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Ételt osztottak a 
királyi szakácsok
Babgulyást és palacsintát osztott a rá-
szorulók számára az Amatõr Királyi 
Szakács Klub február 16-án, a Viola 
ABC elõtt. 

A királyi szakácsok kezdeményezése 
nem volt hiábavaló, hisz a fagyos téli 
délutánon több tucat szegénysorsú, 
valamint hajléktalan ember állt sorba 
néhány jó falatért. A meleg étel a rá-
szorulók gyomrát, a jószándék pedig a 
szívüket melegítette fel ezen a ziman-
kós, februári délutánon. 

Kép és szöveg: A. A.

Vass Albertrõl…
A Petõfi  Sándor 
Városi Könyvtár 
és a Móra Ferenc 
Közmûvelõdési E-
gyesület február 28-
án, csütörtökön 17 
órakor Wass Albert születésének 100. 
évfordulója alkalmából rendez zenés 
irodalmi estet. Az Adjátok vissza a 
hegyeimet! címû esten közremûkö-
dik a Csongrádi Versmondók Köre: 
Csák László, Góg József, Krokavecz 
András, Pozsár Ferenc, Surján At-
tila, Varga Nándor, Varga Zsuzsan-
na. Helyszín a Petõfi  Sándor Városi 
Könyvtár.           Folytatás a 3. oldalon.

Egy, a gyermekek újraélesztésére alkalmas készülékkel és öt darab oxigénpalackkal 
gazdagodott a Kiskunfélegyházi Mentõalapítvány. Az életmentõ készülékkel a budapes-
ti Jótündér Gyermekalapítvány lepte meg a mentõsöket.                  Folyt. a 3. old.

Harmincötmillió forint támogatást kapott 
az idei évre a január végén alakult Kun-
sági Biogazdálkodók Egészségszolgáltató 
Egyesülete a Humanitárius Világszö-
vetségtõl. Az egyesület a pénzt logisztikai 
központ terveinek elõkészítésére, valamint 
a gazdálkodók átképzésre kívánja fordíta-
ni. Minderrõl a február 13-ra összehívott 
elnökségi ülést követõen tájékoztatták a 
sajtó munkatársait a szervezet vezetõi. 

Kiskunfélegyháza térségének öko-
gazdálkodói január végén hozták 
létre a Kunsági Biogazdálkodók 
Egészségszolgáltató Egyesületét. A 
biotermelõk újonnan alakult szer-
vezete elsõdleges feladatának a ne-
velést, oktatást, a képességfejlesztést 
és ismeretterjesztést tartja. Minde-
mellett tagjainak a Humanitárius 
Világszervezet logisztikai központján 
keresztül megszervezi a biotermékek 
értékesítését is. A térségben hetven-
négyen jelentkeztek alapító tagnak. 
A gazdák bíznak abban, hogy Kiskun-
félegyházán megvalósul az a projekt, 
amelynek célja egy wellnes szálló me-
gépítése, a fürdõhöz, illetve a kórház 
rehabilitációs programjához kapcso-
lódva. Ez az egészségügyi központ 
ugyanis kizárólag biotermékekkel ol-
daná meg vendégei étkeztetését.

Folytatás a 2. oldalon.

Egyesületbe tömörültek a biogazdák
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Fényes csillag 
irodalmunk egén….

Az idén ünnepeltük Wass Albert születésének 100. évfor-
dulóját, és idén emlékezünk halálának 10. évfordulójára. A 
XX. századi magyar irodalom kimagasló alakja 1908. január 
8-án született a mezõségi Válaszúton. Õsi, erdélyi arisztokra-
ta családból származott, apja gróf Wass Endre, anyja Bánffy 
Ilona. Wass Albert a kolozsvári Református Kollégiumban 
érettségizett, majd gazdasági tanulmányokat folytatott a 
Debreceni Gazdasági Akadémián. Erdõmérnöki és vadgaz-
daság igazgatási diplomát a német Hoheinhei-ben és a párizsi 
Sorbonn-on szerzett, ezután kezdte meg a családi birtokon a 
gazdálkodást. 
1935-ben feleségül vette Siemers Évát, akitõl öt fia született. 
Már a diákévei alatt megjelent két verseskötete és írogatott 
újságokba is. Ekkor figyelt fel rá és vette pártfogásába gróf 
Kemény János, az Erdélyi Helikon c. folyóirat vezetõje. Az 
Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában megjelent Farkasverem 
c. regényéért Baumgarten-díjat kapott, ami a kor legrangosabb 
irodalmi kitüntetése volt. 
Amikor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, regénye-
iben az erdélyi arisztokrácia szerepvállalását hangsúlyozta a 
legnagyobb sorskérdésekben. Mûveiben a tisztességes helytál-
lást és a mindenkori, kitartó állhatatosságot állítja példaképül. 
Wass Albert harcolt a keleti fronton, majd a szülõföldjén vette 
fel a harcot az orosz és román katonák ellen. “Az orosz tankok 
ott dübörögtek már… zúdult a halál Kolozsvárra… tudtam, 
hogy az a világ, az én világom, amiben felnõttem, menthetet-
lenül összedõlt, elpusztult, befejezõdött.”
1945. húsvétján, családjával együtt végleg elhagyta Magyar-
országot. Az emigráció elsõ állomása Németország volt, /Blai-
bach, Hamburg/ itt sorra írja az újabb regényeit. De csakis Er-
délyrõl ír, mesél, a szülõföld, a táj, az emberek, a hazai levegõ, 
az otthoni gondok - varázslatos szépségû nyelven - mûveiben 
éltek tovább. 
Németországból 1951-ben négy fiával együtt az USA-ba 
emigrált. /felesége és a legkisebb fia Hamburgban maradt / 
Elõször egy farmon tiszttartóként és béresként dolgozott, majd 
miután újra nõsült, a floridai Okala Nemzeti Park területén, az 
Astor villában telepedett le a család. Wass Abert 12 évig taní-
tott a floridai egyetemen, s emellett hatalmas irodalomszer-
vezõ munkásságot folytatott, célja: “…. A szétszórattatásban 
élõ magyarságot a szellem erejével összetartsa.” Megalapította 
az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, saját kiadóvállalatot 
hozott létre, hogy felkeltse az amerikai olvasók és a politikai 
körök figyelmét Erdély problémái iránt “… én már a múltté 
vagyok. Nekem csak az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és 
a jövendõ között. És hogy ennek a hídnak pilléreibe beépítsek 
mindent, amit a múltból a jövendõbe átvinni érdemes.” 
 A román hatóságok Wass Albertet háborús bûnösnek nyil-
vánították, olyan bûnténnyel vádolták, amit el sem követhetett, 
mivel nem is tartózkodott ott, abban az idõben. Az író rehabi-
litációja még mindig nem történt meg. Az amerikai emigráció-
ja során a román Securitate többször megpróbált merényletet 
elkövetni ellene.
Wass Albert 1996-ban magyar állampolgárságért folyamodott 
az akkori kormányhoz, amit az elutasított. A tisztelõi azonnal 
megmozdultak az ügy érdekében , de csak egy évre szóló bi-
zonyítványt kaphatott az író. Ez a méltatlan eljárás is hozzájá-
rulhatott a nagy író halálához, 1998. február 17-én, floridai 
otthonában önkezével vetett véget életének. Hamvainak egy 
részét a marosvécsi kastélykertben helyezték örök nyugalom-
ra, egy részét  az erdélyi havasokban szórták szét, ahogy még 
életében kívánta: “…ha befejezem ezt az életet, …szelek szár-
nyán, csillag ösvényen  hazatérek újra a cegei tó partjára s ott 
maradok kísértet formájában, míg csak világ a világ.” 

„Spiel und gewinn”
A német Schulfreund Magazin „Spiel 
und gewinn” elnevezéssel levelezõ né-
met nyelvi országos versenyt hirde-
tett meg általános és középiskolások 
számára, egyéneknek és csapatoknak 
a 2007. iskolaév kezdésekor. A ver-
senyre 1700 diák nevezett szerte az 
országból. 

Négy szinten, nyolc témakörben mér-
hették össze tudásukat a diákok. A 
feladatlapok megoldáshoz használ-
niuk kellett az internetet, valamint a 
sikeres munkához a csoportmûködés 
szabályait is el kellett sajátítaniuk. 
A Móra Ferenc Gimnázium német 
nyelvi munkaközössége is benevezte 
tanulóit erre a versenyre.
A kiváló felkészítésnek köszönhetõen 
minden várakozást fölülmúlóan sze-

repeltek diákjaink. A Klubhaus für 
Mädchen témakörben 4. helyezést 
ért el Provics Mónika 8/E osztályos 
tanuló, ugyanitt 7. lett Király Judit 8/
E. Egyéniben a Holle anyó mesefor-
dításban az elsõ 25 versenyzõ között 
11 Mórás diák végzett, országos 2. 
lett Vajda Dóra 8/E osztályos ta-
nuló, 5. Erdélyi Anita 9/A, 6. Tamás 
Ádám 9/A, 8. Csókás Lívia 9/A, 10. 
Bíró Alexandra 10/A, 12. Hürkecz 
Enikõ 11/C, 15. Mócza Eszter 10/A, 
16. Sándor Katalin 11/A (felkészítõ 
tanár: Tokovicsné Holló-Sz. Csilla), 
21. Szabó Evelin 10/A, 22. Fricska 
Boglárka 10/A, 24. Szarka-Kovács 
Kinga 9/A. A tanulók felkészítésében 
Faluné Garay Marianna tanárnõ ját-
szott fõ szerepet, a szervezés Dobó 
Alíz tanárnõ munkáját dícséri.  -sta-

Szépen, magyarul…
„Szép magyar beszéd” címmel 
Kazinczy – szépolvasó versenyt 
rendeztek február elején a  Petõfi 
Sándor Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában. A vetélkedõt Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Intézete és Továbbta-
nulási Pályaválasztási Tanácsadó-
ja Pedagógusháza szervezte. Két 
korcsoportban huszonegy gyermek 
vett részt a megmérettetésen. 
Helyezettek, (I. korcsoport): I. 
Szabó Lilla (TKIKI Petõfi Sándor 
Általános Iskola 6.o.), II. Altorjay 

Flóra (Dózsa György Általános 
Iskola 6.o.), III. Horváth Vivien 
(Platán U.-i Általános Iskola 5.o.). 
II. korcsoport: I. Lajkó Gergely 
(Szent László Általános Iskola, 
Jászszentlászló 7.o.), II. Takács 
Henrietta (Darvas József Általános 
Iskola 8.o.), III. Farkas Dóra 
(Dózsa György Általános Iskola 
8.o.). A harmadik (regionális) for-
dulóban Kisújszálláson, a Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban (2008. 
április 4-6.) Lajkó Gergely képvi-
seli városunkat.

Egyesületbe tömörültek a biogazdák 
Folytatás az 1. oldalról
Elsõ elnökségi ülését tartotta február 
13-án az Innovációs Központban a 
Kunsági Biogazdálkodók Egészség-
szolgáltató Egyesülete. Az idei évi 
tervekrõl, elképzelésekrõl sajtótájé-
koztató keretében számoltak be az el-
nökség tagjai.

Az ökogazdálkodókat tömörítõ 
egyesület legfontosabb feladata a 
gazdálkodók átképzése, valamint 
egy logisztikai központ létrehozása. 
Az átképzés költségeinek nyolcvan 
százalékát a szervezet finanszíroz-
za. Az alapképzés mellett ágaza-
tonként (zöldség, szõlõ, hús, tej, 
gyümölcs) speciális tanfolyamok is 
indulnak. Az oktatók neves szak-
emberek lesznek. Egy-egy ágazatai 

tanfolyam elindításához minimum 
25 fõ szükséges. A logisztikai köz-
pont felépítése után megkezdõdhet 
a termelés megszervezése, megte-
remtõdnek a raktározás, az érté-
kesítés, a feldolgozás feltételei.
A logisztikai központhoz tartozó 
biotermelésben csak az egyesület 
tagjai vehetnek részt. A Kunsági 
Biogazdálkodók Egészségszol-
gáltató Egyesülete az ipartestület 
székházában mûködteti irodáját, 
ahol várják mindazokat a kerté-
szeket és állattenyésztõket, akik 
szívesen átállnak a vegyszermentes 
gazdálkodásra.
Az egyesület elnöke Terjék Gyula, 
alelnök Kiss Kálmán, ügyvezetõ 
Tóth Adrienn, elnökségi tagok, 
Ván Jenõ és Kertész János.
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Fekete Pál – emlékverseny
Immáron harmadik alkalommal került sor a Fekete Pál- emlékver-
senyre, melynek idén, február 2-án a Kiskunfélegyházi Összevont Ál-
talános Iskola Platán Utcai Tagintézménye adott otthont.  

A Platán iskola 2005-ben, hagyományteremtõ szándékkal bocsá-
totta útjára az anyanyelvi, mûveltségi, kommunikációs versenyt, 
emléket állítva Fekete Pálnak, a nagyszerû pedagógusnak, szak-
felügyelõnek, országgyûlési képviselõnek. A következõ évben 
mindezt a József Attila Általános Iskola rendezte, nagysikerû tör-
ténelmi versenyt hirdetve.  Ebben a tanévben ismét a platánosok 
vállalták fel e nemes feladatot, hiszen 25. évfordulóját ünnepli az 
intézmény, ezzel a versennyel is gazdagítva éves programjukat. Az 
emlékversenyre tíz iskola nevezett be, a város általános iskolái, a 
MFG 6 osztályos tagozata, Bugac, Gátér és Kiskunmajsa. Az elsõ 
forduló még az elmúlt évben volt, amikor az iskoláknak helyesírási 
tollbamondás alapján kellett a legjobbakat kiválasztani. 
A döntõn a 4-4 fõs csapatokat helyesírási dolgozat megírása, 
nyelvtani feladatok megoldása, könyvtári búvárkodás, a szólások, 
közmondások témakörbõl játékos feladatok várták.  A verseny 
szakmai védnökségét és a zsûrielnöki feladatokat dr. H. Tóth 
István kandidátus, egyetemi docens látta el, aki Fekete Pál szemé-
lyes ismerõse, kollégája volt a megye szakfelügyelõjeként. 
A verseny végeredménye: I. helyezett a házigazda Platán iskola 
csapata (Berkó Vivien, Borzai Eszter, Bricsik Dorina, Hegedûs 
Orsolya), II. helyezett Széchenyi István Általános Iskola Gátér 
(Babóth Bianka, Babóth Boglárka, Bodor Mónika, Pallagi Rita), 
III. helyezett Arany János Általános Iskola Kiskunmajsa (Bau-
ecker Ádám, Farkas Dávid, Fehér Vivien, Juhász Mónika), 4. 
helyen a Dózsa iskola csapata, 5. helyen a Rigó József ÁMK 
Bugac csapata végzett. Különdíjasok: Palatinus Dániel József A. 
iskola, Bodor Mónika Gátér, Fehér Vivien Kiskunmajsa, Arany 
János Ált. iskola csapata, Platán  iskola csapata.  A versenyt tá-
mogatók önzetlen felajánlásainak köszönhetõen értékes díjakat, 
ajándékokat, okleveleket, emléklapokat kaptak a gyerekek. A Fe-
kete család ajándékaként Fekete Zoltán tanár úr az elsõ három 
csapatnak értékes, névre szóló könyveket nyújtott át. A rendezõ 
iskola egy évig õrizheti a Fekete Pálné által létesített vándorkupát.  
A zsûri tagjai és elnöke elismerõen szóltak a csapatok felkészült-
ségérõl, tudásáról, a felkészítõ tanárok munkájáról, a versenyt 
szervezõ iskola tantestületérõl. Dr. H. Tóth István szívhez szóló 
szavakkal beszélt a gyerekekhez, a tanárokhoz, nagyra értékelve 
ezt a félegyházi kezdeményezést. Kiemelte, hogy a magyar nyelv 
ápolása a nagy pedagógus egyéniség emlékének tisztelete, õrzése, 
a tehetséggondozás ezen formája példaértékû lehet nemcsak vá-
rosunkban, hanem országosan is. Ezért az egész versenyt publikál-
ni kívánja az országos szaksajtóban. A család és a szervezõk nagy 
örömére úgy tûnik, folytatódhat a verseny, hiszen a következõ két 
tanévre már van házigazdája a Fekete Pál – emlékversenynek.

2007. december 10-én Áder János (FIDESZ) 
képviselõtársam interpellációt intézett az 
egészségügyi miniszterhez, melyben a fogya-
tékkal élõ gyermekek utazási és szállítási 
kedvezményének, támogatásának a mértékét 
kifogásolta. Dr. Kincses Gyula államtitkár 
válaszát az Országgyûlés 107 igen, 103 nem 
és 18 tartózkodás mellett nem fogadta el. 
Néhány szocialista képviselõtársammal együtt 
jómagam is nemmel szavaztam, mert a válasz 
tartalma sem szakmailag számomra nem volt 
kielégítõ, de a társadalmi, emberi szolidaritás 
szintje is igen alacsony volt. Mindezek után az 
interpelláció az Egészségügyi Bizottság elé 
került. Dr. Kökény Mihály bizottsági elnök 
megkeresésére az érintett tárcák (Szociális 
és Családügyi Minisztérium, Oktatási és 
Kulturális Minisztérium, Pénzügyminiszté-
rium) együttmûködésével kormányhatározat 
készült, ami a problémát megoldotta. Ennek 
háttere és története a következõ: A kötelezõ 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. Törvény alapján a fogyatékkal élõ 
gyermekek korai fejlesztését és gondozását, 
fejlesztõ felkészítését nyújtó intézmény igény-
bevételével kapcsolatban felmerült utazási 
költségekhez az Egészségbiztosítási Alapból 
jár támogatás. 2006-ban ezen utazási költsé-
gekre 1.074 milliárd forint került kifizetésre az 
Egészségbiztosítási Alapból, 10-12 ezer érin-
tett gyermek vonatkozásában. 2007. január 1-
jétõl az utazási költségtérítési szabályok meg-
változtak - átmenetileg kedvezõtlenül – mert 
az adott viszonylatban közlekedõ olcsóbb 
díjtételû menetrend szerinti közlekedési esz-
köz jegyének a biztosított által igénybe vehetõ 
kedvezményekkel csökkentett ára illette meg 
a biztosítottat. Ezen némileg kedvezõen vál-
toztatott az a rendelkezés, hogy a tömegközle-
kedési eszköz igénybe venni nem tudó biztosí-

tott és maximum 1 kísérõje kilométerenként 
10,5 Ft/km/fõ támogatásban részesült 2007. 
június 30-áig. 2007. július 1-jét követõen úgy 
módosult a jogszabály, hogy kizárólag a biz-
tosított kaphatott költségtérítést, igaz már 21 
Ft/ km összegben, ezzel már beleértve a kísérõ 
támogatását is. Ebbõl adódóan, ha a kísérõ 
mellett nem volt az igénybevevõ, akkor utazá-
si költségtérítés a jogszabály szerint nem járt. 
Ez a módosítás leginkább a fogyatékkal élõ 
gyermeküket kísérõket érintette hátrányosan, 
mivel gyakori az az eset, hogy a gyermekükért 
egyedül mennek, mert nem tudják megvár-
ni, hogy a gyermek egész nap az oktatási 
intézményben van. Ezért vált szükségessé a 
probléma megoldása. A közös képviselõi és 
bizottsági fellépésre a Kormányrendelet úgy 
módosult 2008. január 31-ével, hogy a nem 
tömegközlekedési eszközzel történõ utazás 
esetén a kísérõ is jogosulttá vált 18 Ft/km 
összegû utazási költségtérítésre akkor is, ha a 
beutalt személy nélkül utazik (pl. érte megy). 
Ha együtt utaznak, akkor továbbra is a 21 Ft/
km utazási támogatás jár számukra. További 
könnyítés egy hasonló jellegû problémára, de 
más vonatkozásban, hogy 100 km-en belül 
a fenti fajlagos költségtérítés napi két útra 
is elszámolható például akkor, ha a kísérõ 
reggel beviszi kezelésre a kórházba a beteget, 
majd hazatér, este pedig érte megy. Ilyenkor 
a négy útból kettõ 21 forintos, kettõ pedig 18 
forintos kilométerenkénti díjjal számolható el. 
A magasabb összeg akkor jár, amikor a beteg 
is a kísérõvel ül a kocsiban. A fenti tájékoz-
tatót és a Kormány intézkedését a Parlament 
Egészségügyi Bizottsága egyhangúlag elfogad-
ta. Politikai szembenállás és acsarkodás helyett 
együtt gondolkodás és eredmény… Végre!

Garai István Levente dr. országgyûlési 
képviselõ (MSZP)

Emberi és szakmai összefogás

Folytatás az 1. oldalról
Egy, a gyermekek újraélesztésére al-
kalmas készülékkel és öt darab oxigén-
palackkal gazdagodott a Kiskunfél-
egyházi Mentõalapítvány. Az életmentõ 
készülékkel a budapesti Jótündér Gyer-
mekalapítvány lepte meg a mentõsöket.

Köztudott tény, hogy Magyar-
országon az egészségügyi in-
tézmények meglehetõsen nehéz 
körülmények között mûködnek. 
A kórházak felszereltsége hiányos 
vagy a már meglévõ mûszerek ela-
vultak, cserére szorulnak. Sajnos 
az egészségügyi intézmények gaz-
dasági helyzete nem teszi lehetõvé 
a mûszerek pótlását. A Jótündér 

Gyermekalapítvány kuratóriuma 
ezért úgy döntött, elsõsorban 
olyan egészségügyi intézménye-
ket, gyermekkórházakat támogat, 
ahol a mûszerek már nem úgy 
látják el feladatukat, ahogyan az 
szükséges. 
A kiskunfélegyházi mentõsök 
február 18-án kaptak életmen-
tõ mûszert, valamint öt darab 
oxigénpalackot az alapítványtól. 
Az adomány értékét növeli, hogy 
a mentõsök ezidáig nem rendel-
keztek gyermekek újraélesztésére 
alkalmas készülékkel. Két hóna-
pon belül törésrögzítõ, és vákum-
ágyakkal gazdagszik a Kiskunfél-
egyházi Mentõalapítvány.

Életmentõ készülék gyerekeknek 
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Kunhegyesi Ferenc kiskõrösi alkotó nevét 
errefelé eddig nem igen ismerték. A tavalyi 
tiszaalpári alkotótáborban tûnt fel, s került a 
Holló László Képzõmûvész Kör látókörébe a 
fiatal alkotó, akinek most a mûvelõdési ház 
galériájában szerveztek kiállítást.
A bemutatott képsor általános meg-
lepetést keltett, hiszen egy 
képzõmûvészettel alig három 
éve foglalkozó, ám de nagyon 
tehetséges alkotó mûveit is-
merhettük meg. Elég volt 
csak felületesen végig futni 
szemünkkel a falon függõ ké-
peken, hogy lássuk ez a tárlat 
az ellentétek jegyében szüle-
tett. 
Az ellentétpárok, melyek 
megnyilvánultak, illetve meg-
nyíltak a mûveket befogadó 
nézõk elõtt, mind formai, 
mind tartalmi elemekben is 
megjelentek. 
A mozgás, a dinamika, illet-
ve a statikusság; a nõiesség – a férfiasság; a 
szépség és a szörnyeteg; fiatalság – öregség; 
befejezettség – útkeresés; 
a keménység – líraiság egy-
aránt ott érezhetõ Kunhe-
gyesi Ferenc kiállított kép-
sorában.
Tizenöt évig a táncmûvé-
szetben volt otthon, s e mû-
fajban az örökös mozgás, 
a dinamika, a pörgés a jel-
lemzõ. Három éve foglalko-
zik a statikusabb kifejezési 
formát jelentõ képzõmûvé-
szettel, a vászon vagy a 
papír síkján.
Rajzai olykor kemények, 
határozott vonalvezetésûek, 
sok képén szinte belehasít a 
felületbe, olyan erõvel húz-
za a formák körvonalait. 
Máshol viszont rendkívül lágyan, puhán, ol-
dottan úsztatja felületeit. Az elsõnél a kemény 

ítélet koppanása, a másiknál az esendõség, a 
lágyság, a törékenység mutatkozik meg. 
Az önarcképeken – erõt sugárzó egyéniség, 
önmagát vállaló elszánt arc néz szembe a 
nézõvel, míg más portréin kissé csüggedt, be-
lenyugvást árasztó hangulat érzõdik. 
Olajképein a színek erõteljesek, ellentétekre 
épülnek. Hol expresszív hatásúak, hol kubis-
ta stílusban építkeznek. Határozott színvilág 

alátámasztja a markáns egyé-
niséget, de ahogyan írja „je-
lenleg súlyos tanulóévekben 
van”. 
Formai megoldásaiban érzõ-
dik leginkább a stíluskeresés, 
az egyéni jegyek alakítása. 
Néhol Gauguin színvilága 
villan fel, egy-egy rajzába B. 
Valejo íze érzõdik, máshol a 
távol-keleti tartalmat, illetve 
a festõi világot érhetjük tet-
ten. Azonban mindezek ki-
fejezetten csak az útkeresés 
ízei, épp csak annyira, hogy 
saját festõi világa szabadon 
fejlõdhessen. 

A meglepõ tárlat kellemes voltát erõsítette a 
formabontó kiállítás-megnyitó, ahol Molnár 

István festõmûvész ajánlása 
és Vas László – Pázmándi 
Judit zenei kettõse mellett 
egy figyelemre méltó kis-
film levetítése is színezte az 
eseményt. A néhány perces 
filmetûd szép zenével, nagy 
líraisággal átszõtt filozofi-
kus gondolatokkal mélyített 
képsor volt egy városszéli 
cigány családról. Szokat-
lan volt látni a mosolygós, 
derûs, örömteli kedves ar-
cokat, jót és szépet hallani 
arról a témáról, melyet a 
mindennapi média egészen 
másra használ. 
Pedig valahogy így kellene 
ezt mûvelni, mint tette ezt 

Kunhegyesi Ferenc friss, dinamikus, nagy te-
hetséget felmutató kiskõrösi alkotó.       R. F.

Az útkeresõProgramajánló
A Koronás bérlet elõadásai. III. 
elõadás, március 11. 19 óra (Nõ-
napi ajándékként ajánljuk!) „HIP-
POLIT A LAKÁJ” zenés vígjáték 
két részben a Sziget Színház elõa-
dásában. IV. elõadás, április 15. 19 
óra COTTON CLUB SINGERS 
„HOFIMÁNIA” lemezbemutató 
koncert. Jegyárak: I. helyár 2500 
Ft. II. helyár, 1800 Ft. Jegyeket 
az elõadásokra külön is meg le-
het váltani!  Érdeklõdni lehet a 
76/466-843-as telefonszámon vagy 
a 06/70-331-9524-es számon. Bér-
letek és jegyek megrendelhetõk 
vagy megvásárolhatók a Móra 
Ferenc Mûvelõdési Központban 
(6100 Kiskunfélegyháza, Petõfi 
tér 1.).

”Huszka József a rajzoló-gyûjtõ” 
címû kiállítás záró rendezvényét 
tartják február 28-án, 15 órakor a 
Kiskun Múzeumban. A jó hangu-
latról a Padkaporos táncegyüttes 
és a Balga zenekar gondoskodik. 
Vendég: Zalka Imre vándorfo-
tográfus. A kiállítás tárlatvezetés-
sel most utoljára tekinthetõ meg.

Pályázatfigyelõ
Pályázat címe: Ekkora halat fogtam! 
Beküldési határidõ: 2008. március 20. 
Pályázhat megkötés nélkül bárki. A 
Gyöngyharmat Kiadó nyílt pályázatot 
hirdet kortárs szerzõk részére, magyar 
nyelven írott, horgászati témájú el-
beszélésekre. A pályázaton bárki részt 
vehet. Terjedelmi korlátozás és nevezési 
díj nincs. Egy pályázó 2 kézirattal indul-
hat a pályázaton. A zsûri a beküldött 
pályamunkákat szépirodalmi és szakmai 
szempontból egyaránt értékelve hozza 
meg döntését, s a beérkezett pálya-
mûvek színvonalától függõen határozza 
meg a díjak odaítélését. A díjazott és 
díjat ugyan nem nyerõ, de kiemelkedõ 
pályamunkákat - külön megállapodás 
szerint - a Gyöngyharmat Kiadó antoló-
giában megjelentetheti. A pályamûveket 
A/4-es papírra számítógéppel kinyom-
tatva, 3 példányban kérjük beküldeni a 
kiadó címére: Gyöngyharmat Kiadó Bt., 
Ekkora halat fogtam! - novellapályázat 
2736 Mikebuda, Iskola u. 5. A szerzõ 
nevét, lakcímét és egyéb elérhetõségeit 
kérjük a kézirat végén feltüntetni! A 
pályázatokról érdeklõdni lehet a Városi 
Könyvtárban, az Interneten.
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Fontos információk a 
szavazás módjáról

Névjegyzék
A 2008. március 9-i országos népszavazás alkalmá-
val a választópolgárok a postai úton megküldött 
„Értesítõn” megjelölt szavazóhelyiségben sza-
vazhatnak. Amennyiben Ön nem kapott „Értesítõt” 
szíveskedjék felkeresni az Okmányirodát, ahol 
2008. február 27-ig  a névjegyzéket megtekinthe-
ti és  tisztázhatja a névjegyzékbõl való kihagyás 
okát. Fontos: amennyiben Ön nem szerepel a 
névjegyzékben, a szavazás napján már nem kérhe-
ti a Szavazatszámláló Bizottságtól a névjegyzékbe 
történõ felvételét (még akkor sem, ha ezt érvényes 
okmányokkal igazolni tudja), mert ezt a lehetõséget 
a törvény kizárja. 

Igazolással szavazás
Ha a szavazás napján  Magyarországon, de nem a 
lakóhelyén  tartózkodik, igazolással szavazhat. Iga-
zolást kell kérni akkor is, ha ugyan a lakóhelyén 
tartózkodik, de nem az Ön állandó lakcíme sze-
rinti („Értesítõn” szereplõ) szavazókörben kíván 
szavazni pl. mert az állandó lakcíme és a tartózko-
dási helye nem ugyanaz. Igazolással csak egyetlen 
szavazókörben,   a 13. sz. szavazókörben (Móra F. 
Gimnázium) lehet szavazni. 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 megérkez-
zen 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 szerinti sza-
vazókörbe.

Mozgóurna kérése 
A mozgásában gátolt választópolgár – kérésére 
– mozgóurnával szavazhat.  Mozgóurna csak írás-
ban kérhetõ a Helyi Választási Irodától, illetve a 
szavazás napján az „Értesítõn” megjelölt szavazó-
kör  szavazatszámláló bizottságától. Amennyiben 
Ön a szavazás napján kórházban tartózkodik és 
emiatt mozgásában gátolt és  az állandó lakcíme 
szerinti szavazókör nem ugyan az, mint az Ön ideig-
lenes tartózkodási helyeként szereplõ kórház címe 
szerint illetékes szavazókör, abban az esetben csak 
úgy szavazhat mozgóurnával, ha a Helyi Választási 
Irodától elõzetesen megkért igazolással rendelke-
zik és  a mozgóurnát írásban kéri a Helyi Választási 
Irodától vagy az illetékes Szavazatszámláló Bizott-
ságtól. 

Kérjük a T. Választópolgárokat, hogy figyelmesen 
tanulmányozzák át  ezen tájékoztatót és amennyiben 
bármelyik eset fennáll, határidõben szíveskedjenek 
a szükséges igazolásokat beszerezni. Ezek hiányá-
ban sajnos nem tudnak részt venni a szavazásban. 

Helyi Választási Iroda 

Szûréssel az Életért Program
Ingyenes vizsgálatokra várja 16 város lakosait februártól a Magyar Köztársaság Kormánya által 
indított SZ.É.P. - Szûréssel az Életért Program szûrõbusza. A szív- és érrendszeri megbetegedések 
kockázatát mérõ orvosok reggel 10 és 18 óra között várják a látogatókat vérnyomás, vércukor- és 
koleszterinszint, valamint testzsír-százalék méréssel. Kiskunfélegyházán 2008. február 29-én pén-
teken a Béke téren 10,00 és 18,00 óra között lesz elérhetõ a lakosok számára. A szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázatát méri fel 16 városban a Magyar Köztársaság Kormánya által indított 
SZ.É.P. - Szûréssel az Életért Program szûrõbusza. A napközben 10 és 18 óra között zajló rend-
hagyó rendelés keretében az ÁNTSZ szakemberei vérnyomást, vércukrot, koleszterin-szintet és 
testzsír-százalékot mérnek, amelyekbõl egy speciális program segítségével kiderül, milyen kocká-
zata van az adott páciensnél a szívinfarktusnak vagy a tartósan magas vérnyomásnak, amely akár 
vaksághoz is vezethet. A kapott értéket kardiológus szakorvos, valamint a helyszínen háziorvos 
értékeli, és szükség esetén további vizsgálatokat javasolnak. A vizsgálatok mindössze 7-10, a kiér-
tékelés pedig 5 percet vesz igénybe, így kevesebb mint egy negyed óra alatt bárki pontos képet 
kaphat arról, veszélyeztetettnek számít-e az érszûkület, a szívelégtelenség, szívinfarktus vagy más 
érbetegség kapcsán. Szív- és érrendszeri betegségek Magyarországon. Ahogy a legtöbb európai 
országban, Magyarországon is a legtöbben szívroham, agyvérzés és a keringési rendszer betegségei 
következtében vesztik el életüket. Európában a koszorúér-betegség a 45 év feletti férfiak és a 65 év 
feletti nõk halálozásának leggyakoribb oka, de Magyarországon is közel minden második ember 
halálát okozza a vérnyomás, a vércukor, a koleszterin-szint figyelmen kívül hagyása, a mozgássze-
gény életmód és az elhízás. SZ.É.P. - Szûréssel az Életért Program. A kormány által életre hívott  
SZ.É.P. - Szûréssel az Életért Program alapvetõ célja a tudatformálás: az emberek ismerjék fel, 
hogy egészségük és annak megõrzése jelentõs mértékben rajtuk múlik, saját felelõsségük. Ehhez 
adnak segítséget a szûrõvizsgálatok, a szûrést végzõ egészségügyi szervezetek és intézmények és a 
betegségek megelõzése érdekében létrejött civil kezdeményezések. A program 2007 õszén járta be 
elõször az ország nagyvárosait ingyenes szûrésekkel, tanácsadásokkal és szórakoztató mûsorokkal. 
Két hónap alatt 150 ezer vizsgálatot, konzultációt és tanácsadást tartottak a programhoz csatlako-
zott állami és civil egészségvédõ szervezetek. A program 2008 tavaszán újraindul, ezúttal további 
megyeszékhelyeket keres fel a Szûréssel az Életért Program. A jelentõs érdeklõdés miatt a hétvégi 
SZ.É.P. Napok mellett szûrõbusz járja majd az országot, amely három hét alatt 16 városban tesz 
látogatást.

Tájékoztató
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 43/2004. /IV. 30./ ök. sz. rendelete alapján - lehetõsé-
get biztosított kitüntetõ cím, kitüntetõ díjak és elismerõ oklevél adományozására. Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a 
helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlõdésének elõsegítésében, vala-
mint 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 fej-
tettek ki. Az alábbi kitüntetések adományozhatók: „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitün-
tetõ cím, „Kiskunfélegyházáért” kitüntetés, „Petõfi Emlékérem” kitüntetés, „Kiskunfélegyháza 
Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntetõ cím, „Kiskunfélegyháza Város Közmûvelõdéséért” 
kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Vá-
ros Egészségügyéért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntetõ díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Mûvészeti Tevékeny-
ségéért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntetõ díj, „Kiskun-
félegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntetõ díj, „Kiskunfélegyháza Város 
Közbiztonságáért”, „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlõdéséért” (Adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város lakosságának szolgálatában, a gazdaság 
fejlõdése érdekében kiemelkedõ munkát végeztek.), „Kiskunfélegyháza Város Képviselõtestülete 
Elismerõ Oklevele”. A kitüntetõ díjak adományozását kezdeményezheti bármely  választójoggal 
rendelkezõ természetes személy, ill. jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az 
Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A javaslattételre 
jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot. A ja-
vaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység 
részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevõ sze-
rint méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre. A javaslatokat a rendelet mellékletét 
képezõ adatlapon 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 rendezett ünnepi testületi ülésen kerül sor. A 
fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom a kitüntetési díjak adományozásának kezdeményezésére 
jogosultakat, hogy amennyiben a javaslattételi lehetõséggel élni kívánnak, úgy azt az elõírt forma-
nyomtatványon 2008. február 29-ig a Hivatal Polgármesteri Titkárságán szíveskedjenek megtenni. 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Jegyzõje 
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Harkai Boglárka Abigél (anyja neve:  Varga 
Judit), László Mercédesz Gyöngyi, (Homoki-Szabó Éva 
Tünde), Megyesi Dániel (Rontó Zsófia), Mészáros Tamara 
(Törteli Andrea), Juhász Alex (Demeter Irma), Retkes 
Emma (Juhász Andrea), Viskovics Marcell (Benkõ Ildikó), 
Ladányi Dominik (Rév Márta Mária), Csobot Nimród Géza 
(Csernók Tímea), Hajagos Petra (Fábián Melinda Ilona), 
Rácz Rebeka (Boda Ildikó), Lajkó Eszter (Berczeli Erika), 
Dorogi Nikolett Katalin (Petrik Katalin), Dorogi Vivien 
(Petrik Katalin).
Meghaltak: Lévai István, Nagy Józsefné Szabó Irén Margit, 
Papp Mihály, Tóth József Györgyné Kovács Mária, Palotás 
József, Dobák Bálintné Bibók Mária Ilona, Patyi Péterné 
Mencser Veronika – Kiskunfélegyháza, Ajtai Károlyné Farkas 
Gizella – Pálmonostora, Kiss József – Szalkszentmárton, 
Zádori Nándorné Sipos Piroska – Kiskunmajsa.

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 18-tól –február 24-
ig: ú Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfû u. 10/a. (Tel.: 
76/463-363), Február 25-tól – március 2-ig: Kamilla Patika 
Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a. (Tel.: 76/432-000).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET február 23-án – február 24-én: 
Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-
1097, Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 
20/3165-995. Március 1-én – március 2-án: Dr. Ónodi Zsolt 
Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Fekete Miklós 
Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetõség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi 
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. 
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: hûtõgépész, csomagoló, hús-
feldolgozó, cipõalsórész-készítõ, AWI hegesztõ, karosszérialakatos, 
autószerelõ, Mg-i.szárítókezelõ, lakatos. Bugac: sertésgondozó. Be-
fektetési 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

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

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyzõ, HVI vezetõje

SZJA 1%
A Móra Ferenc Mûvelõdési Központ Ifjúsági és Közösségi 
Ház részére felajánlott 2006. évi SZJA 1% összegét a 2007. 
decemberben megrendezett Luca Napi Mulatság program-
jaira fordítottuk. Köszönjük felajánlásaikat!

Tisztelettel: mûvelõdési központ dolgozói

Kérjük támogassa a  SZJA 1%-ának felajánlásával a “Fél-
egyháza labdarúgásáért alapítvány”-t.
Adószám: 18358700-1-03

Ingyenes képzések
A Kecskeméti Képzõ Központ szervezésben, a kiskunfél-
egyházi Móra Ferenc Mûvelõdési Központban március ele-
jén tanfolyamok indulnak álláskeresõknek és munkával ren-
delkezõknek.
- 60+60 órás ingyenes angol és német kezdõ és haladó szintû 
nyelvtanfolyam 
- 40 órás ingyenes alapfokú jelnyelvi képzés. 
Nyilántartási szám: 03-0153-05, akkreditációs lajstromszám: 
0002.
- 76 órás ingyenes alapszintû számítástechnikai képzés. 
Nyilántartási szám: 03-0153-05, akkreditációs lajstromszám: 
0002. Jelentkezni lehet személyesen a Karrier Irodában vagy 
a 76/431-544-es illetve a 70/284-0910-es telefonszámokon.

A kommunizmus áldozataira emlékezik
február 25-én a félegyházi vasútállomás elõtt a 
Kiskun Nemzeti Kör és a FIDESZ-KDNP helyi 
szervezete. A rendezvény 17.30-kor kezdõdik.
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Negyed évszázad természetjárás
Negyed évszázados jubileumhoz érkezetek a 
félegyházi természetjárók, bár a helyi szer-
vezett természetjárás gyökerei jóval elõbbre 
nyúlnak vissza. A félegyházi nagyüzemek-
ben, külön-külön több természetjáró szak-
osztály mûködött. Ezek közül is kiemelke-
dett a Kiskun Cipõgyárban és a Lenin MG. 
Tsz-ben mûködõ természetjárók tevékeny-
sége. Õk hozták létre negyed évszázada a 
Kiskun Természetjáró Sport Egyesületet. 

A Kiskun Természetjáró SE Gyalogtúra 
Szakosztálya négy éve felvette Rocken-
bauer Pál nevét, tisztelegve a neves ter-
mészetjáró emlékének, az országos kék 
túra elindítójának, akinek személyes 
kapcsolata, segítõ együttmûködése is 
volt a félegyházi természetjárókkal. Az 
egyesület és szakosztályai több napos, 
színes programmal emlékeztek a 25 
együtt töltött évre, a hajdani túrákra, 
kirándulásokra, az ezeken szövõdött 
életre szóló barátságokra. Február 7-én 
érkeztek városunkba a természetjárók 
meghívott vidéki és külföldi vendégei, 
köztük Kárpátaljáról, a hajdani ven-
déglátóik az erdélyi Csíkszeredából, 
akikhez sokéves barátság fûzi a termé-
szet félegyházi szerelmeseit. Február  
8-án látogatást tettek a Kiskun Mú-
zeumban Mészáros Márta múzeumpe-
dagógus vezetésével, fogadáson vettek 
részt a Polgármesteri Hivatal Díszter-
mében. A programban szerepelt még a 
Kálvária és Móra Ferenc szülõházának 
megtekintése. 17 órakor ünnepi köz-
gyûlésre került sor a TEMI Szakmaközi 
Mûvelõdési Házban, a természetjárók 
„fõhadiszállásán”, amely intézmény 
negyed évszázada otthont ad a termé-
szetjáró egyesületnek. Február 9-én a 
tiszaalpári Árpád-kori falu és a tõserdei 
Nemzeti Park szerepelt a programban. 
8-án és 9-én este hangulatos farsangi 

batyus bálon és baráti összejövetelen 
töltöttek együtt emlékezetes órákat. 
A fõ program a ünnepi közgyûlés volt, 
amely a szakmaközi zsúfolásig megtelt 
nagytermében zajlott. A rendezvényen 
részt vett Gulyás Ildikó, a szakmaközi 
igazgatója és Balla László Kiskunfél-
egyháza Önkormányzata Ifjúsági, Sport 
és Informatikai Bizottságának elnöke, 
aki elismerõ szavakkal méltatta a ter-
mészetjárók közösségformáló tevéke-
nységét, s ígéretet tett arra, hogy az 
Önkormányzat az eddigiekhez hason-
lóan a jövõben is segíteni fogja a ter-
mészetjárók tevékenységét. Bozó Lajos, 
az egyesület elnöke visszatekintett az 
elmúlt évtizedekre, érzékeltetve azt a 
sokszínû tevékenységet, melynek során 
az ország távoli tájegységei és a külföldi 
túrák mellett szûkebb környezetük ne-
vezetességeit, a Kiskunságot is igyekez-
tek minél jobban megismerni. Röviden 
beszámolt az elmúlt év programjairól, 
az egyesület gazdálkodásáról, pénzügyi 
helyzetérõl. A kirándulásokról, túrákról 
részletes, színes beszámolót tartott a 
két túraszakosztály vezetõ, Kristóf Klá-
ra és Kovács Ferenc. Beszámolóikból 
is kitûnt, hogy a természetjárók csapa-
ta szinte egy nagycsaládként mûködik 
együtt, ahol a különbözõ generációk, 
a nagyszülõktõl az unokákig, baráti vi-
szonyban, békésen megférnek együtt. 
Látható és hallható volt, hogy a közös-
ségben jó a hangulat, a vidámság, az 
egymás segítése íratlan szabályként mû-
ködik. Az idei évi programterveikrõl is 
tájékoztatták a tagságot csak felsorolás 
jelleggel: Börzsöny, Pálvölgyi-barlang, 
Tisza-tó, Kapolcsi Mûvészeti Hetek, Fü-
löpháza, Bugacpuszta, Belsõ Somogy, 
Péteri –tó, Szász-Svájc, Mártély. A ter-
mészetjárók elfogadták a beszámolót 
és a 2008 évi terveket.  Nagy György

Félsiker a Viharsarokban
NB II. férfi bajnoki kosárlabda mérkõzések.
Békési SZSK – KKC 71: 72
Pontszerzõ félegyházi játékosok: Hajdú Ger-
gely 36, Simon Tamás 15, Gál Martin, Varga 
Márton 6-6, Huszár Alex 4, Szabó Miklós 3, 
Hegedûs Ákos 2. Edzõ: Guóth Ádám.
A találkozó szoros küzdelmet hozott, a csa-
patok jelentõs elõnyre nem tudtak szert ten-
ni. Váltakozva vezettek, végül is szerencsével 
a félegyházi együttes egy pontos különbséggel 
gyõzött.
Békéscsaba KK-KKC 102: 58
Pontszerzõ félegyházi játékosok: Hajdú 
Gergely 28, Simon Tamás 18, Gál Martin 9, 

Szabó Miklós, Varga Márton 6-6, Hegedûs 
Ákos 1.
A találkozó elején a félegyházi fiúk még egyen-
rangú ellenfelei voltak a hazai együttesnek. 
Ezt követõen a csabaiak alaposan elhúztak, 
jelentõs elõnyre tettek szert. Végül is kiütéses 
gyõzelmet arattak a KKC felett. 
Legközelebbi bajnoki kosárlabda mérkõzé-
sek: Férfi NB II. bajnoki mérkõzés, KKC 
– Mezõberény SZSK, február 22, 19 óra. 
Helye: mezõgazdasági iskola tornacsarnoka. 
NB I. amatõrligás bajnoki mérkõzés, nõi: 
Miskolci SSC –KKC, február 23. 16 óra. 

Tokai György    

Sporthírek röviden
Úszás
Megyei Diáko-
limpia úszódön-
tõ zajlott B kate-
góriában január 
végén, Baján. A 
versenyre a me-
gye valamennyi településérõl neveztek 
úszók. A tét az érmeken felül az orszá-
gos döntõbe jutás volt. Városunk spor-
tolói ismét jól szerepeltek. Egyéni szá-
mokban öt aranyat, két ezüstöt, három 
bronzérmet, míg váltóink két aranyat 
és egy ezüstérmet nyertek. Részletes 
eredmények, 100 méter gyors: 1. Tóth 
Viktor, 3. hely: Kõrösi Roland. 100 mé-
ter hát: 1. Tóth Viktor, 100 méter mell: 
1. Sz. Horváth Ádám, 2. Rév Soma, 3. 
Kõrösi Roland (4.kcs.).  100 méter hát: 
1. Seres Máté, 50 méter mell: 3. Seres 
Máté, 50 mell: 1. Mihályka Emese, 2. 
Nagy Bence (3. kcs.). Váltóban, 4x50 
méter (3. kcs.) fiúk: 1. a Gyöngyösi 
Bence, Domonkos Máté, Simon Ger-
gely, Nagy Bence alkotta csapat. Leány: 
2. hely a Mihálykó Anna, Fórizs Petra, 
Zsibrita Zsanett váltó. 4. kcs., fiú: 1. a 
Tóth Vilmos, Bozóki András, Kis Vik-
tor, Kõrösi Roland alkotta váltó. Tóth 
Zoltán 

Birkózás
A Kiskunfél-
egyházi Vasas TK 
versenyzõi közül 
ketten a kadet nõi 
válogatott tag-
jaként a német-
országi Wolfurthban léptek szõnyegre 
egy nemzetközi versenyen. Mindketten 
szépen helytálltak az erõs mezõnyben. 
Felföldi Zsanett a 65 kg-os súlycsoport-
ban bronzérmes, míg Nagy Brigitta az 
52 kg-osok között ötödik lett.

Sportbál
Február 22-én Sportgála 

és Sportbál lesz.

A gála helyszíne a KÉSZ Aréna 
Városi Sportcsarnok.

Belépés díjtalan. A gálán fellépnek 
félegyházi egyesületek rövid 

bemutatóval, majd sor kerül az „Év 
Sportolója 2007” díjak átadására.
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Területi bajnokok a lányok
Orosházán rendezték meg február 
elején a grundbirkózás területi 
döntõjét. Városunkat a Bankfalui 
Általános Iskola fi ú és leány csa-
pata képviselte. A leány csapat, 
Orosháza és Földes csapatát me-
gelõzve megnyerte a versenyt és ez-
zel kivívta az országos döntõn való 
indulás jogát, amely március 2-án, 
Egerben kerül megrendezésre.
A gyõztes csapat tagjai: Tóth Roxá-
na, Ajtai Márta, Farkas Cintia, 
Szabó Melissza, Patai Krisztina, 
Hojsza Bernadett, Gulyás Kriszti-
na, Ajtai Hajnalka. A fi úk az igen 
erõs mezõnyben, szoros küzdelem-
ben 3. helyezést értek el Földes 
és Püspökladány csapatai mögött. 
Felkészítõ: Rekedt Zoltán

Kiskun Kupa címmel rendeznek römibajnokságot február 
23-án a Desperado étteremben. Nevezési díj: 3000 forint. 
Nevezni egyénileg lehet, az elsõ négy helyezett díjazásban 
részesül A verseny programja: gyülekezõ 8.30 óra, megnyitó 
9.30 óra, selejtezõk 10 óra. Az eredményhirdetésre 19 órakor 
kerül sor.

Sakk a strandon
I. Városi Strand Sakk Kupa címmel rendeztek ver-
senyt a kiskunfélegyházi uszodában február 2-án.  A 
vegyes korosztályú nevezõk jó hangulatú versenyen 
vehettek részt. A néhány, magas élõ pontszámmal 
rendelkezõ versenyzõ, az ifjúsági versenyzõk (akik 
között országos bajnok is akadt) és az amatõr, hob-
bi szinten játszó sakkozók egyaránt hangulatos ver-
senynek nevezték az I. Városi Strand Sakk Kupát.

A versenyen a következõ eredmények születtek, 
ifjúsági versenyzõk: 1. Samu Richárd, 2. Ozsvár 
Péter, 3. Varga Klára, 4. Juhász Bence, 5. Seres 
Márk. Amatõr versenyzõk: 1. Palásti László, 2. 
Bodor István, 3. Kiss István, 4. Téti Zsolt. Profi  
versenyzõk: 1. Farkas Tibor (2100), 2. Kovács 
Zoltán (2057), 3. Marosi Csaba (2100).  A für-
dõ vezetõségének tervei között szerepel minden 
évben két Strand Sakk Kupa megrendezése, 
egy téli uszodai verseny és egy nyári, szabadtéri 
strandverseny.


