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Közlöny
Közeledik a tél,
jön a hideg
A kiskunfélegyházi hajléktalan szálló már nem
tud férfiakat fogadni. A
női részlegen nyolc ágy
áll a rászorulók rendelkezésére, pedig a tél igazán csak most kezdődik.
A helyzet viszont még így
is sokkal jobb az elmúlt
évekhez képest, hiszen
közel duplájára nőtt a férőhelyek száma, mióta
új helyre költözött a szálló.

Wittner Máriáról, az 1956-os szabadságharcosról, országgyűlési képviselőről készült
„Hóhér, vigyázz!” című dokumentumfilmet vetítették le november 20-án a városi
sportcsarnokban. Ezt követően Abonyi Henrik, a Darvas iskola igazgatója beszélgetett a vendéggel, aki Kapus Krisztián, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnökének meghívására érkezett városunkba.
Folytatás a 2. oldalon.

Vannak még gondok Félegyházán
Közmeghallgatást tartott az önkormányzat november 18-án, melynek a Városháza díszterme adott otthont.
A fórumon az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű
kérdéseket tehettek fel és javaslatokat
fogalmazhattak meg az illetékesek felé. A
legégetőbb kérdések egyike volt a Kun

utcai kőtörés ügye. A lakosok ugyanis otthonuk biztonságát féltik a munkálatok
során keletkező rezgésektől. A közmeghallgatáson szóba került a helyi állattartási
rendelet betartásának, a multik korlátozásának, a nemrégiben felújított nagy értékű halottas hintó értékesítésének, a Honvéd
sporttelep szomszédságában lévő szovjet
hősi emlékmű ügye.
Folyt. a 2. old.

Lebukott az utcai fosztogató
Előzetes letartóztatásban van az a férfi,
aki az elmúlt hónapban rettegésben tartotta a város lakóit. A gyanúsított több
alkalommal rabolt ki védtelen emberektől,
tulajdonított el értéktárgyakat.
Október közepén a gyanúsított táskát ragadott ki egy idős hölgy kezéből, melyben
nagyobb mennyiségű készpénz, valamint
mobil telefon volt. A jó személyleírásnak
köszönhetően a rendőrség napok alatt fülön csípte az elkövetőt. A gyanúsított a
kihallgatások során beismerte tettét, még jó
néhány lopásban és garázdaságban vallotta
bűnösnek magát. A rendőrség jelenleg a büntetett előéletű személy társa után nyomoz.

Timafalvi László városi rendőrkapitány lapunk érdeklődésre elmondta, ilyen
és ehhez hasonló bűncselekmények az elmúlt időben nem fordultak elő Félegyházán. Mióta a tettes rács mögé került, nem
volt utcai fosztogatás városunkban.
Folyatás a 3. oldalon

Tavaly még a Tóth Kálmán utcában működött a
kiskunfélegyházi hajléktalanszálló. A lakók idén
szeptemberben átköltözhettek a szenvedélybetegek egykori lakhelyére, a Felsőtemető melletti ingatlanba, a Nyomás 5. szám alá. Az új
létesítmény több mint száz főnek biztosít ideiglenes otthont. Az éjjeli menedékhelyen huszonegy főt, a nappali melegedőben negyven főt
tudnak fogadni. Az átmeneti szálláson ugyancsak
másfélszeresére nőtt a férőhelyek száma. A telepbővítéssel lehetőség nyílt egy tizenöt főt befogadó női részleg kialakítására is. A plusz helyek
ellenére a férfi részleg már betelt.

Elzárják
a nyomóskutakat?
A város területén található 131 közkifolyóból, azaz nyomóskútból 41 darabot szüntet meg költségtakarékossági okokból az önkormányzat
jövő év nyaráig. A közkifolyókat egyelőre csak
elzárják, végleges leszerelésre, - amennyiben
nem lesz lakossági igény további üzemeltetésre –
nyáron kerül sor.
A város nyomóskútjai több évtizede szolgálják a
lakosság igényeit, de már nem sokáig. A városüzemeltetési osztály ugyanis negyvenegy közkifolyó elzárását tervezi. A nyomóskutak megszűntetését a vízfogyasztási adatok, valamint a sűrű
elhelyezés indokolja. A tervek szerint a kutakat
nem zárják el véglegesen. Amennyiben a lakosok
igénylik a kút további működtetését, újabb tárgyalások kezdődnek és visszaállíthatják a szóban
forgó közkifolyót. A napokban egy felhívás is
készült a lakosok számára, ahol a kérdéses kutak
fellelhetősége szerepel. Amennyiben a megszűntetéssel kapcsolatban véleményük, észrevételük,
kifogásuk van, december 12-ig a városüzemeltetési osztályon, vagy az érintett körzet képviselőjénél írásban jelezhetik.
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Nem hallgathatok,
nekem beszélnem kell!
Folytatás az 1 oldalról.
A rendhagyó történelemórán –tanítási időn
kívül – több mint 800 diák és számos érdeklődő jelent meg a sportcsarnokban, amelyben igen nagy munkával lehetővé tették a
filmvetítést. A Kossuth szakiskola diákjai
óriási vetítővásznat készítettek, Turcsányi
Zoltán, a Petőfi mozi vezetője vetítette le a
Siklósi Beatrix és Matúz Gábor által
készített, megrendítő erejű filmet. A készítők
2007-ben kezdték el forgatni a filmet, hogy
megmentsék az emlékezetnek egy nem mindennapi életút legfontosabb állomásait. A
filmvetítés után Wittner Mária elmondta,
kötelességének érzi, hogy az országot járva
az 1956-os szabadságharc hőseiről és
igazságáról beszéljen a mai fiataloknak.
Véleménye szerint napjainkban nagyon
nagy szükség van eszményekre, és olyan
példaképekre, akik erkölcsi erejükkel felragyogtatják a múltat. Az ország jelenlegi

Új pálya program
Az Új pálya program: az EU és a kormányzat által finanszírozott kiemelt projekt, mely a közszférából elbocsátott alkalmazottaknak kíván segítséget nyújtani
olyan képzések támogatásával, melyek
segítik az elhelyezkedést. A program fő
célkitűzése a közszférát érintő szerkezetváltási folyamatok kedvezőtlen foglalkoztatási hatásainak a mérséklése azáltal, hogy
a programban résztvevő munkavállalók
számára piacképes ismeretek megszerzését
teszi lehetővé, illetve már az állás elvesztését megelőzően is segítséget nyújt a pályamódosításra szoruló közszférában dolgozók számára.
Az ÚJ PÁLYA program a résztvevők
számára ingyenes.

Pályázati kiírás
A Kiskun Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Szt. János tér 2.) pályázatot
hirdet a Kiskunfélegyházi Városi Strand
és Uszoda és a hozzá tartozó parkosított
terület, valamint KÉSZ ARÉNA Sportcsarnok állandó jellegű objektum biztosítására és vagyonvédelmére, valamint
eseti rendezvények biztosítására, rendfenntartására 2009. január elsejétől
meghatározatlan időtartamú, megbízásos jogviszonyban minimum 5 fővel.
Pályázati feltételek: sport- és egyéb rendezvények biztosításához, rendfenntartásához szükséges szakmai jogosítvány,
igazolvány, engedély, vagyonvédelmi és
rendezvényi feladatok ellátásához szükséges szakmai jogosítvány, a tevékenység

helyzetről szólva azt mondta, a gazdaságipolitikai válságon csak az erkölcsi válságból
való felemelkedés után tudunk úrrá lenni.
Wittner Mária élete során számos esetben
megtapasztalta az Isten feléje nyújtott segítő
kezét, a hite mellett rendíthetetlen hazaszeretetéről is vallott: „Én nem szerethetek
mást, csak a hazámat!”
Küldetéséhez, további munkájához Isten
adjon Neki erőt és egészséget!
Az ÚJ PÁLYA által finanszírozott képzésekben minden olyan közszférában dolgozó részt vehet, - akinek munkaviszonya
2006. július 1-ét követően létszámleépítés
miatt szűnik meg, - vagy akár részmunkaidős foglalkoztatássá alakul, - vagy majd a
közeljövőben kerül leépítésre a közszférából, de erről már tájékoztatta a munkáltatója, - pedagógus vagy egészségügyi
végzettségű regisztrált álláskereső (beleértve a pályakezdőket is).
A Süveges Autósiskolában 100%-os támogatással elvégezhető tanfolyamok: tehergépkocsi-vezető, nehézpótkocsi-vezető,
autóbuszvezető, nehézgépkezelő, könnyűgépkezelő.
A képzésekkel kapcsolatban
érdeklődjön a
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Közmeghallgatás
Folytatás az 1. oldalról.
A közmeghallgatáson Török Rozália az
állattartásra vonatkozó rendelet betartatást
kérte, illetve nehezményezte, hogy nem frissítik időben a város honlapját.
Turcsányi Zoltán a város jegyzőjéhez fordult segítségért a Kun utcában kezdődött
kőzúzás ügyében. A környékbeliek ugyanis
attól félnek, hogy a munkálatok miatt jelentős károk keletkeznek házaikban.
Pogonyi Judit a városban működő kis- és középvállalkozók érdekében emelt szót. Kérte,
hogy vizsgálják meg annak lehetőségét,
miként lehetne korlátozni a városba
betelepülni vágyó bevásárlóközpontokat.
Ficsór József polgármester válaszában elmondta, az önkormányzat nem tudja korlátozni a versenyszférát. A város egyébként
csak egy területet adott el, a többi telket magánszemélyektől vásárolták meg a bevásárlóközpontok.
Pogonyi Judit mindezen túl szót emelt a
nemrégiben felújított 200 éves halottas hintó
értékesítése ellen.
Vaszkó József, a VSZKSZ igazgatója elmondta, a hintó sorsáról – múzeumba
kerüljön, a kötségvetési üzem használja,
vagy eladásra kerüljön - a városatyák döntenek.
Tanács István egyebek mellett a közvilágítás hiányosságaira, valamint a Honvéd
sportpálya mellett található volt szovjet
emlékmű állapotára hívta fel az illetékesek
figyelmét.

SÜVEGES AUTÓSISKOLÁBAN
vagy a www.ujpalya.hu honlapon.
ellátásához szükséges kamarai tagság,
illetőleg vagyonbiztosítás, a pályázó feladata ellátásához minimum 5 főt, eseti rendezvények ellátásához pedig a rendezvény
nagyságától függő biztonsági személyt
tudjon biztosítani.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a tevékenység ellátásával kapcsolatos vállalkozói elképzelések, a pályázó bemutatása,
a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai engedélyek hiteles másolata, a pályázó
hitelesített cégkivonata vagy vállalkozói
igazolványa, a tevékenységének ellátásával kapcsolatosan a pályázat kiírójával
szembeni elvárások.
A pályázat benyújtási határideje: 2008.
december 12. Elbírálás és kiértesítés: 2008.
december 17. A pályázatokat a Kiskun
Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Kht.
6100 Kiskunfélegyháza Szent János Tér 2.
szám alatti székhelyére kérjük eljuttatni.

A Szép Félegyházáért Kör és a kiskunfélegyházi Diákönkormányzat tagjai hétvégén
seprűt és gereblyét ragadtak, hogy kitakarítsák a Hősök Parkját, a Blaha Lujza teret
és a Fürdőszálló épületét. A takarításra
elhivatott félegyháziak is érkeztek, akik
fontosnak érzik, hogy tiszta és rendezett
városban éljenek.
Helyesbítés: A Félegyházi Közlöny november 14-i számában tévesen jelent meg dr.Vízi
János tanítóképzős zenetanár sírhelye: a
helyes szöveg az Alsótemetőben lévő sír.
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Új kődíszek a Városházán
Felkerültek a Városháza épületére az újra gyártott kődíszek. A műkőelemeket nagy
teherbírású daru emelte helyére.

Gyorsak voltak a rend őrei

Az elkövetők ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be egy német állampolgárságú személy tanyájára. A rablók nem vették észre,

„csak meg kell találni az utat
a gyerek és a könyv között”
Találkozás Tóth Krisztina József Attila-díjas költővel

A majolika díszes városháza
tornyának felújítására több,
mint húszmillió forintot költ a
város, melyből tizennégymilliót a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatán
nyert az önkormányzat. A
szakemberek az elmúlt
három hónapban felújították a torony tetőszerkezetét, lecserélték
a cserepeket, kijavították és lecserélték a
balesetveszélyes díszítőelemeket. A munkálatok várhatóan december közepére befejeződnek.
-g-

Folytatás az 1. oldalról
Két hódmezővásárhelyi illetőségű
férfit értek tetten és tartóztattak le
a félegyházi rendőrök a minap
egy III. kerületi tanyán.

3. oldal

hogy bekapcsolt a mobiltelefonos
riasztó. A jelzésre a helyi rendőrkapitányság munkatársai azonnal a
helyszínre siettek és „munka”
közben csípték fülön a tolvajokat.
A banda harmadik tagját a város
közelében tartóztatta le a rendőrjárőr - tájékoztatta lapunkat Timafalvi László rendőrkapitány.
-g-

Vidám mulatsággal egybekötött családi programot kínált a Móra
Ferenc Művelődési Központ november 8-án délután a Márton napi
vígasság keretén belül. A kézműves foglalkozás, a gátéri Kismakkos
Táncegyüttes bemutatója és az aprók tánca kicsiket és nagyokat egyaránt a színházterembe vonzott, a Korona Színjátszókör Ludas Matyi
című előadását pedig szűnni nem akaró taps jutalmazta.

„Azt tanuljuk meg, ami izgalmas, szórakoztat – és nem akar megtanítani
semmit! […] Folyton azt szajkózzuk, nem olvasnak eleget a gyerekek,
közben csak meg kell találni az utat a gyerek és a könyv között” – nyilatkozta Tóth Krisztina egy tavalyi interjúban, amelyben frissen megjelent gyerekverskötete, az Állatságok kapcsán kérdezték vers és tanítás
kapcsolatáról. A fenti, folyamatosan időszerű gondolatból indult ki a
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Jankovszkiné Dobó Anikó
vezette humán munkaközössége is, amikor a gyermek és könyv közötti
lehetséges utakat keresve különleges találkozóra hívta diákjait az élő irodalommal, s egy délutánra vendégül látta az ismert József Attila-díjas
költőt, írót, műfordítót.
Nem véletlenül esett a választás Tóth Krisztinára, az egyik legelismertebb kortárs alkotóra. Munkái első jelentkezése óta az olvasóközönség és
a szakma kitüntető érdeklődésének középpontjában állnak, intenzíven
jelen van a hazai és az európai irodalomban, ír verset és prózát, fordít és
fordítják, műveiből színpadi produkciók születnek, költészeti-, műfordítói- és kritikai szemináriumokat vezet – s mindemellett van valami elkötelezettség abban, ahogyan figyelme a gyerekek felé irányul kötetekben,
a Csimota Kiadó vállalkozásaiban és a tankönyvírásban. Tóth Krisztina
– a felnőtteknek szóló hét kötetét és számtalan antológiaszereplését nem
érintve – a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legfontosabb szerzője
is. Önálló és másokkal közösen írt könyveinek nagy az olvasótábora, s
egyáltalán nem mellékesen társszerzője annak az irodalmi tankönyvcsaládnak, amelyből a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola több
száz felső tagozatosa is tanul.
Nem csoda hát, hogy nagy várakozás előzte meg a találkozót, s a József
Attila iskola összenyitható színpadterme megtelt gyerek és felnőtt
könyvbarátokkal. A délután egy válogatással indult a négy tagiskola versmondóinak előadásában a Londoni mackók, az Állatságok, valamint a
Szabó T. Annával és Varró Dániellel közösen írt legújabb kötet, a Kerge
ABC verseiből, melyekhez színes és hangulatos színpadhátteret biztosítottak Váradiné Borbély Katalin tanárnő és szakkörösei nagyméretű
állat- (okapi-, kvezál-, vombat-, dzseláda-, guvat- stb.) illusztrációi. Tóth
Krisztina gyerekköltészetének versek és képek által megidézett világa
óriási tetszést aratott a teremben, de mert az olvasó mindig kíváncsi a történetre is, a találkozó beszélgetéssel folytatódott könyvről, életről és irodalomról. A beszélgetőtárs szerepét is gyerekek vállalták magukra a négy
tagintézményből, s közvetítésükkel sok fontos kérdésre kaphatott választ
az olvasóközönség a költőtől. Megtudhatta például, milyen gyerek volt
Tóth Krisztina s mit olvasott gyerekkorában; hogy a kívülállás, a szemlélődés, a figyelem, nem egyszerűen írói módszer, technika a számára,
hanem alkat kérdése; hogy kik fontosak számára elsősorban a magyar
költészeti hagyományból; hogyan alakította pl. Nemes Nagy Ágnes, Vas
István és Kormos István a versízlését. Hallhatott arról, hogyan születhet
vers egy-egy rímjátékból, mennyire fontos a nyelvi pontosság ebben a
szövegkirakóban, hogy minden szó, mint a puzzle-elemek, megtalálják a
helyüket a versépítményben. Hogy sok-sok versötlet közös élményen
alapul kisfiával, Marcival, aki szintén jelen volt a találkozón, s nagyon
oldottan és természetesen kapcsolódott be a beszélgetésbe és a felolvasásba.
Kérdésre válaszolva Tóth Krisztina beszélt a Valaczka Andrással együtt
írt Irodalmi ikerkönyvekről is, arról, hogy a munka mintegy hároméves
előkészítő szakaszában végigolvasták a gyerekkönyvtárak leggyakrabban kölcsönzött köteteit, s a kölcsönzési mutatók alapján válogattak szövegeket a tankönyvekbe külön ajánlással lányoknak és fiúknak.
Elmondta, hogy a kedvenc állata az Állatságokból a vombat (amelyről
nem tudni, „Hogy az irodalom / a lelkére hogy hat”), mégis a sisakos
kazuárral tudna mostanában a leginkább azonosulni, egyenesen saját ars
poeticájának választva annak vágyait: „csak bevallom, lennék néha /
kicsit szabad, kicsit léha, / olyan, mint a többi madár, / nem sisakos, nem
kazuár.” A jelenlévők érdeklődve hallgatták a továbbiakban azokat a
válaszokat is, amelyek a költő kedvenc időtöltésére, az ólomüvegezésre,
nagyszámú alkotói díjára és elismerésére s végül legközelebbi írói terveire vonatkoztak.
Egy személyes beszélgetés semmivel sem pótolható lehetőségét jelenti
könyv és olvasó találkozásának. Különösen, ha gyerekről van szó, aki
egyfelől hajlamos azt gondolni, hogy a költő nem is ugyanazon a földön
él, ahol ő, s akiben ugyanakkor könnyen felébredhet a vágy egy jó könyv
elolvasása után találkozni az emberrel, aki a benne megismerhető világot
megteremtette – legyen szó verskönyvről, prózakötetről vagy akár irodalmi szövegekből megszerkesztett tankönyvről. Ezért tartotta fontosnak
az iskolavezetés a gyerek és könyv közötti utakat kereső kezdeményezés
s a tervezett folytatás támogatását.
Dr. Luchmann Zsuzsanna
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A XVI. Biennále

Van biz ott a sok rosz között,
Van jó tanító is;
Volt nekem sok rosz tanítóm,
Volt nekem egy jó is.
Meg is maradt a fejemben,
Úgy emlékszem rája,
Mintha vén kopasz fejével
Most is itten járna.
Kopasz volt az istenadta,
Nem tehetek róla;
Vén legény volt, ifjusága
Régen elvirúla.
Elhervadtak virágai,
Egy maradt meg épen,
Egy nagy bazsarózsa nyílott
Az orra hegyében.
Talán minden reggel ujra
Kivirult az orra,
De nem csoda, mert gondosan
Táplálgatta, borral.
Már hiába, ha ez olyan
Különös plánta volt,
Hogy nem szivelt egyebet, mint
Pincei harmatot.
Ez alatt az orr alatt egy
Nagy bajúsz ácsorga,
Egyik rúdja égbe készült,
Másik le a porba.
A bajúsz alatt szája volt,
Szájában pipája,
Lapátnak is beillet vón
Köpcös szopókája.
Zrínyijét még valamikor
Árpád idejében
Készítették, semmi szín sem
Volt már a szinében.
Gombok voltak akkorák rajt,
Mint egy-egy pogány fej,
Használták is tán a török
Hadba buzogány helytt.
Mindenféle zsinorral úgy
Ki volt kanyargatva,
Hogy a mennydörgős mennykő is
Eltévedett rajta.
A szabó jó szűkecskére
Szabta a nadrágot,
De azért egy kicsit mégis
Pötyögősen állott. Hosszan bajlódtam tán vele,
De megérdemelte,
Mert szörnyen jó ember volt az
Istenteremtette.
Olyan jó tanító volt ő,
Amilyen csak kellett,
Esztendőn át asztal alatt
Hevertek a könyvek.
Ha leckémből fél betűt sem
Tudtam felmondáskor,
Azzal vigasztalt, hogy sebaj,
Megtanulom máskor.
Ki is mutattam iránta
Jószivűségemet,
Vittem neki ajándékot,
Mikor csak lehetett.
Lelopkodtam sonkát, kolbászt
Saját kéményébül,
Ez volt ajándékom, s ő még
Meg is hítt vendégül.
Pest, 1848. január

Közel 30 éve folyamatosan rendezi meg a
Móra Ferenc Gimnázium Képzőművészeti
szakköre ezt a szép hagyománnyá fejlődött
városi kiállítást. Ennyi idő távlatában már
jól lehet érzékelni azt a nagyfokú változást,
mely az idők folyamán a középiskolás diákok
gondolkodásmódjában, kifejezőkészségében
lezajlott.
Régebben a klasszikus szép volt az elvárás, és
az többé-kevésbé teljesült is, hiszen sok látogató joggal ámult el, hogy milyen ügyesek is
voltak az akkori tehetségek, milyen szépen
rajzolgattak, festegettek. Természetesen akkor is voltak extremitások, úgy mint krétafaragás, téglafal építés, zászlók lobogása, stb.
Azonban az elmúlt hetekben rendezett XVI.
Biennále hosszú évek legjobb anyaga, s
lényegében a reneszánsz éve jegyében rendeződött, az „Ember; mint egyéniség” címmel a
TEMI Szakmaközi Művelődési Ház nagytermében. (Különös ízt és enyhe nosztalgiázást
csak az adott e sorok írójának, hogy több egykori tehetség gyermeke sorakozott fel a mostani bemutatkozók között.)
Ritkán volt ennyi kiállító tanuló a Móra gimnázium bemutatóján. Talán ebből is adódott a
tárlat rendkívüli „gazdagsága” és „színessége”. Az pedig, hogy összképében ennyire
egységet sugárzó lett, az a rendezőknek, elsősorban Szabó Ildikó művésztanár, szakkörvezetőnek köszönhető. (Hajdanán egy csendes „szófogadó” kislány micsoda lelkesedéssel dolgozott az akkori biennálék rendezésében?!)
A szakmaköziben – sajnos mindössze egy jó
hétig – nyitva tartott biennále több, mint 100
alkotása nemcsak az „Ember mint egyéniség”
jegyében készült, de a mindennapok emberéről is szólt. Azokról, akik a nagyvárosokban
élnek, a gyalogosok világáról, akik legfeljebb
villamosra, buszra tudnak szállni, s akik körében alig van remény.
Ezek a fiatalok nagyszerűen ráéreztek arra,
hogy akik „rossz helyre” születtek, azoknak
alig van esélyük, még egy „normális” életre
is! Összképében kissé komornak tűnnek a diákok alkotásai, de talán nem véletlenül fogalmaztak így. Ez egy társadalomkritika, sőt
egyfajta lázadás – képi formában! A gördesz-

kás, görkoris, utcai kihívások megörökítésére
vállalkoztak. A STREET ART (utcai művészet) graffitik, matricák és egyéb, falakat
elborító, groteszk jelek világát építették fel a
diákok a maguk nyelvén határozott, kemény
vonalakkal, fekete-fehér villódzással.
Ebben az életérzésben tökéletesen rátaláltak a
megfelelő kifejezési formára. Az erőszakos,
lüktető pörgős, sokszor kíméletlen világunkat
a diákok a kifinomultabb, európai szemnek
durvának tűnő japán képregények és rajzfilmfigurák alakjaival jellemezték. A MANGÁK
vagy ANIMÉK kíméletlenül pontos megfelelői ennek az idősebb nemzedék számára egy
cseppet sem megnyugtató jelen kornak. Ez
egy teljesen új világ, melynek eszközei és
kifejezései a régiek szótárában még nem is
léteztek.
És ott volt a fal! A két termet elválasztó vonalon. Úgy látszik, minden kor felépíti a maga
„falát”. A mi időnkben a PINK FLOYD volt
a nagy falépítő, (most a politikáról ne essék
szó!) a XVI. Biennále dobozokból épített téglafala az egyes emberekből összeálló világunkat jelképezte, ám minden tégla egy-egy
külön kis universum volt. Ahol nyitva voltak
a téglák és lehetett látni a belsejét, rögtön érthetővé vált a tárlat címe is.
A teljességhez hozzátartozik, hogy a rajzszakkörösök munkái mellett a tanórákon született jobb alkotások is jelen voltak a mostani
kiállításon, de a média-szakkörösök fotó és
videó anyagával is szembesülhettek az érdeklődők. Az iskola médiaszakköre az utóbbi
esztendőkben nagyon sok tehetséges fiatalt
nevelt ki. Szolnoky Tamás szakkörvezető
következetes munkája beérett. Kiváló fotósainak képanyaga adta meg a kiállítás lüktetésének ellenpontját, még jobbá, kiegyensúlyozottabbá téve a Móra gimnázium ez évi kiállítását. Összességében kiváló anyagot felvonultató, egyeseket elgondolkoztató, másokat elcsodálkoztató képzőművészeti anyagot rendeztek
nagyszerű kiállítássá a Mórások.
A megnyitó műsora pedig újra csak igazolta a
szakkörösök magas szintű kreativitását, akik
egy élőképben jelenítették meg a reneszánsz
legnagyobb egyéniségének, Michelangelo
Buonarottinak a világát.
RF
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Nagyszerű siker...
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Olvasóink írták
Jó mozgássérültnek lenni!

...amit a Móra Ferenc Gimnázium
11/E osztályos csapata a Politikatörténeti Alapítvány nagyszabású programsorozatában elért. A versenyt kiírók az 1968-as közép-európai események 40. évfordulója alkalmával a történtek feldolgozását írták ki a középiskolák 9-11. évfolyamára járók számára.
A feladatokat úgy állították össze,
hogy azok tartalmukban a kronológia
menüpont folyamatosan bővülő adatbázisa alapján voltak megoldhatók, de

Városunk utcái

Bercsényi utca
A 19. század végéig a Kossuth Lajos
utcával párhu- zamosan a belterület
északi határútja volt. Tipikusan egysoros utca, házai a Felsőnyomásra
néztek. Az utca másik, déli házsora az
1900-as évek elején kezdett kiépülni.
Első neve: Nyilas sor. Az utca 1890ben az Izsáki utca nevet kapta. A régi
utcavonal a mostani dr. Holló Lajos
utcából a Holló Béla utca sarkáig
Eszterházy utcaként került az 1900.
évi utcajegyzékbe. A névadó az utcajegyzékben pontosan nincs megjelölve, valószínűleg Eszterházy Pál gróf
(1805-1877) volt, aki 1848/49-ben
honvédezredesként vett részt a szabadságharcban. Azok közé a kevés főurak közé tartozott, aki őszintén rokonszenvezett az alkotmányos reformokkal. Nemzetőr őrnagy volt Komáromban, majd a veszprémi önkéntes nemzetőr-zászlóalj parancsnoka. A komáromi városőrséggel tette le a fegyvert
1849. október 4-én. 1849-1853 között
emigrációban élt. 1867-68-ban
országgyűlési képviselő, a Veszprém
megyei honvédegylet tagja. Az
Eszterházy utca 1946. december 6.-a
óta Bercsényi utca. A Bercsényi utca

ugyanakkor megfeleltek a tantárgy
kulcskompetenciáinak is. Ezzel segítették a felkészítő tanárok képességfejlesztő munkáját. A programban zenék,
fotók, filmrészletek bevonásával színesítették a versenyzők munkáját. A
verseny 2008. március elejétől november közepéig tartott.
A Móra Ferenc Gimnázium 11/E osztályos csapata - Gulyás Réka, Kurucz Dóra, Wolner Zsófia - az országosan induló 75 csapatból a hatodik
helyezést érte el.
RF
északon a város történelmi belterületének záró utcája. Családi házas, széles utca. Forgalomgyűjtő szerepkörével a város egyik legjelentősebb utcája lett. Utcaképe az utóbbi tíz évben
szép új üzletházakkal városiasodott.
Névadója Bercsényi Miklós (16651725) kuruc főgenerális, II. Rákóczi
Ferenc mellett a szabadságharc fő
szervezője és irányítója. Bercsényi
Miklós gróf felvidéki nagybirtokos
család sarja.
A nagyszombati egyetemen tanult,
majd Eszterházy Pál nádor oldalán
kezdte a hadi szolgálatot. 1685-ben
vágsellyei kapitány. 1686-ban részt
vett Budavár felszabadításában, majd
Szeged főkapitánya lett. 1687-ben
aranysarkantyús vitéz. 1691-től Ung
vármegye főispánja, 1696-1698 között Felső-Magyarország főhadbiztosa. A Habsburgok magyarországi uralmának megdöntésére szervezkedett II.
Rákóczi Ferenccel. 1703-tól 8 éven át
szinte állandóan hadat vezetett a labancok ellen. Az 1711-es szatmári béke után II. Rákóczi Ferenccel, a nagyságos fejedelemmel a törökországi
Rodostóba távozott. Ott halt meg
1725-ben. Elhíresült mondása 1707ben a Habsburg-ház trónfosztását kimondó ónodi országgyűlésen hangzott
el: - Eb ura fakó! József császár nem
királyunk! Juhász István ny. tanár

Nem kell tüdőszűrésre járni, mert nem bír a gép előtt
állni, így beérik köpetmintával. Nem tud szűrésen részt
venni, mert nem bír a nőgyógyászati vizsgálószékbe
felmászni. A fogászatról már ne is beszéljünk.
Amikor két mentős a hordszéken felcipelt, halálfélelmem volt. (Szerintem nekik is!) A gyógyíthatatlan
betegeknek is félévente szakorvoshoz kell járnia a
gyógyszerek felírása miatt, nekem négyhez is. Időpontkérés, beutaló, betegszállító rendelés, igazi
kaland. (rengeteg telefon, fizetett gondozó) Az ügyintézés is kész álom! Az, hogy otthon maradhassak,
nekem 1500 forintba került, míg a fizetett gondozó
szaladgált a papírokkal, én meg telefonálgattam. A
kisebbségi jogok biztosa panaszomra azt válaszolta,
miért nem adtam fel a kérvényt postán? A fizetett gondozó szaladgál a hivatalba, meg a postára – én meg
telefonálgatok. Ugyanaz.
A legszebb az, amikor azt kérik, „valaki” menjen be. A
családom fél szabadságában ügyeket intéz. A közgyógyellátás is a súlyos betegeknek „kedvez”. 6000
forint jár szakorvos által felírt gyógyszerre, 6000 forint
nem szakorvosira. Mivel súlyos, gyógyíthatatlan
betegségem van, gyógyszereim 90%-át szakorvos írja
fel, így ezreket költök a nekem alanyi jogon járó
gyógyszerekre. A TB szerint ez egy számítógépes
program, így kell eljárniuk, ők sem örülnek neki. Ha
jól vagyok, a gondozóm néha eltologat a városba ideoda, de eszméletvesztések miatt egyedül nem közlekedhetek. Igaz, nem is tudnék. A mobilitásomra kiírt
akkus jármű csak 15%-os lejtőt bír el. A járdák lejárói
ennél meredekebbek. Az akadálymentesítést a legtöbb
helyen úgy oldották meg, hogy a lépcsőre deszkát tettek, és csodálkoznak, hogy a 45%-os lejtőn a mozgássérültek nem tudnak felmenni, se lejönni. A lakás akadálymentesítésére igényelhető pénzt, mind időben,
(legalább 3 hónap) mind teljesíthetetlen feltételeiben
(építészmérnök, engedélyek, stb.), csak akkor tudnánk
felhasználni, mikor már késő, és a fele sem marad
meg. (Azt meg végképp nem értem, egy évek óta tolószékes beteg, orvosok, bizottságok által megállapított
gyógyíthatatlan diagnózissal, miért csak két helyi
mozgássérült áldásával juthat hozzá, a helyi mozgássérült szervezetnek járó levonás után.) Tehát a súlyos
beteg embert még az ág is húzza! Fentieket ajánlom dr.
Garai István országgyűlési képviselőm és háziorvosom figyelmébe.
M.H.

Programajánló
Reneszánsz hangverseny lesz november 28-án 17
órakor a TKIKI Batthyány iskolájának aulájában.
Fellépnek az iskola kórusai, a Vox Cumana együttes és
a Zenebarátok kórusa.
Kerekasztal-beszélgetést szervez a KÉSZ december
5-én 18 órakor a volt Tiszti Klub Vadásztermében.
Résztvevők: Becsey Zsolt, az Európai Parlament képviselője, Medgyasszay László, a KDNP parlamenti
frakciójának tagja, Böszörményi Nagy Gergely, a
Nézőpont Intézet vezető politikai elemzője
A Kiskun Múzeum téli nyitvatartási rendje november
1-től március 15-ig hétfőtől-csütörtökig: 8-16, pénteken:
8-12 óráig. A kiállítások előzetes bejelentkezéssel
tekinthetők meg. Telefon: 76/461-468. Kutatóterem nyitva: hétfő, kedd, 8-12, 13-16 óráig. Belépődíj: diákoknak
és nyugdíjasoknak: 200 Ft, felnőtteknek 400 Ft.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Huber Zsófia (anyja neve: Deák Ildikó), Kovács Réka
Éva (Vörös Csilla Gabriella), Besze Réka (Király Helga Mónika),
Ádám Nelli (Szász Nelli Márta), Pintér Dominik Milán (Fricska
Csilla Ildikó), Dömötör István (Kocsis Gabriella), Hompot Gergő
(Bibok Anikó), Berkecz Erika Anna (Tóth Erika), Vincze Nándor
(Szarka Beáta), Tóth Tamás Álmos (Abonyi Erika), Bial Martin
Balázs (Gilicze Rozália Mária).
Meghaltak: Kucsora Imre, Rigó Mária, Nagy Ferencné Tapodi
Ilona, Ipacs Sándorné, Tarjányi Margit Anna, Timár Lajos, Sinkó
Józsefné Zöld Jolán – Kiskunfélegyháza.Takács János – Jászszentlászló. Forgács István – Kunszállás.

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
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
•A Szentatya, XVI. Benedek pápa Excellenciás és Főtisztelendő Bíró
László püspök urat Magyarország katonai ordináriusává nevezte ki,
áthelyezve őt a kalocsa–kecskeméti segédpüspöki hivatalból és a Castra
Galbae-i címzetes püspöki székből.
• November 30. vasárnap advent I. vasárnapja. Advent = eljövetel, a
várakozás időszaka. Advent minden napján (hétfőtől-szombatig) reggel
6 órakor kezdődnek a hajnali (roráté) szentmisék templomainkban.
• Idén is lesz városi ADVENTI GYERTYAGYÚJTÓ ünnepség adventi szombat estéken (november 29, december 6, 13, 20-án) 17 órakor a
Városháza előtt, amelyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
• December 6-án Szent Miklós püspök, 8-án Szeplőtelen fogantatás
ünnepe lesz.
• 2009 február 16-23-án zarándoklat lesz a Szentföldre Bábel Balázs
érsek atya vezetésével. Jelentkezni, érdeklődni az Óplébánián lehet!
• A 2009-es esztendőben egyházi házasságra készülő fiatalokat kérik,
hogy jelentkezzenek a plébániákon!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 17 óra, szombat, vasárnap 7, 9, 1/2
11 és 18 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo 7 és
16 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 16 óra. Kalmár kápolna: vas, 17 óra.
Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház: csütörtök 16
óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.

Munkaalakalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: hentes, csomagoló, segédmunkás, húsfeldolgozó, felszolgáló, pultos, gépészmérnök,
könyvelő, szakács.

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 24-től november 30ig: Móra Patika Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2. Tel: 461-721.
December 1-től december 7-ig: Korona Patika kiskunfélegyháza,
Korona u. 4. (Tel: 76/466-582).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

Meghívó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Párt szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2008. november 30-án déli 12 órára
a Hattyú – ház előtti térre, ahol felállításra és megáldásra kerül Magyarország
egyik legrégebbi jelképe, a kettőskereszt.
Kollár László
Jobbik Kiskunfélegyházi
Alapszervezet vezetője
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Lassan kovácsolódnak össze
kézilabdázóink
Több mérkőzést is játszott november 22-én a P&P-Kiskunfélegyháza kézilabda szakosztálya.
Az NBI/B csapatok. Délután
lépett pályára az ifi csapat, nekik
a tavalyi év után nagyon nehéz
sorsuk van, hiszen sok meghatározó játékos ment el (kiöregedett, eligazolt), akik pedig itt
maradtak, nehezen tudják felvenni a versenyt a több éve az
NBI/B-ben játszó ifi csapatokkal
szemben. A balassagyarmati fiatalok lendületes gyors játékkal
felőrölték fiainkat, és a végére
magabiztosan szerezték meg a
két pontot.
Végeredmény: 18-37 (8-23)
A felnőtt csapat a mérkőzés során többször szerezte meg a
megnyugtatónak tűnő előnyt, de
sajnos a végére nem sikerült

megtartani. Ezen a mérkőzésen
ennyi volt a csapatban, az őszi
idényre összeállt csapat Rapi
Róbert edző vezetésével még kialakulóban van. Az ellenfél,
mint egy oroszlán úgy küzdött,
és meg is lett számukra az eredménye. Idegenben szereztek egy
pontot.
Végeredmény: 31:31 (15:15).
Megyei I. női csapat lejátszotta
utolsó őszi bajnokiját, melyen
nagy meglepetés született. Kisszállás csapata a bajnokságban
jól szerepel képzett ügyes játékosokkal, akik igen harciasak
voltak. Ennek ellenére a hazaiak
folyamatosan vezetve, megnyerték a mérkőzést. A csapatépítés
nagyon szépen alakul, kiemelkedő teljesítményt nyújtott az
egész csapat.
Köszönjük a szurkolóknak a biztatást!
Hatvani Tamás

Helyt álltak az amatőrök
Győzelemmel mutatkozott be az Amatőr Kupában a KKC férfi csapata:
Békés SzSK-KKC 51-61. Bács-Kiskun Megyei Férfi Felnőtt bajnokság: Kecskeméti PROSME KKC-KKCF II. 69-40. Vásárhelyi
Kosársuli-KKC 115-53.
Leány Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz: KKC-Baja
ÚDKSE/B 43-65, KKC-Szeged KE 45-102
Bravúr idegenben. Megerősítette helyét a KKC az NB II keleti csoportjában: 2F-Vízügy Szeged-KKC 78-87
Városi rangadóra került sor a megyei bajnokságban: KKC II.-KKC ÖF
67-54
Fiú Országos Mini Kosárlabda Bajnokság: Kőrisfa Tigrisek (Nagykőrös) -Félegyházi Manók 26-44; Félegyházi Manók- Zrínyi Tigrisek
(Kecskemét) 13-63
Dél Területi Regionális Bajnokság: KKC-Hódmezővásárhely 68-48;
KKC-Mezőberény 45-78
Leány Országos Kadett Bajnokság Dél Területi Régió 5-8. helyért:
KKC-Atomerőmű Szekszárd/B 30-74; KKC-KBSK Komló 58-63;
KKC-Baja ÚDKSE 63-73; KKC ÖF-Univer Junior 71-63
A következő hazai mérkőzés november 29-én, szombaton 18 órakor lesz
a városi sportcsarnokban: férfi NB II-ben KKC-Gyulai Color KE.
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, kultúra: november 21-29. Kortárs Drámafesztivál
Budapest – több helyszín, 28. XI. Bluespatika Jamboree - Gödör Klub, 29. VII.
Keleti Táncok Fesztiválja - Petőfi Csarnok.
Kiállítások – Vásárok: nov. 28.-30. Csokoládé Szalon Élményexpo - Vam Design
Center, nov. 28- dec. 24. Karácsonyi Randevú - vásár - Petőfi híd budai hídfőjénél,
nov. 20. – dec. 28. Budapesti Karácsony 2008 - Vörösmarty tér, Dec. 5-7. Flóra
Virágfesztivál – Kecel, dec. 9-23. Advent a várban és adventi vásár, Mikulásfogatok
- Gyulai vár. Egyéb rendezvények: November 29-30. V. Jubileumi Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál – Budapest – Vajdahunyadvár, 29. Bormustra,
Hegybírók bálja – Lakitelek, 30. András-napi disznóölés – Kiskunmajsa, 30.
Városi Advent – Gyula. December 6. Téli madármegfigyelés a Dunán – Kölked
– Nagypartosi tanösvény, 5-7. Mikulásfalva a Vasúttörténeti Parkban, 6. Mikulásvárás – Kiskunmajsa.

További információ:

7. oldal

Távhő-játék
a Dunaújvárosi Hőszolgáltató kft. támogatásával (3.)
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 veszi-e szolgáltatásunkat - részt vehet. A
megjelentetett négy totószelvény bármelyikének a beküldésével
nyerhet, ha mind a négyet beküldi, megnégyszerezi esélyét.
De fogyasztóink külön jutalomban is részesülhetnek, ha a totószelvényre 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. december 3.
Sorsolás: 2008. december 18-án
1. Mikortól változott meg az energiafelhasználás támogatási rendszere?
a) 2000. január 1-től, b) 2007. január 1-től, c) 1998. július 1-től
2. A Magyar Államkincstár által adott energiatámogatás milyen
energiahordozóra vonatkozik?
a) gázra, b) vízre, c) napenergiára
3. Milyen gyakorisággal készül a hődíj-elszámoló számla?
a) évente, b) 5 évente, c) 2 évente
4. Egy havi távfűtés költsége mit tartalmaz?
a) ivóvíz díjat és szennyvíztisztítási díjat, b) fűtés alapdíjat és fűtés
hődíj részfizetést, c) fűtés-karbantartási díjat
5. Milyen energiát használunk fel a távfűtéshez?
a) szél, b) atom, c) hő
6. Mi alapján történik az alapdíj számlázása?
a) négyzetméter alapján, b) hányan lakják a lakást, c) légköbméter
alapján
7. Hány év a városi lakásokban felszerelt mellékvízmérők hitelességi ideje?
a) 6, b) 1, c) 12
8. Hány nap a tulajdonos változás bejelentésének határideje?
a) 90 nap, b) nem kell bejelenteni, c) 30 nap
9. Ki határozza meg a számlában szereplő egységárakat?
a) országgyűlés, b) városi önkormányzat képviselő testülete, c) a
szolgáltató
10. Kinek a tulajdonában vannak a lakásokban felszerelt mellék
vízmérők?
a) az önkormányzaté, b) állami tulajdonban, c) a lakás tulajdonosáé
11. Ki szolgáltatja Kiskunfélegyházán a távfűtést?
a) Jubileum Lakásszövetkezet, b) Szekszárdi Távhő Kft., c)
Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.
12. Ki bírálja el az energiatámogatásra jogosultságot?
a) önkormányzat, b) Magyar Államkincstár, c) APEH
13. Melyik helyiség után nem kell hődíjat fizetni?
a) éléskamra, b) fürdőszoba, c) beépített szekrény
+1. Hogy nevezik az éves leolvasást követően kiadott számlát?
a) felszámoló számla, b) végszámla, c) elszámoló számla
Beküldő neve:
Címe:
Vevőazonosító:
Telefon:
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Egy győzelem és egy majdnem győzelem Advent
Városunk női NB-I-es futsal
csapata a Somafone- KHTK az
elmúlt két hétvégén idegenben
játszott. Először a székesfehérvári székhelyű de a mérkőzéseit
a budapesti Fáy utcai VASAS
sportcsarnokban játszó budapesti és több vidéki játékosból
álló Vesta City ellen léptek
pályára a lányok. A labdarúgás
minden igazságtalansága előjött ezen a mérkőzésen. A mieink a rengeteg helyzetből csak
4-et tudtak az ellenfél válogatott kapusának berúgni míg, az
ellenfél tíz helyzetecskéből 7
gólt szerzettt.
A sportszerű mérkőzés végén az
ellenfél játékosai és edzője is
elismerte, hogy ezen a meccsen
a szerencse is melletük állt. A
múlt hét végén Tolnára látogatott a csapat ahol a futsalnak
hosszú évek óta komoly hagyományai vannak.
A csapat a Tolna- Mözs csapata ellen vette fel
a küzdelmet. A rutinos játékosokból álló
gyors, kombinatív játékot játszó ellenfelet
fegyelmezett, taktikailag érett játékkal sikerült
meglepni, melynek eredménye a biztos 8-3
arányú győzelem. A kezdeti nehézségek után
(kevés futsalos mérkőzés) az idény végére belelendültek a lányok és sorra játsszák a jobbnál-jobb mérkőzéseket. Egy fordulóval az
idényzárás előtt a tabella 4. helyére kapaszkodott fel a csapat.
Csapatunk valamennyi játékosa félegyházi
vagy a Móra gimi tanulója, tehát van félegyházi kötődése. A játékosok igazi CSAPATOT
alkotnak, tudnak egymásért küzdeni.

(Krisztus-várás)

Csapatunkból Rosta Eszter szerepelt a Cseh
Köztársaság ellen győzelemmel bemutatkozó
felnőtt futsal válogatottban.
Bagdi Csilla vezeti jelenleg a góllövő listát.
Idei utolsó mérkőzésünket december 7-én
vasárnap fél 12-kor játsszuk Salgótarján ellen.
A csapat tagjai: Ficsór Mónika, Rosta Eszter,
Zentai Adrienn, Bagdi Csilla Szabó Nóra,
Bali Cintia,Kiss Anikó, Zsadányi Szilvia,
Rátkai Orsolya, Kovács Klaudia, Rácz Enikő. Edző: Nagy Ferenc Technikai vezető:
Lantos János.
Végül egy internetes fórumról idézet: továbbiakban Félegyházával is komolyan kell számolni.
ayf

„Az Advent csönd volt, s áhítat. Az
Advent Krisztusvárás volt nékünk...
olyan volt, hogy vártunk, kértünk,
örültünk. Az Advent András napja után
kezdődött. Mikor már közelgett (And rás) tudtuk, hogy jaj, vége a vígságnak… ez azt jelentette, hogy most már
evésben-ivásban, nótázásban egyaránt
tartóztassuk magunkat. Mikor jött adventnak az első napja, mi már készítettük a szállást, de nem a háznál, hanem
a szívünkben. Édesanyánk mondta:
Gyűjtögessétek a Kisjézus jászolába a
szalmaszálakat, nehogy kevés legyen
alatta. Az emberek, a fiatalok is sötét
ruhában jártak, s böjtöt tartottak.
Számos helyen hajnalon, jóval napkelte
előtt kicsi gyerekek, - akik a régiek hitében Isten tenyerén éltek - , az „angyalok" járták végig az utcákat. Csengővel
ébresztettek mindenkit, s az emberek
hajnali misére (rorate) mentek; a családok együtt, a karonülő apróság csakúgy, mint a vén - s énekeltek; csak a
nagyon beteg vagy a tűz őrzője maradt
otthon. Leheletük és hitük, áhitatuk
melegítette be a kőhideg templomot; ott
várták meg a reggelt, a fölkelő
Napot…”
(Molnár V. József)
„Az ádventi várakozás lényege szerint:
várakozás arra, Aki van…Ádvent idején
mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer
esztendeje jól-rosszul a kezünk között
tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá…ahogy a szeretet mindennél
valóságosabban vágyakozik az után,
akit magához ölel és örök újszülöttként a
karjai között tart.”
(Pilinszky János)
Sakkversenyfelhívás! November 29-én 9
órai kezdéssel egyéni sakkverseny felnőttek és középiskolások részére a Szakmaközi
Művelődési Házban. A verseny rendezői: a
Korona Sport Egyesület; a Móra Ferenc
Művelődési Központ „Pince 72” Sakk klubja;
és a KHTK Sakkszakosztálya. Jelentkezés a
helyszínen 8.15-8.45 között Kemény Csaba
játékvezetőnél.

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. Lónyai u. 7.,
Batthyány u. 37., Holló B. u. 10., Árpád u. 24/a.
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

