 
vonzáskörzetében! Alapítványunk 2000-ben lett bejegyezve, mint közhasz-
nú alapítvány. Az alapító okirat alapján kizárólag a kiskunfélegyházi men-
tõállomást, az ottani mentõmunkát hivatott támogatni adományaikból, 
1%-os felajánlásaikból. Az elmúlt közel nyolc év alatt sikeresen mûködve, 
az önök segítsége révén sok fontos, és nagy értékû mentéstechnikai fels-
zerelést tudtunk beszerezni. Szakembereink magas színvonalú szakmai to-
vábbképzéseken vehettek részt. Eddigi segítõ szándékaikat ezúton is meg-
köszönve továbbra is számítunk az adó 1%-aik felajánlására! Tisztelettel a 
Kuratórium. Adószámunk: 18359079-1-03.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 2008. MÁRCIUS 9-ÉRE 

(VASÁRNAPRA) ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST   ÍRT KI.

Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig csak személyesen lehet, a választópolgár 
lakóhelye szerinti szavazókörben. A szavazás helyét a megküldött értesítõ tartalmaz-
za. 
Szavazni kizárólag a következõ érvényes okmányok felmutatásával lehet: 
• Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy 
• Érvényes lakcímigazolvánnyal és: 
 o érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy 
 o érvényes útlevéllel, vagy 
 o érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetõi engedéllyel.
Szavazni igazolással a lakóhelyétõl távol is lehet. Igazolás kiadását vagy a külképvi-
seleti 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 megér-
kezzen a Választási Irodához. Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát, 
és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2008. március 6-
ig kérheti, hogy - az igazolás bevonásával egyidejûleg - vegyék vissza a lakóhelye sze-
rinti szavazókörbe. Amennyiben a népszavazás idõpontjában külföldön tartózkodik 
és szavazni kíván, úgy kérheti a  külképviseleti névjegyzékbe való felvételét  személy-
esen vagy meghatalmazott útján 2008.  február 22-én 16.00 óráig. Ajánlott levélben 
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 igazolással kívánnak sza-
vazni,   a 13. sz., Móra Ferenc Gimnáziumban lévõ (Kossuth u. 9.) lévõ szavazókör-
ben szavazhatnak. A mozgásában gátolt választópolgár – kérésére – mozgóurnával 
szavazhat.  Mozgóurna csak írásban kérhetõ a Helyi Választási Irodától, illetve a 
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.  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 

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 2008. MÁRCIUS 9-ÉRE (VASÁRNAPRA) 
TÛZTE KI AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST. A VÁLASZTÓPOLGÁROK VÁ-
LASZTÓI NÉVJEGYZÉKE 2008.   FEBRUÁR 20 -TÓL  27-IG TEKINTHETÕ MEG 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL OKMÁNYIRODÁJÁBAN,  A PETÕFI TÉR 2. SZ. 
ALATT. A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBÕL VALÓ KIHAGYÁS, ILL. TÖRLÉS VAGY 
A NÉVJEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTEL MIATT  2008. FEBRUÁR 20-TÓL FEBRUÁR 
27-ÉN 16.00 ÓRÁIG LEHET KIFOGÁST BENYÚJTANI. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
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Határtalan sakkbarátság
A barátság nem ismer határokat. Így volt ez már 
akkor is, amikor a korondi sakkbarátainkhoz 
történõ kilátogatáskor hosszú, idõt rabló 
útlevél-, és vámvizsgálati procedúra szakította 
félbe az utazást, fölöslegesen késleltetve a 
várva-várt megérkezést. Az uniós tagságok 
jóvoltából január 18-án, alig 1 perces 
megállás után hajthatott tovább a Lõrincz 
Márton Nemzetközi Birkózó Emlékversenyre 
és a Korond – Kiskunfélegyháza Nemzetközi 
Egyéni Sakkversenyre utazó félegyháziakkal 
az autóbusz. 

A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzõk 
Körét /KHTK/ képviselõ hat félegyházi 
sakkozó a nemzetközi versenyen, illetve a 
baráti találkozó rendezvényein való rész-
vételével tovább erõsítette a két település 
sokéves sakkbarátságát. Január l9-én 13 
sakkozó /7 korondi és 6 félegyházi/ ült a 
szép kivitelû, faragott sakktáblák mellé, 
hogy egy fordulós, körmérkõzéses verse-
nyen eldöntsék a helyezések sorsát. A 2 x l5 
perces mérkõzések izgalmas és színvonalas 

küzdelmeket hoztak. A hotel különter-
mében zajló sakkversenyt megtisztelte 
jelenlétével, s köszöntötte a résztvevõket 
Korond polgármestere és ellátogattak a 
sportcsarnokból a birkózás helyi vezetõi 
is, hiszen a birkózók és a sakkozók között 
évek óta jó, baráti a viszony. A sakkverseny 
végeztével az alábbi végeredményt hirdette 
ki Szente Kálmán, a házigazdák vezetõje. 
1. Kovács Zoltán 11 pont /Félegyháza/, 2. 
Szente Kálmán 9 pont /Korond/, 3. Seres 
László 8,5 pont /Fé./, 4. Nagy György 8 
pont /Fé./, 5. Horváth Zoltán 6 pont /Fé./, 6. 
Tanács István 5,5 pont /Fé./, 7. Ilyés László 
5 pont /Ko./, 8. Bíró Árpád 5 pont /Ko./, 
9. Venczel Péter 5 pont /Ko./, 10. Lukács 
József 5 pont /Fé./, 11. Szente József 4 pont 
/Ko./, 12. Kovács György 3 pont /Ko./ 13. 
Gáll Levente 2,5 pont /Ko./. A verseny dí-
jaiként a helyezettek és a félegyháziak ki-
rályt formázó, festett- mázas, égetett kupát 
vehettek át, amely a híres Ílyés V. Mihály 
korondi fazekas mûhelyében készült.

                               Nagy György

Úszósiker
Kecskeméten kerültek megrendezésre 
január 19-én az Országos Diákolimpi-
ai Úszó Döntõk B kategóriában, az 5.-6. 
korcsoport számára. Sz. Horváth Balázs, 
a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
zium tanulója, a 2005-2006-2007 bajno-
ka ismét esélyesként került a döntõbe. A 
félegyházi sportoló, az elvárásnak meg-
felelõen, meggyõzõ fölénnyel nyerte el 
immáron negyedik alkalommal a Magyar 
Köztársaság Diákolimpiai Bajnoka címet.

 Tóth Zoltán

Elcsúszott a Szolnoki Olaj
NB II. férfi bajnoki kosárlabda mérkõzés:

KKC – Szolnoki Olaj KK 72: 79
KKC pontszerzõi: Dobos Richárd 12, Hajdú Gergely 
36, Simon Tamás 9, Szabó Miklós 9, Dorvekinger 
Richárd 4, Kállai Sándor 2. Edzõ: Guóth Ádám.
A bajnoki tabella elsõ helyén álló vendégcsapat 
ellen a KKC kosarasai alaposan felkészültek, ez 
meghozta a várt eredményt. Az összecsapás férfi-
asan kemény mérkõzést hozott, esetenként a dur-
vaság határát is súrolta. Nagy iramú, átlagon felüli 
színvonal volt a jellemzõ, szép látványos, szemre 
is tetszetõs kosarakat produkált mindkét együttes. 
Összefoglalva, a komoly háttérrel rendelkezõ Szol-
nok ellen a hazaiak méltó partnernek bizonyul-
tak, amit a hétpontos különbség is igazolt. Ezen 
a találkozón is kitûnt Hajdú Gergely szenzációs, 
ponterõs játéka. 

NB. I. Amatõr Ligás nõi bajnoki kosárlabda 
mérkõzés: KKC – Budapesti MAFC 87:66

Pontszerzõ félegyházi játékosok: Nagy Dóra 28, 
Nagy Helga 16, Tóth Edit 13, Pasek Mónika 15, 
Rajnai Zsuzsanna 9, Nagy Zita 4, Horváth Olívia 2. 
Edzõ: Nádasdi József.
A legjobb felállásban szereplõ hazaiak lendületes játék-
kal meglepték ellenfelüket. Szoros elsõ félidõ után a 
másodikban kifejezetten jól védekeztek, ponterõsek 
voltak, így megérdemelten gyõztek.

Bács megyei felnõtt férfi bajnokság. 
Kiskunhalas KC – Kiskunfélegyházi ÖF 75:62

Pontszerzõ félegyházi játékosok: Kósa 14, Papp 6, 
Retkes T. 1,Retkes K. 4. Seres 8, Tamás 15, Vidéki 
14. Edzõ: Seres Tibor.
A jobb formában lévõ halasiak 13 pontos különbséggel 
gyõztek.                                                     Tokai György    

Sporthírek röviden
Labdarúgás

Teremtornát rendeztek február 2-án  
és 3-án az utánpótlás labdarúgó csapa-
tok számára, melynek a Városi Sport-
csarnok adott otthont. Eredmények, 
U11. kcs. (1997-1998): 1. KHTK, 2. 
Kiskunhalas, 3. Jakabszállás, 4. Csong-
rád, 5. Tiszakécske. Különdíjat kaptak: 
Fekete Sándor, Patyi  Roland. 
U9. kcs. (1999-2000): 1. Jakabszállás, 
2. Tiszakécske, 3. Gyál, 4. KHTK, 5. 
Csongrád. Különdíjat kapott Csalár 
Ákos.  Utánpótlás vezetõ: Osztopáni 
Mihály

***
Nõi edzõmérkõzés teremlab-
darúgás, Bugac - KHTK  16:18. Gól-
lövõk: Bagdi J., Bali S., Zsadányi S., 
Csenki I.

***
A KHTK NB. III-as felnõtt csapata 
január 30-án és február 2-án játszott 
edzõmérkõzéseinek eredményei: ja-
nuár 30., KHTK - Kiskunfélegyházi 
Vasutas 2-3, gólszerzõk: Szabó At-
tila és Katona Balázs. Az eredmény 
nem tükrözte a játék képét, hiszen 
a KHTK sokkal több helyzetet dol-
gozott ki. Február 2., KHTK - Kun-
szállás 0-3. A kemény felkészülés 
közepén lévõ KHTK fáradtan ját-
szott a jó erõkbõl álló vendégcsapat 
ellen. Idõközben edzõváltás történt 
a KHTK felnõtt csapatánál, Ioan 
Patrascu helyett Kurucz Istvánt ne-
vezték ki.

Sportbál
Február 22-én Sportgála és 

Sportbál lesz.
A gála helyszíne a KÉSZ Aréna 

Városi Sportcsarnok.
Belépés díjtalan. A sportbál 
részvételi díja 2000 Ft, mely 

megvásárolható a Polgármesteri 
Hivatal Mûvelõdési Osztályán.
A gálán fellépnek félegyházi 

egyesületek rövid bemutatóval, 
majd sor kerül az „Év Sportolója 

2007” díjak átadására.
Bõvebb információ:

Rádi Dezsõ városi sportszervezõ
20/462-16-90.
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Falmászó siker hazai pályán

A falmászó diákolimpia országos 
döntõje zajott városunkban, melynek 
szervezõje a Darvas Szabadidõ és 
Diáksport Egyesület volt. A verseny 
napján 114 fõ regisztráltatta magát. 
A szervezõk ismételten bizonyították 
rátermettségüket, mert jól megépített 
utakkal, nagy létszámú versenyren-
dezõséggel, gyönyörûen berendezett 
teremben fogadták az indulókat.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy 
Babcsán Gábor elfogadta Fábián 
József meghívását. Babcsán Gábor-
ról tudni kell, hogy õ „sziklamászó 
legenda”. A tízes nehézségû skálán 
az elsõ magyar, aki ezt az utat si-
keresen megmászta, nagyon sok 
szikla elsõ meghódítója, a falmászó 
növendékek példaképe. A versenyt 
a Magyar Diák Sportszövetség el-
nöke, Deák Ferenc, valamint a fõ-

titkár, Szlatényi György is megtisz-
telte jelenlétével. 
A félegyházi versenyzõk eredmé-
nyei: Simon Fanni, a Platán ut-
cai Általános Iskola tanulója IV. 
korcsoportban a 11. helyen vég-
zett. Tóth Attila, a Mezõgazda-
sági Szakközépiskola tanulója V. 
korcsoportban a 8., Gajzer Ákos, 
a Közgazdasági Szakközépisko-
la tanulója az V. korcsoportban a 
11., míg Simon Gergely, a Platán 
utcai Általános Iskola tanulója III. 
korcsoportban 2. helyen végzett, 
ezen kívül megkapta a legeredmé-
nyesebb félegyházi versenyzõnek 
járó  különdíjat.  
Az érmeket Szlatényi György, a 
Magyar Diák Sportszövetség titká-
ra,  az okleveleket Burucs Mária, a 
Magyar Hegymászó Sportszövetség 
szakági vezetõje adta át.

A KHTK további edzõmérkõzéseinek idõpontjai:. Február 16., 10 óra, 
KHTK – Kunszállás. Február 20., 17.30 óra, KHTK – Kiskunhalas. Már-
cius 1., 14 óra, KHTK – Csongrád. Valamennyi mérkõzést a Honvéd 
pályán játsszák.  

Szent Bálint vagy Valentin-nap?
„február 14
kinek egészség vala neve, Bálint…” / Ágh István /

A katolikus egyház február 14-én emlékezik meg Szent Bálint 
itáliai vértanú püspökrõl, akinek alakjához számos gyógyítás 
fûzõdik. A középkori naptárainkban, misekönyveinkben már 
szerepel a gyógyító szent Bálint ünnepe, akit az emberek kü-
lönféle testi és lelki betegségek  leküzdésében hívtak segítségül. 
A Bálint-nap többnyire a farsangi idõszakra esett, s ez a párvá-
lasztás ideje is volt egyben. 
A néphagyományunkban országszerte úgy tartják, hogy ezen 
a napon a madarak tartják a menyegzõjüket, s ha csiripelésük 
messzire hallatszik, akkor jó idõ lesz.
Jankovics Marcell kultúrtörténész, ismert grafikus, író szerint a 
Bálint név latin megfelelõje „Valens”, jelentése: erõs, egészsé-
ges, s ebbõl származhatott a Valentin személynév. Az angolszász 
területeken már a középkor óta Szent Valentint a szerelmesek 
pártfogójának tartották, s névnapján elterjedt az a szokás, hogy 
a szerelmesek  „valentine”-okat, ajándékokat, verseket, üd-
vözlõkártyákat küldözgettek egymásnak. Ez a szokás Magyar-
országon kb. 1990. óta kezdett tért hódítani, ma már február 14-
e körül mindent elborítanak a „piros szivecskék”, az „I love you” 
feliratok. Mert a szerelem nemcsak jó, de nagy üzlet is…
Szent Bálint napján 1997. óta Balassi Bálintra, /1554-1594/ a 
magyar szerelmi költészet megteremtõjére emlékezve egy ma-
gyar és egy külföldi költõ megkapja a Balassi-kardot, munkája 
elismeréséül. A nagy költõt szerelmei ihlették gyönyörû vers-
ciklusainak megírására:
 
„Ez világ sem kell már nékem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem;
Egészséggel, édes lelkem!
….
Én bús szívem vidámsága, 
Lelkem édes kívánsága
Te vagy minden boldogsága,
Véled Isten áldomása.”


