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Közlöny
A tiszta kémény
biztonság
A sérült, eldugult kémény tragédia forrása
lehet. A visszaáramló
égéstermék mérgezést,
rosszabb esetben halált
okozhat. Nagyon fontos tehát a kémények
rendszeres és szakszerű
ellenőrzése.

Második alkalommal rendeztek esküvői kiállítást városunkban. A rendezvénynek a
Móra Ferenc Művelődési Központ adott otthont. A látványos programot nagy érdeklődés kísérte.

Törvénytelen kizárások az MDF-ben
Kizárták az MDF-ből a kiskunfélegyházi
csoport elnökét, Jászberényi Lászlót, s
vélhetőleg a szervezetet is feloszlatják. A
döntés még szeptemberben született,
amellyel a pártelnök nem értett egyet.
A határidőben beadott fellebbezésére a
mai napig nem érkezett válasz, így Jászbe-

rényi László továbbra is az MDF tagjának
tartja magát. A híresztelések ellenére a
helyi szervezet sem szűnt meg. Az elnöki
teendőkkel Ladányi Lukácsot bízta meg a
tagság. Jászberényi László továbbra is a
képviselőtestület tagja, mivel a pártból való kizárása nem érinti mandátumát.
Folytatás a 3. oldalon.

Egyelőre nincs pénz védőoltásra
Az emlőrák után a legveszélyesebb betegség a méhnyakrák. A kórt a HPV vírus terjeszti. A megelőzés leghatékonyabb módja
a védőoltás, melyet a nők tizenegy és huszonhárom éves kor között vehetnek fel. A
védőoltás kilencvenezer forintba kerül,
melyet hazánkban csak kevesen tudnak
megfizetni.
Magyarországon ez idáig hatvan önkormányzat döntött úgy, hogy magára vállalja a
védőoltás költségeit. A jó példából okulva
városunk egészségügyi bizottsága úgy határozott, szociális alapon nyújt támogatást
mindazok számára, akiknek jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíjminimun kétszeresét, vagyis ötvenhétezer forintot. A város a
költségek közel 25 százalékát vállalta volna

magára, a gyógyszergyártó cég pedig
elengedte volna a harmadik oltás árát. A
méhnyakrák elleni védőoltásért a kilencvenezer forint helyett mindössze negyvenezer forintot kellett volna fizetni. Az
egészségügyi bizottság javaslatát a képviselőtestület nem támogatta.
Ernyes László a szakbizottság elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, érthetetlen és
elfogadhatatlan számára, hogy a képviselőtestület elutasította javaslatukat, tehát nem
biztosított pénzt az életmentő védőoltásra. A
felmérések szerint idén a húszezer forintos
segítség mindössze kétmilliójába került volna az önkormányzatnak.
Az ügy még nincs lezárva, a szakbizottság
elnöke szeretné, ha a képviselőtestület újragondolná döntését.
-g-

A helyi Filantrop Kht. körzetébe több, mint
húszezer kémény tartozik, melyeket a szakemberek évente ellenőriznek. A hagyományos kémények vizsgálata 1600 forintba, míg a gázkéményeké 1400 forintba kerül. A lakosok több
mint nyolcvan százaléka megértette, saját érdeke,
hogy lakásának kéménye biztonságos legyen.
Sajnos a fennmaradó 10-11 százalék elzárkózik a
kötelező ellenőrzés elől, vagyis nem engedi be a
kéményseprüt.
Bíró Albert a kiskunfélegyházi kirendeltség
vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, az ellenőrzés elodázása felelőtlenség, hisz a “bliccelők”
saját, illetve családjuk biztonságát veszélyeztetik.
A kéményseprési díjat előbb-utóbb úgyis meg
kell fizetni, a bajt és az esetleges tragádiákat viszont érdemes megelőzni.

További szigorítások
az egészségügyben
Az egészségügy helyzetéről
tartott fórumot Pesti Imre
belgyógyász-kardiológus, a
FIDESZ országgyűlési képviselője a helyi FIDESZMPSZ, a KDNP és a FIDELITAS meghívására november 13- án a Constantinum
Intézmény dísztermében.
A politikus elmondta, a kormány konvergencia
programjának megszorító intézkedései az
egészségügyet érintették a legsúlyosabban, 250
milliárd forintot vontak ki ebből az ágazatból
az elmúlt három év alatt. A kórházi volumenkorlát bevezetése mellett napjaink súlyos problémája, hogy látványosan nőtt az országot elhagyó orvosok a száma, akik a jelenlegi fizetésük 5-6-szorosáért vállalnak külföldön munkát. Köztudomású, hogy kiváló orvosképzés folyik hazánkban, a szakemberek elvándorlása tra gikus következményekkel járhat. Folyt. a 3. o.

2. oldal
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A szociális munka napja

2008. november 21.

Köszönet
Tisztelt Polgármester Úr!

A Szociális Munka napja alkalmából rendeztek ünnepséget november 12-én a Móra
Ferenc Művelődései Központ színháztermében. A rendezvény keretében vehették át a
szociális ágazatban dolgozók jubileumi jutalmukat és az Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Bizottság elismerő okleveleit.
Ernyes László képviselő, az egészségügyi
bizottság elnöke köszöntőjében méltatta a
legfőbb emberi erényekkel – hivatástudat,
segíteni akarás, áldozatvállalás - bíró és a
munkájukat becsülettel, tisztességgel végző
ágazati dolgozókat.
Akik a szociális otthonokban élőkkel, a hajléktalan szállón lakókkal, a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, azok tudják, hogy senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra,
mint annak, aki már nem tud mosolyogni. A
szociális munkát végzők óriási lelki támaszt
adnak az elesetteknek, a rászorulóknak.
Ernyes László Buddha gondolataival zárta
beszédét: „A virág illata nem szállhat a széllel szemben, még a szantálfáé, az oleanderé
vagy a jázminé sem. De a jótett ereje a széllel szemben is eljut a világ végéig.”
A jubileumi jutalmakat Ficsór József polgármester, a bizottsági okleveleket Ernyes
László adta át a kitüntetetteknek. Az ünnepség hátralévő részében Takó Lajos ütős
együttese és a csongrádi Favor gitáregyüttes szórakoztatta a megjelenteket.
-tudósítónktól-

40 éves jubileumi jutalomban részesült:
László Istvánné gondozónő, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény dolgozója.
30 éves jubileumi jutalomban részesült:
Dora Erika a Kapocs Segítő Szolgálat
dolgozója, Nemcsok Józsefné gondozónő, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozója,
Szeriné Vereb Annamária a Kapocs
Segítő Szolgálat munkatársa.
25 éves jubileumi jutalomban részesült:
Nagy Istvánné a Kapocs Segítő Szolgálat dolgozója, Ormándiné Vígh Rozália
a Kapocs Segítő Szolgálat munkatársa.
Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság dicséretében részesült:
Bense Béláné, Fojt Béláné, Kastóczki
Sándorné, Rácz-Szabó Miklósné a
Szivárvány Szem. Gondoskodást Nyújtó
Intézmény dolgozói. Modok Kálmánné
a Kapocs Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának családgondozója.

Törvénytelen kizárások az MDF-ben
Folytatás az 1. oldalról.
Jászberényi László elmondta, a Félegyházi
MDF szervezet kálváriája idén januárban kezdődött, amikor Karsai Péter, a párt országgyűlési képviselője huszonhárom új, ismeretlen tagot akart beléptetni Kiskunfélegyházán.
Az elnökség kérdőívet töltetett ki a jelöltekkel, amelyben meg kellett nevezni a jelenlegi
pártelnököt, a frakcióvezetőt, a volt MDF-es
miniszterelnököket. A jelöltek erre képtelenek
voltak, sőt akadt olyan is, aki azt sem tudta,
minek a rövidítése az MDF. Ennek ismeretében az elnökség elutasította a tag- jelöltek
beléptetését. Az ügy a megyei etikai bizottság
elé került. A bizottság nem emelt kifogást a
félegyházi elnökség döntése ellen.
A helyzet tovább bonyolódott, amikor
Jászberényi, az „ajánlás" ellenére nem támogatta Karsai Péter megválasztását megyei

elnöknek és Almássy Kornél mellett is voksolt az MDF elnökválasztási kampányában.
Jászberényi László szerint ennek következménye volt az, hogy a párt megyei etikai
fegyelmi bizottsága kizárta Őt az MDF-ből,
valamint javasolta a félegyházi szervezet
megszüntetését.
Jászberényi László úgy véli, igazságtalan
döntés született, amit a jelenléte nélkül, megalapozatlan vádak alapján hoztak meg a
fegyelmi tárgyaláson. A politikus fellebbezést
nyújtott be, beadványára azonban ez idáig
nem kapott választ.
Jászberényi Lászó az üggyel kapcsolatos
valamennyi dokumentumot feltette az
internetre, amely a http://sites.google.com/
site/ljaszberenyi/ oldalon olvasható.

Édesapánk Fekete János október 6-ai halála Édesanyánknak, családunknak pótolhatatlan veszteség. Üresen maradt a családfő helye a családi asztalnál.
Elment Édesanyánk hű társa, ahogy Ők
mondták a „Párom”.
Szeretett Édesapánk adta a családnak a
mintát, a követendő példát. Minden helyzetben tudott tanácsot adni, segíteni. Úgy
vezetett bennünket a helyes útra, hogy
gondolkodással önállóan oldjuk meg problémáinkat.
A gyász napjaiban könnyített fájdalmunkon az a gondoskodó segítség, amit Öntől
és az Önkormányzat Munkatársaitól kaptunk a temetési szertartás megszervezéséhez és megtartásához.
Köszönjük, hogy „szeretett városa” Kiskunfélegyháza saját halottjának tekintette
és méltó módon búcsúzott el Tőle.
Kiskunfélegyháza neki mindent jelentett.
Büszke volt városára, büszke volt arra,
hogy munkájával segíthette a helyi hagyományőrző kultuszt, hogy munkáját a gyermekkori barátai, tanítványai és a ma fiataljai egyaránt nagyra értékelték. Petőfit és
Mórát mindenek felett szerette, a város
„kincsének” tekintette.
Élete során sok helyen járt. Számtalan
barátja, tisztelője volt az ország minden
szegletében. Mindenhova elvitte szülővárosa, a félegyháziak jó hírét. Sok megkeresést, megtisztelő felkérést kapott más
városoktól, hogy végezzen ott munkát, de
soha nem tudott megválni Félegyházától.
Kérem, őrizzék meg emlékét olyan szeretettel, ahogyan Ő érzett Városa iránt!
Köszönjük Polgármester Úr!
Köszönjük Félegyháza!
Hálás köszönettel a Fekete család

Meghívó
2008. november 28
(péntek) 16.30 órai
kezdettel lakossági fórumot tartok a
Petőfi Sándor Általános Iskola földszinti 3. számú
teremben, melyre
tisztelettel meghívom.
Ernyes László
önkormányzati
képviselő, 6. sz. vk.

Mozgássérültek!
Évvégi rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk tagjainkat a Szakmaközi Művelődési
Házba december 3-án 13 órára. Mielőbb
jelentkezzetek Tóth Ferencné (Petőfi u. 22.
tel: 431-751) Az évi tagdíjhátralékot kérjük
rendezni!
Szabó Mária

2008. november 21.
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Alkalmat kaptam a jóra

Mészáros Jenőné, Erzsike néni 25
éve önzetlenül törődik a félegyházi
szociális otthonok lakóival, ez alkalomból bensőséges ünnepségen köszöntötték Őt november 10-én a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény Nádasdy utcai otthonában.
Az életem függött attól, hogy befogadnak-e, amikor férjem elvesztése
után „beszélgetős nővérnek” jelentkeztem – mesélte a köztiszteletnek
örvendő Erzsike néni, s azóta is –

immár 87 évesen – lelkiismeretesen,
nagy szeretettel látogatja az otthonok
lakóit, szervezi a különféle kulturális
rendezvényeket. „Törődjél és szeress… amennyit most adsz, annyit
kapsz majd vissza.” - Gálig Erzsébet
intézményvezető meghatott szavakkal köszöntötte az ünnepeltet, Szécsényi Istvánné, volt igazgatónő Calcuttai Teréz anyától Az Élet himnuszát idézte, majd a dolgozók fejezték
ki szeretetüket és hálájukat Erzsike
néninek.
-tudósítónktól-

Legyen hungarikum a libamáj
Kapjon a hízott libamáj “hungarikum” minősítést, valamint szabályozza törvény a hízott libamáj előállítását - minderről a minap hozott
határozatot és fogalmazott ajánlást a
város Mezőgazdasági, Környezetvédelmi ás Városrendészeti Bizottsága.
A libatartás, libanevelés, a hízott libamáj előállítása régiónkban is sokszáz
család megélhetését biztosítja. A helyi
baromfifeldolgozó fő export terméke a
hízott libamáj. A Négy Mancs Egyesület támadása a szentesi baromfifel-

dolgozó ellen jelentős károkat okozott
térségünkben is. A libatartók védelmében, az ilyen és ehhez hasonló
támadások kivédése érdekében hozott
határozatot és fogalmazott ajánlást a
város mezőgazdasági bizottsága az
érdekvédelmi szerveztek, az országgyűlés és a megye illetékesei felé.
Lőrincz Tibor, a bizottság elnöke reméli, ajánlásuk nyitott fülekre talál,
sikerül a hízott libamájat “hungarikumnak” minősíttetni, valamint mielőbb megszületik a hízott libamáj előállítását szabályozó törvény is.
-g-

Szigorítások az egészségügyben
Folytatás az 1. oldalról.
Pesti Imre belgyógyász-kardiológus,
a FIDESZ országgyűlési képviselője
elmondta, jelenleg a kormány már a
harmadik költségvetést kívánja –
némi módosítással – benyújtani a
parlamentbe, kb. 120 milliárdot akarnak újra kivonni az egészségügyből.
Ez az alulfinanszírozás már elfogadhatatlan, így nem lehet tovább
működtetni az egészségügyet.
A politikus szerint a közös nemzeti
cél érdekében össze kell fogni, hinni
kell és tenni egymásért, az új társadalom megteremtéséért. Jó gazdaságpolitikával talpra lehet állítani

az országot, hiszen Magyarország a
világ „paradicsomkertje”, ami itt
megterem – zöldség, gyümölcs, szőlő, gabona – az világszínvonalú.
Energiahordozók is rendelkezésünkre
állnak, a földgáz mellett geotermikus
és alternatív energiák hasznosítására
is van lehetőségünk.
Pesti Imre hangsúlyozta, egy lehetséges előrehozott választás sikeressége azon múlik, hogy az emberek
átlagközömbösségét megszüntethetjük-e összehangolt, aktív munkával.
A fórum második felében a hallgatóság kérdéseire válaszolt a politikus.

3. oldal

Történelmi pillanat

„Tanyavilág a Parlamentben”

Történelmi eseménynek lehettünk tanúi mind a négyszázan, akik múlt hét szombat délelőttjén a Parlament felsőházi termében foglaltunk helyet. A Magyarországi
Tanyákon Élők Egyesülete és a Nemzeti Fórum szervezésében több neves vendég személyes megjelenése mellett
tanya konferenciát tartottunk, ebben a gyögyörű környezetben. A jelenlévők figyelmét Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke egy eredeti kolomp hangjával hívta fel
majd, a bevezető után megnyitotta a nyílt napot. A téma
érdemiségét mi sem jelzi jobban, hogy utoljára erről a
magyar jogalkotás 1938-ban tanácskozott azonban a második világháború elsöpörte az akkori elképzeléseket. A sajnálatos a dologban az, hogy az akkori problémák megoldási javaslatok a mai napig érvényesek. Az ügy fontosságát
az is fémjelzi, hogy megnyitót a Szili Katalin házelnök
tartotta. Aki kiemelte vidékfejlesztési törvényre van szükség. A sort Orbán Viktor a FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség elnöke a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként nyitotta meg, többek között ismertetve egy magyar
mezőgazdász 1921-ben dániai útja után leírtakat, az abban
foglaltakat most is elfogadván. A szünetig több gazdálkodó, termelő, közgazdász vázolta jellemezte helyzetét,
valamint javasolt megoldásokat. Félegyháza és térsége
jelentős tanyavilággal bír még a mai napig is ezért volt
kedves színfolt egy hozzászóló, aki fiatalként elmondta, ő
és családja most költözik ki tanyára, és ott szeretné leélni
az életét. Ebben a részben utolsóként felszólaló Balogh
József országgyűlési képviselő a Magyarországi
Tanyákon Élők Egyesületének létrehozója és Elnöke
ismertette az egyesület programját, beszédének talán legérdekesebb része egy önálló Önkormányzati rend-fenntartó
erőnek a létrehozása a tanyákkal érintett települések külterületén. Szünet után is több fontos felszólalás történt, a
kitűzött célok közül egyet-kettőt megemlítve,
„Tanyatelepítési program, közlekedési koncepció kidolgozása, a tanyagondnoki szolgálat átdolgozása, kibővítése,
tanyai referensek beállítása, az állami normatívák megemelése, az egészséges ivóvíz megteremtésének lehetősége”. Az utolsó felszólaló (a 28 főből) Makovecz Imre
volt, aki azonnali cselekvésre szólította fel az arra feljogosítottakat. A jelenlevők kézhez kaptak egy Országgyűlési
Határozat tervezetet, amelyet a konferencia megtartása
után a képviselők egyrésze beterjeszt az Országgyűlés elé
annak elfogadására. Ennek lényeges főbb pontjai: 1.
Kinyilvánítja, hogy a tanya, a tanyás települési rendszer és
gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség része, sajátos „hungaricum”, melynek fennmaradása, új életre keltése, fejlesztése nemzeti érdek. 2. Felkéri a Kormányt, hogy
2009. június 30-ig készítsen átfogó jelentést a hazai tanyák
helyzetéről. 3. Felkéri a kormányt, hogy a 2010. évre
vonatkozó központi költségvetésében és az adótörvényekben kiemelten kezelje a tanyák fejlesztését és az ott élők
esélyenlőségét. 4. Felkéri a kormányt, hogy 2
évente számoljon be az Országgyűlésnek a tanyák helyzetének változásáról, valamint a tanyán élők támogatásának
érvényesüléséről. A legfontosabb célkitűzést azonban az
egyesület szorgalmazza, Tanya törvény megalkotása szükséges, ezzel a törvényi szabályozással lehetne kezelni a
mintegy 60-65 ezer tanya és az ott élő több, mint 250 ezer
ember sorsát. Ehhez a munkához és annak kivitelezéséhez
kérem mindenki segítségét, hiszen a többségnek vagy a
nagyszülei vagy szülei ebben a világban éltek, vagy még
jómaga is ott gyerekeskedett, dolgozott és később szakadt
el a gyökerektől. Teszem ezt, mint külterületi képviselő, és
mint az az ember, aki vallja hogy a tanyavilágon élők az
élet megtestesítői, és nem másodrangú állampolgárok.
Lőrincz Tibor a Magyarországi Tanyákon Élők
Egyesületének alelnöke, önkormányztai képviselő, 14. v.k.
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Petőfi Sándor

FÖLTÁMADOTT A TENGER...
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!
Pest, 1848. március 27-30.
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Harminc év késésben
Az 1970-80-as évek magyar képzőművészetének fenegyerekei szinte lopakodva, de
végül is eljutottak Kiskunfélegyházára. Az
már csak a szerencsétlen véletlennek tudható be, hogy a lehető legrosszabbkor. Az
ez évi Városalapítók Napjának legextrémebb kiállítását fe Lugossy Lászlónak
köszönhettük, akinek bemutatkozását azonban elnyomták az akkori rendezvények.
Most ef Zámbó István tárlatát rendezték
meg a Művelődési Ház aulájában, azonban
borítékolni lehetett, hogy ez sem fog közönségsikert aratni.
Elsősorban azért, mert a Városi Könyvtár
átadási ünnepségeihez kapcsolódó Bodor
Miklós kiállítást rengetegen megnézték.
Magyarország egyik legjobb grafikusa az
errefelé leghálásabb témával,
valósággal lenyűgözte a
félegyháziakat, akik – ha
megnézik ef Zámbó képeit – viszik magukban a
könyvtári galériában látott
mesterműveket. S bár nem
lesz szerencsés az összevetés, annak kimenetele aligha
lesz kétséges. Mint ahogy a
közeljövőben Félegyházán szereplő Morell Mihályról szóló
könyvbemutató sem sokat segít
a hajdani, a hazai dadaista extrém egyéniség képsorának elfogadásában. Ugyanis Morell Mihály a mai kortárs művészeti élet
másik ikonja, legalábbis a film-, a
szobrász-, és újabban a festőművészetben is.
(Ez már azért is érdekes, mert ef Zámbó is
belekóstolt a filmezésbe, de „örökbecsüt”
nem alkotott, mint ahogyan zenében sem
maradt utána halhatatlan dallamvilág.) E két
nagy művész ittléte a bemutatás szándékával szervezett kiállítást alaposan a háttérbe löki.
Az ef Zámbó Istvánról szóló részletesebb
bemutatás olvasható a galériában, ezért itt
ettől eltekintünk, de a „mítosz – ellen mítosz” jegyében az alábbi sorok idekívánkoznak.
Az 1960-as évektől egyes kreatív fiatalok
igyekeztek minden társadalmi korlátot, tilalmat, szabályt felrúgni és a polgárpukkasztást a lehető legmagasabb szintre emelni.
Nyugaton nagyobb, itthon kisebb tömegeket, csoportokat ért el, Magyarországon
inkább a művészi-zenei, illetve képzőművészeti kifejezésformában jelentkezett az új út
keresése, a nyugati avantgarde, de még
inkább a transzavantgard stílusirányzatok
minél erőteljesebb megragadását szerették
volna elérni a fiatal lázadó „művészek”. Az
összetalálkozott „forradalmi hevület”
néhány városban kisebb mértékben ugyan,
de kibontakozhatott, például Szentendrén.
Ilyen alkalmakkor szabadabb légkörben
tökéletesíthették a polgárpukkasztást, a
hivatalos szocialista realizmus elleni harcot,
melyhez szinte minden eszközt megengedtek maguknak, például a „nyugati művé-

szet” olykor minden határon túlmenő kifejezésformáinak átvételét is.
Legtöbbször azonban a
türelmetlen fiatalok a
szabadságot összekeverték a teljes körű
szabadossággal
és
elhitték, hogy elég a pusztán
formai másság, a tartalommal, de a minőséggel sem illett akkoriban sokat törődni.
Az öncélúság, a magánmítoszok kialakulásának kedvezett ez az időszak, melynek olyannyira rabjaivá váltak néhányan, hogy az
évek, évtizedek múlásával „jeles médiaszemélyiséggé” válva mindenhatónak kiáltották ki azt a kifejezésvilágot. Ez odáig jutott
– szinte mind a mai napig – hogy minél
„eredetibb” (lsd. meghökkentőbb, ízléstelenebb, visszataszítóbb) dologgal rukkolt elő
valaki, annál hangosabban szólt mellette az
ének, a média, sőt az ebből a körből kinőtt,
önmagukat „A SZAKMÁNAK” kikiáltott
réteg is.
A szabadság hangsúlyozása nem véletlen,
ez ugyanis közös Bodor Miklós és ef Zámbó
István művészetében. De amíg a kámi
művész kivételes tudásának, grafikai tehetségének képi megnyilvánulásai mindenki
számára nyilvánvalóak és érthetőek, addig
ef Zámbó szabadsága átcsúszik a provokatív
világfelfogás megjelenítésébe, a mindegy
hogyan, csak valahogy kifejezzem magam
életszemléletbe.
Mindettől függetlenül azonban ef Zámbó
István bemutatkozása (bemutatása) fontos
képzőművészeti esemény, hiszen közelmúltunk művészettörténete. Kiállítási anyaga
vitára ingerlő, azonban jobb lett volna szerencsésebben megválasztani tárlatának
időpontját, mint ahogyan fe Lugossy László is nagyobb figyelmet érdemelt volna.
RF

2008. november 14.
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Jót és jól alkotni
A Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete rendezett kiállítást november 10-én az
Ipartestület Székházában. A 117 tagot számláló egyesület 15 kiállítója (fafaragó, fazekas, hímző, szövő,
szalmafonó, gyékényfonó, papucsos, csuhés, tojásfestő, hangszerkészítő, késes) hozta el a legszebb
alkotásait.

Újmisés találkozót tartottak a Kalocsa-Kecskemét főegyházmegyének idén
szentelt papjai november 8-án a Szent István templomban. Hajagos Gyula
plébános atya évek óta szorgalmazza, hogy az újonnan felszentelt papok egy
közös misén adjanak hálát az Istennek. A mise főcelebránsa Kapás Mihály
lajosmizsei káplán volt, aki Gyöngyösi Balázs tiszakécskei, Retkes Zsolt kiskunmajsai és Szakács Tibor kecskeméti káplánnal együtt mutatta be a szentmiseáldozatot.

Az őszi Bécs
A Móra Ferenc Gimnázium német
munkaközössége tanulmányi kirándulást szervezett az osztrák fővárosba.
A szép október végi napon 38 diák és 30
felnőtt vágott neki a nyelvi és kulturális
ismeretszerzési lehetőségeket rejtő útnak. Bár a fő cél az európai barokk kastélyépítészet egyik legszebb alkotásának a Schönbrunni kastéllyal való
alaposabb megismerkedés volt, az őszi
színek pompáját magára öltött kastélypark ugyancsak lenyűgöző hatással volt
a félegyházi csoportra. A Gloriette teraszán pedig megállni látszott az idő, a
végtelen nyugalmat csak a kávéscsészék halk koccanása törte meg. A mai
élet pörgésében valószínűtlennek tűnt
az a néhány perc idill.
A szervezők biztosítottak időt a bécsi
belváros megtekintésére is, a világhírű

épületekkel való „kötelező” ismerkedésre. A gótikus Stefans dóm, az elegáns Graben és a Kärtner strasse, a
Peterskirche, illetve a Pestsäule, azaz
pestis oszlop gyönyörűen rendben tartott, az európai kultúrtörténet hírneves
objektumai.
Az igazi bécsi hangulatot azonban a
langyos estében kivilágított, macskaköves utakon csattogó fiakkerek biztosították.
Amíg a felnőtteknek inkább egy gondtalan kikapcsolódást jelentett ez az út, a
diákok művészettörténeti, kulturális
ismereteik gyarapítása mellett, az eredeti nyelvi közegben való helytállást is
kipróbálhatták. Lassan hagyománnyá
válik a gimnáziumban a bécsi utak szervezése, hiszen tavaly az adventi vásárban voltak az érdeklődők és úgy tűnik,
hogy ezen út sikerén felbuzdulva jövőre is megszervezzük az ausztriai kirándulást.
Dobó Aliz a nyelvi mk vezetője

Díszoklevéllel jutalmazták a Budapesten megrendezett hagyományőrző
együttesek és szólisták II. találkozóján a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub
Ének és Citerazenekarát kiváló művészeti munkájuk elismeréséül. A félegyházi hagyományőrzők ezt megelőzően a megyei szintű megmérettetésen
Aranyoklevelet kaptak.

Makai Lászlóné, az Ipartestület elnöke köszöntőjében
kiemelte, hogy a szervezet igyekszik a népi iparművészek érdekeit képviselni. A kiállítást Tarjányi József,
a DANE 2004 elnöke – aki maga is népi iparművész,
késes – a közönség figyelmébe ajánlotta a kiállított kézműves munkákat, amelyek az alkotók szeretetét árasztják a szemlélődőkre. Az Országos IPOSZ képviseletében Kiliti István, a solti ipartestület elnöke elmondta,
amikor a napokban Brüsszelben egy standon képviseltette magát a magyar népművészet, akkor ott jó volt
magyarnak lenni. A megnyitón, alkalomhoz illően a „Magyar Kézműves Remek” címmel kitüntetett citerákon
Gál Tibor és Szakál László játszott népdalokat. A szakmailag nívós, szemet gyönyörködtető kiállítás
Kurucz Jenő és Lantos János hozzáértő
munkáját dicséri. Mindnyájan egyetérthetünk az egyik asztalon olvasható sorokkal: „A népi kultúra előtérbe kerülése,
az értékek újra felmutatása, ápolása,
a megbecsülésükre való nevelés
hozzájárulhat egy jövendő,
békésebb és otthonosabb
világ megteremtéséhez.”
(Kósa László).

A Kiskun Múzeum téli
nyitvatartási rendje november 1-től március 15-ig.
hétfőtől-csütörtökig: 8-16,
pénteken: 8-12. A kiállítások előzetes bejelentkezéssel tekinthetők meg.
Telefon: 76/461-468.
Kutatóterem nyitva: hétfő,
kedd, 8-12, 13-16 óráig.
Belépődíj: Diákoknak és
nyugdíjasoknak: 200, felnőtteknek 400 Ft.
A Reneszánsz Panoptikum november 30-ig megtekinthető, hétfőtől péntekig a Kiskun Múzeum nyitvatartási idejében, és szombat – vasárnap 9 – 17 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Anyakönyvi hírek

Felhívás, tájékoztató

Születtek: Retkes Róbert (anyja neve: Kis Henrietta), Bárkányi
Kata (Judák Andrea Erzsébet), Nemes Zsófi Anna (Horváth Anita),
Szabó Katinka (Téglás Katinka), Pesír Dorina (Bakai Ildikó), Tóth
János (Telek Anita).
Meghaltak: Bónus Tibor, Kenyeres Ferencné Sikár Veronika, Jaksa
Ferencné Fricska Mária, Bónus Tiborné Rádi Rozália, Boros László,
Fábián Jánosné Tamasi Piroska, Dr. Szolnoky Jenőné Oláh Sarolta
Erzsébet, Takács Józsefné Berente Margit – Kiskunfélegyháza.
Sarusi-Kiss József – Gátér. Laczi Jánosné Vancsai Margit – Bugac.
Szalinka István József – Tiszaalpár.

A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet ezúton
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008. november 17-től
november 21-ig, illetve 2008. december 1-től december 5-ig terjedő időszakban végezzük a lakosság által zsákokban gyűjtött
falevél szállítását. A kizárólag lombot tartalmazó zsákot kérjük a
hét első napjaiban kihelyezni a folyamatos szállításhoz.”

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának
elnyerésére: Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz.
alatti 99 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 18,8 m2-es helyiség,
Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti
42 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 24. sz. alatti 26 m2-es helyiség, Asztalos
J. u. 24. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Darvas tér 1. sz. alatti 63 m2-es
helyiség, Gorkij u. 4/5. sz. alatti 22 m2-es helyiség, Gorkij u. 4/6. sz.
alatti 22 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 15 m2-es helyiség,
Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Korona u. 4. sz. alatti 55 m2es helyiség, Korona u. 4. sz. alatti 166 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz.
alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 67 m2-es helyiség,
Kossuth u. 6. sz. alatti 132 m2-es helyiség, Kossuth u. 10. sz. alatti 4 m2es helyiség (trafik), Kossuth u. 12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport,
Mártírok u. 2. sz. alatti 52 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522
m2-es helyiség, Móra tér 11. sz. alatti 61 m2-es helyiség, Móra tér 11.
sz. alatti 75 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/5. sz. alatti 21 m2-es
garázs, Asztalos J. u. 18/6. sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 20/3.
sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/6. sz. alatti 13 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 24/2. sz. alatti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 26/7. sz. alatti 21 m2-es garázs, Holló
László u. 1/1. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló László u. 1/3. sz. alatti 13
m2-es garázs, Holló László u. 3/5. sz. alatti 21 m2-es garázs, Holló
László u. 5/3. sz. alatti 13 m2-es garázs, Holló László u. 7/5. sz. alatti 21
m2-es garázs, Holló László u. 7/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló
László u. 9/1. sz. alatti 21 m2-es garázs, Holló László u. 9/2. sz. alatti 21
m2-es garázs, Petőfi tér 2. sz. alatti 14 m2-es garázs, Pázmány u. 6. sz.
alatti 12,6 m2-es garázs, 91 db városközponti parkolóhely bérbeadása,
Dr. Holló Lajos u. 34. sz. alatti 12 m2-es hirdetési falfelület.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2,
6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 614 hrsz-ú volt
MÉH telep területe, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület,
5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4. (volt Szociális Otthon), 4589
hrsz-ú 820 m2-es Tóth Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális
Otthon), 3893 hrsz-ú 693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan (volt
Szociális Otthon), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák
Ferenc utcai orvosi rendelő), 0459/27 hrsz-ú ingatlan.
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038

Menetrend változás! Tájékoztatjuk a városunk lakosságát, hogy a
helyi autóbuszjárat menetrendje 2008. november 17-től megváltozik.A Csanyi úti iparterületen dolgozók kérésére a 4/c járat új,
hosszabb útvonalon közlekedik. A változás az, hogy a 4/c járat a
Platán utcai megálló után kimegy a Csanyi úti iparterületre és onnan
16.26-kor indulva hozza be az utasokat a városközpontba. Ezután a
járat az eddigi útvonalon megy ki a Dr Holló-Károlyi Mihály utcai
megállóba, majd új szakaszként a Bercsényi utcán végighaladva a
Vasútállomásra. A járat a Kossuth utcán végighaladva jut el a Szent
János téri végállomására. Mindenkinek jó utazást kívánunk!
Városüzemeltetési osztály
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet:
Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1. III/9. szám alatti 76 m2 alapterületű,
2 szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás bruttó 30.000.-Ft öszszeggel történő bérbeadására.
Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes pályázati felhívás átvehető
a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben
(Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
Fülöp Atya Alapítvány tisztelettel hívja és várja a határon túli magyarlakta területekről származó, városunkban, vagy környékén
élő (tanuló, dolgozó…) személyeket december 9-én (kedden) ½ 5
órai kezdettel a Petőfi Sándor Városi Könyvtár kamaratermébe,
baráti beszélgetésre (bejárat a Gorkij utca felől az új épületen
keresztül).
A szervezők nevében tisztelettel: Retkes Illés

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Városi Kórház 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7
óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: November 17-től november 23ig: Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797.
November 24-től november 30-ig: Móra Patika Kiskunfélegyháza,
Móra F. tér 2. Tel: 461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: November 22-én és 23-án: Dr. Vígh
István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Pozsár Miklós
Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. November 27-30-ig: Dr.
Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. GYEPMESTERI
TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék
átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetőség:
06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

Jótékonysági művészeti árverés
A tavalyi sikeres vállalkozás után második alkalommal kerül sor a
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Dózsa György Általános
Iskolájának művészeti árverésére 2008. november 27-én 17 órai kezdettel az intézmény aulájában. Az aukción neves kortárs képzőművészek
munkái (képek, kisplasztikák) mellett klasszikusok alkotásai, valamint
gyermekrajzok kerülnek kikiáltásra. A különleges rendezvény – köszönhetően az összesen mintegy 50 műalkotással jelen lévő alkotók felajánlásainak – ez alkalommal is jótékonysági célokat szolgál. Az árverésből
befolyó összeget az Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány az
iskola udvarának rendezésére, felújítására fordítja. Az aukció szervezői
és az intézmény tantestülete szeretettel vár az alkalomra minden
művészetkedvelő érdeklődőt.
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Otthonába visszük a meleget !
A karácsony meghittségéhez is szeretnénk hozzájárulni!
Távhő-játék a Dunaújvárosi Hőszolgáltató kft. támogatásával (2)
Játsszon velünk – és a család nyaralását mi álljuk!
Játékot hirdet a kiskunfélegyházi távhőszolgáltatást üzemeltető Dunaújvárosi
Hőszolgáltató Kft. fogyasztói, és minden kiskunfélegyházi lakos részére.
Játsszanak velünk, s legyen szerencséjük!
A helyes válaszokat beküldők között sorsoljuk ki azokat, akik nyaralási
utalvány, videokamera, vagy esetleg fényképezőgép tulajdonosai lesznek.
Ebben a játékban a város minden lakosa - attól függetlenül, hogy igénybe veszie szolgáltatásunkat - részt vehet. A megjelentetett négy totó-szelvény bármelyikének a beküldésével nyerhet, ha mind a négyet beküldi, megnégyszerezi
esélyét.
De fogyasztóink külön jutalomban is részesülhetnek, ha a totó-szelvényre ráírják a vevőazonosító számukat. Csak és kizárólag közöttük egy 20 000,- illetve
hat darab 10 000,- forintos hődíj kedvezményt is kisorsolunk.
A kivágott és kitöltött szelvényt juttassák el az ügyfélszolgálatra, vagy
postázzák: Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. 6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas J. tér 2/c. A borítékra írják rá: Távhő-játék.
Beküldési határidő: 2008. november 28. Sorsolás: 2008. december 18án

Megyei rövidpályás úszóversenyt rendeztek a félegyházi sportuszodában október 25-én a Jogging Szuperinfó Futóklub triatlon
szakosztályának két versenyzője – akik a Tiszakécskei Úszóegyesület tagjaiként indultak a megyei szintű megmérettetésen - a
következő eredményeket érte el.
Hegyi Dóra (Platán iskola): 100
m gyors 1., 100 m hát 1.,100 m
mell 2., 200 m vegyes 2., 50 m
pillangó 3. Hegyi Brigitta

(Móra Ferenc Gimnázium): 100
m gyors 1., 100 m hát 2., 100 m
mell 1., 200 m vegyes 1., 50 m
pillangó 1. Edző: Petőfi Zoltán.

Remekeltek birkózóink
Nemzetközi szabadfogású birkózóversenyt rendezett a Kiskunfélegyházi Vasas TK november 8-án.
A sporteseményre 18 egyesület
117 versenyzője nevezett. A hazaiak nagyszerűen helytálltak,
csapatban megelőzték minden
riválisukat. Egyéniben a következő eredmények születtek
(lányok) diák 31 kg: 1. Vidéki
Nikolett, 50 kg: 1. Baksai Cintia.

Ifjúsági 57 kg: 1. Rádi Brigitta,
65 kg: 1. Felföldi Zsanett. Fiúk,
gyermek 55 kg: 3. Papp István.
Serdülő: 66 kg: 2. Polyák Dániel. Junior: 66 kg: 1. Fekete
László, 3. Csomós Attila, 74 kg: 1.
Szabó Róbert.
Különdíjban részesült: Rádi
Brigitta és Polyák Dániel. Csapatban: 1. Kiskunfélegyházi Vasas
TK, 2. Korond, 3. Orosházi Sp
.Edzők: Ván Jenő Kelemen
András és Szabó József.

Nem tudja hol válthatja be üdülési csekkét? Szeretne egy kellemes
hétvégét vagy hetet Magyarországon eltölteni? Ha ehhez információra
van szüksége LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! Irodánkban kellemes
környezetben, ingyenesen tájékoztatjuk a lehetőségekről! Magyarországi
turizmust népszerűsítő kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlataink novemberre és decemberre:
Kultúra : November 20-23. Budapest Art Fair (Antik és Kortárs)-BudapestMűcsarnok, 23. Mojszejev Balett - Papp László Budapest Sportaréna, 21- 29.
Kortárs Drámafesztivál, Budapest – több helyszín, Kiállítások – Vásárok :
November 21-23. Szia Világ! Utazási Kiállítás és vásár - II. Thermal &
Wellness Egészségturisztikai Vásár és Konferencia –Debrecen, 21-23. BabaMama Expo – Budapest - Syma Csarnok, 30. Esküvő Kiállítás – Erdei
Ferenc KKK, December: 5-7. Flóra Virágfesztivál – Kecel.
Egyéb rendezvények: November 24. Zséda Koncert – Kecskemét- Erdei
Ferenc KKK
29- 30. V. Jubileumi Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál – Budapest –
Vajdahunyadvár, 29. Bormustra, Hegybírók bálja – Lakitelek, 30. Andrásnapi disznóölés – Kiskunmajsa, . Városi Advent – Gyula. December: 6. Téli
madármegfigyelés a Dunán – Kölked – Nagypartosi tanösvény, 7.
Mikulásfalva a Vasúttörténeti Parkban, Mikulásvárás - Kiskunmajsa 9-23.,
Advent a várban és adventi vásár, Mikulásfogatok - Gyulai vár
További információ:

Íme a második:
1. Mikor kezdődik a fűtési szezon?
a) □ október 15-én., b) □ szeptember 1-jén. , c) □ október 1-jén.
2. Kérhetik-e a fűtés elindítását korábban a lakóközösségek?
a) □ igen, bárki, aki fázik., b) □ igen, de csak az egy hőfogadóhoz tartozó
épületek, közös képviselőjük útján, írásban., c) □ nem, mert törvény szabályozza a fűtési idény kezdetét és végét.
3. Mit termelnek a gázmotoros erőművek?
a) □ hőt, b) □ áramot, c) □ hőt és villamos áramot egyszerre
4. Korszerű, és környezetbarát-e a gázmotoros erőművek energiatermelése?
a) □ igen, a kapcsolt energiatermelés miatt, b) □ nem, mert, minden erőmű
káros, c) □ igen, mert tisztább ruhában dolgoznak benne
5. Hány gázmotoros erőmű vesz részt a város hőellátásában?
a) □ 1, b) □ 10, c) □ 3
6. A közösség által elfogyasztott hőmennyiséget
a) □ a lakásokban mérik, b) □ a hőfogadókban mérik, c) □ a lépcsőházakban
mérik
7. Mik a költségosztók?
a) □ mérik a helyiségben elhasznált hőt, b) □ mérik, hogy hány fok van
szobában, c) □ nem mérnek, a töltet elpárolgása alapján arányosítanak, így
segítve a hődíj felhasználás arányos szétosztását épületen belül
8. Melyik a hőmennyiség mértékegysége
a) □ joul, b) □ yard, c) □ kalória
9. Igaz-e az állítás és miért? - Szabályozható a fűtés termosztatikus szelep
segítségével.
a) □ igaz, mert be lehet állítani, hogy egy-egy helyiségben, milyen meleget
szeretnénk. b) □ nem, mert a szelep a ház falán van felszerelve. c) □ igaz, de
csak a családi házakban lehet a radiátorokra felszerelni.
10. Igaz-e az állítás és miért? - A költségosztó és a termosztatikus szelep
együtt alkalmas arra, hogy eredményesen takarékoskodjunk a fűtéssel.
a) □ nem igaz, mert elég, ha feltesszük a költségosztót, b) □ nem igaz, mert a
légköbméter alapú elszámolás teszi lehetővé a takarékoskodást. c) □ igaz, mert
a fogyasztás arányos költségosztásnak csak akkor van igazán értelme, ha szabályozni is tudjuk a fűtést.
11. Hány fok az ideális a nappaliban?
a) □ 20 fok, b) □ 16 fok, c) □ 25 fok
12. Igaz-e az állítás? -A falak és az ablakok szigetelése elősegíti az energiamegtakarítást.
a) □ igen, b) □ nem, c) □ csak a középső lakásoknál
13. Mikor olvassák le ellenőrzötten, (a fogyasztói közösség megbízottjának
jelenlétében) a hőfogadókban lévő hőmennyiségmérőket?
a) □ a fűtés indulásakor, leállásakor, és tarifaváltáskor, b) □ negyedévente, c)
□ hetente
+1. A radiátorra szerelhető szeleppel a lehet a hőmérsékletet szabályozni.
Mennyi energiát takaríthatunk meg a használatával?
a) □ 6-7 %. , b) □ nem takarítunk meg semmit, de jól mutat a radiátoron, c) □
akár 50 %
Beküldő neve:
Címe:
Vevőazonosító:
Telefon:
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Egy győzelem, egy vereség
az extraligában
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Pályázat
Képző – és iparművészeti pályázat
a reneszánsz év alkalmából.
A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár pályázatot hirdet a reneszánsz
év alkalmából az alábbi témákban és
kategóriákban:
6-10 évesek számára: A legkedvesebb Mátyás király mesém.
Ki ne ismerné a nép ajkán született
történeteket az igazságos Mátyás királyról? Válasszátok ki a sok mese,
jelenet közül azt, amelyik a legkedvesebb számotokra, majd rajzoljátok,
fessétek meg szabadon, a legkedvesebb eszközzel – lehet ceruza,
vízfesték, tempera, zsírkréta, tűzzománc, agyag stb.

Szombathelyen játszott november 7-én a
Félegyházi ASI I. csapata az extraliga elhalasztott mérkőzésén 6:3 arányú győzelmet
aratott.
Az első győzelem tehát megszületett, s a siker
két főszereplője Korponai Zoltán és Schaffer Dániel voltak párosban, egyéniben Korponai 3, Schaffer 2 győzelmet aratott. Jól játszott Vajda is, de nem tudott győzni.

November 9-én hazai pályán a Szeged csapata ellen már nehezebb volt a dolguk, mivel a
szegediek erőssége a sokszoros válogatott
Kriston Zsolt volt, aki kitűnő játékra képes
még ma is. Nagyszerű páros győzelem után
Schaffer legyőzte 3:2 arányban Kristont, de a
végső győzelmet mégis a Szeged szerezte meg
4:6 arányban. Győzött Schaffer 2, Korponai 1
mérkőzésen és a Korponai-Schaffer páros.
Némedi László

Tájékoztatás közkifolyók megszüntetéséről!
Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város lakosságát, hogy költségtakarékossági okokból osztályunk tervezi a város területén található 131 db közkifolyóból 44 db megszüntetését. A
megszüntetésre tervezett közkifolyók egyenlőre ideiglenesen csak elzárásra kerülnének próba
jelleggel 2009. nyaráig. Amennyiben ebben a próba időben nem merül fel lakossági igény a
további üzemeltetésükre, akkor 2009. nyarától véglegesen leszerelésre kerülnének. A megszüntetésre tervezett közkifolyók az alábbiak:
Dr. Holló L. u. 7., Zrínyi u. 42., Dr. Holló L. u. 72/a., Bessenyei u. 16., Gárdonyi G. u. 12., B. Szabó
J. u. 11., Petőfi u. 9., Petőfi u. 41., Arany J. u. 56., Szent Imre h. u. 40., Szent Imre h. u. 54., Kun u.
7., Kun u. 56. (III. köz), Kun u. 39. (II. köz), Bajcsy-Zs. u. 39., Bajcsy-Zs. u. 7., Juhász Gy. u. 14.,
Mikes u. 26/a., Dayka u. 24., Jósika u. 28., Kaffka M. u. 32/c., Illésházy u. 58., Bokor u. 5., Kőrösi
u. 29., Akácfa u. 16., Marosvásárhelyi u. 23., Arad u. 32/a., Katona J u. 8., Attila u. 96., Gábor Á.
u. 40. (Attila u.-ban), Deák F. u. 74/a., Béke u. 16., Molnár B. u. 34., Molnár B. u. 70., Kalmár J.
u. 28., Szegedi út 66., Attila u. 14., Alpári út 7/a., Füvestó u. 30., Tanyasori út 4.
Kérjük az érintett lakosságot, hogy amennyiben a megszüntetésekkel kapcsolatosan
véleményük, észrevételük, kifogásuk van, vagy javaslataik lennének a listában még nem szereplő, egyéb megszüntethető közkifolyókra, azokat osztályunknak vagy az érintett választókerületi
önkormányzati képviselőnek - lehetőleg írásban - szíveskedjenek jelezni 2008. december 12-ig.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

11-14 évesek számára: Élet a Mátyás
király kori Magyarországon
Kutassatok, olvassatok, vagy tekintsétek meg a Kiskun Múzeumban a
reneszánsz panoptikumot, majd rajzoljátok le, hogyan éltek az emberek
Mátyás király idejében. Gondolhattok
a királyi udvarra, de a vidéki életre
éppúgy, mint a Fekete Sereg csatáira. A
technika és a stílus szabadon választott
(pl.: a Corvinák stílusa, vagy képregény, festmény, kerámia stb.).
15-18 évesek számára: Két kategóriában: Mai tárgy reneszánsz forrásból
Tervezz mai öltözéket (ruhát, cipőt,
övet, táskát, ékszert) vagy egyéb
használati tárgyat (asztalt, széket,
dobozt, járművet, házat stb.), mely
magán hordozza a reneszánsz kor
jegyeit, de nem idegen a mai divattól,
technikától sem! Légy igazi reneszánsz
polihisztor, mint Leonardo da Vinci,
aki minden idők legkreatívabb tervezője, feltalálója volt! Ha nehezen
boldogulsz a feladattal, nézz utána mi
mindent tervezett! A végleges látványrajzhoz mellékelj szerkezeti, vagy
működési rajzot és rövid leírást is!
Digitális kép reneszánsz stílusban
Alkoss számítógéppel, fényképezőgéppel, vagy kamerával olyan látványt,
mely tiszteleg a reneszánsz művészet,
a humanista mozgalom előtt!
Leadási határidő: 2008. december 1.
A pályázatokat a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban lehet leadni a könyvtári
nyitvatartási időpontokban.
Az eredményhirdetés és a kiállítás
megnyitója 2008. december 06. 10
órakor lesz a könyvtárban.
A programot a M.O.V. Bizottság
támogatja.

