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Közlöny
Iskolajubileum a Bankfaluban

Kapus Béla
nyolcvan éves
Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték volt tanítványai, intézményvezetők november 28-án délelőtt Kapus Béla karnagyot, városunk díszpolgárát.
Ficsór József polgármester Kapus Béla életútjáról és a zenei életben elért sikereiről beszélt,
majd Kapus Krisztián, a művelődési oktatási
és vallásügyi bizottság elnöke méltatta városunk
díszpolgárának munkásságát.

A Bankfalui Általános Iskola fennállásának 80. évfordulójára emlékeztek november 27-én az intézmény tanárai és
diákjai. Az ünnepségen Juhász István,
Kiskunfélegyháza város díszpolgára mondott beszédet, a diákok pedig színvonalas
előadással készültek az évfordulóra.
A Bankfalui Római Katolikus Iskola
1928. október 2-án nyitotta meg kapuját a
diákok előtt. A létesítmény egyike volt
annak az ötezer népiskolának, amelyet
gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter
építetett a múlt század első felében.

A délelőtti ünnepségen Juhász István
nyugalmazott gimnáziumi tanár méltatta az egykori kultuszminiszter munkásságát, Rekedt Zoltán igazgató pedig az
intézmény „újkori” történetéről beszélt.
Egyebek között elmondta, 1991-ben
nyolc tanteremmel, 1993-ban tornateremmel, 1994-ben pedig számítástechnika
teremmel bővült az iskola.
A diákok színdarabbal készültek, melyet
az ünnepség zárásaként mutattak be társaik és a résztvevők előtt. A rendezvény
Klebelsberg Kuno emléktáblájának koszorúzásával ért véget.

Gyertyagyújtás

Ajándék a nagycsaládosoknak
Kiskunfélegyháza önkormányzata minden év decemberében
támogatja a város nagycsaládosait. A négyszázhatvan család
idén a pénztámogatás mellett a
Goods Market jóvoltából, egyegy szaloncukor csomaggal is
gazdagodhat az ünnepek előtt.
Az ajándékot november 26-án
vette át Ficsór József, városunk
polgármestere az üzlethálózat
vezetőjétől. A cég ezzel a karácsonyi finomsággal szeretné a
nagycsaládosok számára még
szebbé varázsolni a közelgő
ünnepeket.

Advent első vasárnapjának előestéjén, november 29-én jókora tömeg gyűlt össze a városháza előtt, hogy résztvevője legyen a városi
adventi koszorú első gyertyája meggyújtásának.
Az egybegyűlteket Kapus Krisztián, az önkormányzat művelődési, oktatási és vallásügyi bizottságának elnöke köszöntötte. Hajagos Gyula, a Szent István templom plébánosa advent,
azaz az „úrvárás” jelentőségéről beszélt. A város
adventi koszorújának első gyertyáját Ficsór
József polgármester gyújtotta meg.
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„Juhászra rászálltak a szocialisták” Nyílt levél
Az utóbbi hetekben felélénkült politikai viták kereszttüzében áll Juhász Miklós, Fidesz-KDNP-s képviselő.
Baloldali politikusok azzal vádolták meg, hogy
arrogáns és tiszteletlen. Történt ugyanis, hogy Juhász a
legutóbbi testületi ülésen azt kérte, vegyék le a napirendről a Kiskun utca útfelújításával kapcsolatos kérdést.
Ezután leült. A másik oldalról Dobronyi József, Tancsa
János és Fliszár Károly (mindhárman szocialisták)
pedig azt kérték tőle, hogy indokolja meg, miért? Juhász
válaszra sem méltatta őket, csak a vállát vonogatta,
mintha azt gondolta volna, hogy „csak”. Majd miután
az egész szocialista frakció felháborodottan kivonult,
felállt és elmondta, hogy azért kérte a napirendi pont
levételét, mert a kérdéses pályázat nincs kellően
előkészítve. Bár a baloldal folyamatosan hallatja
hangját az ügyben, jobboldali képviselők mélyen hallgatnak. Köztük Juhász is. Jankovszki Zoltán képviselőt,
a Juhász Miklóst kritizáló szocialistákról kérdeztük.
– Nem gondolja, hogy képviselőtársa elvetette a sulykot?
Én ott voltam azon az ülésen. Nevetséges volt, amit
maguk műveltek.
– Mit ért az alatt, hogy maguk?
– Azt, hogy Önök, a Fidesz-frakció. És mielőtt
megkérdezné, mit tartok nevetségesnek, hát Juhász
képviselő „úr” vállvonogatását. Kitől tanulták ezt?
– Mi az, hogy kitől tanultuk ezt?! Kérem, ez nem ügy! A
baloldal teszi azzá. Igaz, ami igaz, Miklós megtehette
volna, hogy mindjárt az elején leszögezi, hogy nincs kellően előkészítve a pályázat és a bizottságok sem támogatták. Sőt, egyik bizottság sem támogatta! De attól, hogy
ezt nem tette meg rögtön az elején, ez még nem ok arra,
hogy elverjék rajta a port. A frakció azért nem támogatja
egy újabb sok tízmilliós útfelújítás elindítását, mert abban
az utcában még nincs csatorna. Addig, minek leaszfaltozni az utat? Hogy két év múlva szétverjük? Egyébként
számtalanszor előfordult már, hogy felállt egy baloldali
képviselő és szinte lediktálta, hogy mely pontokat vegye
le a testület a napirendről. Amikor a szocialistáknak volt
többsége a városházán, ezt rendszeresen úgy tették, hogy
nem indokolták meg a döntésüket. Felteszem, sok esetben nem is voltak kíváncsiak a véleményünkre.
Korábban Pataki István járt el a pártok közötti
egyeztetésekre, ahol tetszik, nem tetszik alapon közölték,
mi lesz a testületi ülésen. Mi nem cirkuszoltunk ezen.
– A baloldal felháborodását cirkusznak nevezi?
– Mi másnak? Dobronyi képviselő úr szinte minden

ülésen beleköt Juhász Miklósba. Amikor csak teheti, kritizálja, és úgy tesz, mintha ő volna a kerület választott
képviselője, holott ő csak listán jutott be a testületbe. Ha
Miklós kijár valamit a körzetének, egy szocialista már
világgá is kürtöli, hogy azt tulajdonképpen ő intézte el.
Ennek eklatáns példája volt, amikor Garai képviselő
éppen a Közlönyben azt írta, hogy a város megint nyert
egy pályázatot, amiből külterületi buszvárókat, buszfordulókat lehet felújítani, illetve Volán-járatokat lehet indítani a tanyaközpontokba. Mindez úgy nyert tálalást,
mintha ő lobbizta volna ki a háromszázmilliós pályázatot
Félegyházának. Ezzel szemben az igazság az, hogy
Juhász Miklós addig járt a hivatali dolgozók nyakára,
hogy még éppen sikerült benyújtani a pályázatot a
határidő lejárta előtt. És ez egy olyan kiírás volt, aminek
a keretösszegéért nem kellett külön lobbizni, mert nem
volt rá olyan túligénylés, mint esetenként más pályázatokra.
– Azt állítja, hogy Juhászra rászálltak a szocialisták?
– Legalábbis nagyon úgy tűnik. De ezen nem is nagyon
kell csodálkozni. A jelek szerint Dobronyi kinézte magának azt a körzetet, ő szeretné képviselni. A Miklós elleni
kampányban kokettál vele a sértett Fliszár Károly, akit a
legutóbbi önkormányzati választásokon éppen Juhász
Miklós győzött le. Fölényesen.
– Ettől még Juhász viselkedhetne tisztelettudóbban!
– Ezt is Fliszár fogalmazta meg a Közlönyben, előtte
pedig Tancsa János a testületben. Én pedig úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlatot ők terjesztették el. Mármint a
szocialisták. Tetszettek volna példát mutatni, Másrészt
Tancsa Jánosnak érdekes fogalma lehet a tiszteletről,
mert többször előfordult már, hogy sértő megjegyzéseket
tett a kereszténységre, a hívők közösségére. Ezek után
milyen jogon merészeli ő rendreutasítani Juhász Miklóst,
vagy a Fidesz-KDNP-t?
– Talán, az idősebb jogán. Legalább a másik korát kellene tisztelni, ha a személyét nem is…
– Szokták mondani, hogy a kor csak egy állapot, a
tiszteletet viszont ki kell érdemelni. Higgye el, jelen esetben is így van! Tudja, Miklósnak nincsenek zűrös ügyei,
ezért fújták fel ezt az esetet. Hozzáteszem, az emlegetett
testületi ülés után néhány nappal a Kiskun utcában valaki, vagy valakik szórólapokat terjesztettek, amiken az
állt, hogy a Fidesz miatt nem lesz útfelújítás. Kérem, ez
durva rágalmazás! Először csatornázunk, azután pedig
megcsináltatjuk az utat. Nem pedig fordítva. A napirendi
pont levétele erről szólt.
Solymosi Bertold

„Hol a lé? Jön a lé”,
avagy milliárdok vállalkozások támogatására, munkahelyteremtésre és városfejlesztésre VIII.
Az elmúlt években több milliárd forint állami támogatást sikerült elnyernie városunknak, melyből
például újjászületett a Városi Kórház, a Kossuth
Lajos Középiskola és Szakiskola, a Darvas József
Általános Iskola, míg a napokban adtuk át ünnepélyes külsőségek között, Dr. Szili Katalinnak az
Országgyűlés Elnökének jelenlétében, a teljesen
felújított és jelentősen kibővített Petőfi Sándor
Városi Könyvtárunkat, melynek rekonstrukciójához
394 millió Ft állami címzett támogatást nyertünk.
De gondolhatunk a különböző infrastrukturális
fejlesztésekre is (csatorna- és csapadékvíz elvezető
hálózat bővítése, útépítések, stb.), melynek
keretében legutóbb 82.858.000 Ft-ot nyert
Kiskunfélegyháza a szennyvízcsatornázás befejezésének, megvalósításának egy
következő
ütemére, szakaszára. DAOP-os forrásból a
„Közösségi közlekedés komplex fejlesztése
Kiskunfélegyházán” pályázatunk (többek között
ebből megépülhet: 26 autóbusz-öböl, 18 peronsziget, 31 buszváró pavilon, 3 buszforduló, 4 kerékpártároló, mind biztonságosabbá és kulturáltabbá
téve az utazási körülményeket) 100.894.109 Ft-ot
nyert.
Munkahelyteremtés szempontjából rendkívül fontos
az a nyertes pályázatunk, melyen 149. 981.193 Ft-ot

nyertünk „Kiskunfélegyházi Ipari Logisztikai Park
és Tudásközpont barna mezős területeinek infrastrukturális fejlesztése” címen. Ez a beruházás, az
ipari park fejlesztése, jelentősen növeli esélyünket
arra, hogy több száz, szerencsés esetben több ezer
munkahelyet teremtő beruházások telepedjenek meg
Kiskunfélegyházán (Apollo Tyres gumigyár, TaTa
autógyár és logisztikai központ, Mercedes beszállítók). Tárgyalásaink ezekkel a cégekkel előrehaladott, kecsegtető fázisban tartanak.
Bajnai Gordon miniszter úrral folytatott legutóbbi
tárgyalásaimon mind miniszter úr, mind pedig a
jelen lévő szakértők arról biztosítottak, hogy a
második fordulóban nyertesek közé kerülhet a
TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskola rekonstrukciós pályázata, 496 millió Ft állami támogatással. Az elmúlt napokban számos jelentős forgalommal bíró, régóta felújításra szoruló belvárosi útszakasz teljes átépítése, rekonstrukciója készült el, mely
költségekhez szintén jelentős pályázati pénzeket
nyertünk. A Kalmár József utca, a Mártírok utca és
Mónus Illés utca vonatkozásában ezen összegek a
következők:
33.654.000, 4.938.000 és 1.798.000 Ft.
A Félegyházi Közlöny előző számaiban megkezdett pályázati nyertes lista folytatása a

A Félegyházi Közlöny előző számában
a “Törvénytelen kizárások az MDF ben” címmel megjelent írás kapcsán az
alábbiak megjentetését kérte Karsai
Péter országgyűlési képviselő, az MDF
Bács-Kiskun megyei elnöke.
1. Törvénytelen kizárások az MDF-ben
kitétel akkor állná meg a helyét, ha ezt a
Magyar Köztársaság Bírósága kimondaná a szóban forgó ügyben. Így sem az
újság szerkesztője, sem Jászberényi
László ilyet nem állíthat, legfeljebb vélhet, azt is egyes számban.
2. Jászberényi László valótlanul állítja,
hogy 23 új tag felvételét kezdeményeztem volna. Mint a „felvételi bizottság” elnöke egyetlen egy olyan belépési
nyilatkozatot sem tud felmutatni, amelyen – ajánlóként – az én nevem szerepelne.
3. Jászberényi László valótlanul állítja,
hogy a megyei etikai bizottság nem
emelt volna kifogást tagfelvételi gyakorlatukkal szemben, sőt az etikai bizottság
a kizáró határozatában épp a „folytatólagosan elkövetett” alapszabályszegést emeli ki.
4. Jászberényi László valósan állítja,
hogy a pártból való kizárása nem érinti
önkormányzati képviselői mandátumát.
Legfeljebb a kényesebb ízlésűeket zavarhatja, hogy mostantól olyan „listás”
mandátumot birtokol, amelyért nemcsak
ő küzdött meg, hanem a pártja, a Magyar
Demokrata Fórum is. Látunk ilyen példát magasabb posztokon is.
Mindezekkel együtt azt javaslom Jászberényi Lászlónak, hogy a „nyilvános”
vitáinkat fejezzük be, mert legközelebb,
ha polgármesterségért indul városában,
talán még 3%-nyi voksot sem kap, mint
történt ez legutóbb 2006 őszén.
Karsai Péter országgyűlési képviselő
MDF Bács-Kiskun megyei elnöke

következő: Gazdaságfejlesztési Operatív Program
(GOP), Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP), Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP),
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
(AVOP), Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program (HEFOP): 1. Jóléti Szolgálat
Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa. Hátrányos
helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci
képzése, foglalkoztatása, „tranzitfoglalkoztatása”.
Kifizetett összeg: 79.767.424 Ft. 2. AP-FAKTURA
Egyedi Bútorgyártó Kft. ISO 9001 rendszer
bevezetése. Kifizetett összeg: 447.778 Ft. 3. ÉPTRADE Kereskedelmi Kft. Szakmaspecifikus
tanácsadás. Kifizetett összeg: 495.000Ft. 4. ÉPTRADE Kereskedelmi Kft. Bemutatóterem építése
és targonca beszerzés. Kifizetett összeg: 18.171.029
Ft. 5. Hegyi László vállalkozó. Mezőgazdasági raktár. Kifizetett összeg: 44.088.553 Ft. 6. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Móravárosi Óvodája. A kompetencia-alapú nevelés, oktatás megalapozása óvodában. Kifizetett összeg: 2.209.600 Ft.
7. Kiss Kálmán Tibor vállalkozó. Növénytermesztést és kertészetet szolgáló építési beruházások.
Kifizetett összeg: 9.347.125 Ft. 8. Közgazdasági
Szakközépiskola Kiskunfélegyháza. Felkészülés a
kompetencia alapú oktatásra. Kifizetett összeg:
11.548.159 Ft.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)
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Zenés teadélután

A szeretet jegyében

A Máltai Szeretetszolgálat
kiskunfélegyházi csoportja november 26-án személyesen adta át ajándékát a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Nádasdy utcai Idősek Otthona lakóinak.
Az ajándékozás előtt Hajagos Gyula, a Szent István
templom plébánosa mondott szentmisét, amelyen az
otthon szinte valamennyi
lakója részt vett.
Beszédében - Krisztus király ünnepe lévén – kiemelte, hogy mi Őt, Jézus Krisztust fogadjuk el királyunknak, és a hűségeskünket, a
Hozzá való tartozásunkat
kell megújítanunk ezen a
napon. A szentmise után
Nagyné Mészáros Erika
vezetésével a TKIKI Batthyány iskolájának 4.z osztálya adott egy kis ünnepi
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezésében kettős kereszt felállítására került sor november 30-án advent első vasárnapján, a Hattyúház
mellett. A több száz érdeklődő előtt Kollár László
a párt helyi vezetője mondott beszédet, majd az
ünnepi műsor keretében a helyi plébánosok,
Talapka István és Hajagos Gyula megáldották a
kettős keresztet.

koncertet. Ezt követően dr.
Nánási Erzsébet, a félegyházi máltai csoport vezetője köszöntötte az otthon
idős lakóit, elmondta, már
évek óta hagyomány, hogy
Árpádházi Szent Erzsébet
neve napja környékén meg-

ajándékoznak valamilyen
rászoruló intézményt, csoportot. Idén a Nádasdy utcai Idősek Otthonára esett a
választás, és a szervezet tagjai nagy szeretettel osztották
ki ajándékaikat a meghatott
lakóknak.

Befejeződtek a II. félévi fejlesztések
a 2-es számú választókörzetben
A Félegyházi Közlöny augusztus 15-i
számában tájékoztattam Önöket arról,
hogy milyen fejlesztések valósultak meg a
2-es számú választókörzetben, valamint
arról is, hogy milyen terveink vannak még
az év hátralévő hónapjaiban.
Ezen fejlesztési terveinket ütemezve végeztük el, és ennek alapján elkezdtük a Lugas
utcai játszótér felújítását, egy új játékeszköz
– egy un. ovivár - került felszerelésre. Lakossági igényként fogalmazódott meg a
Honvéd pálya és a Móra város közötti területen egy kerékpárút megépítése. A kerékpárút építését elkezdtük és a Tulipán utcától
a Nyár utcáig megépült, és forgalomba lett
helyezve, valamint megtörtént a Honvéd
pálya előtti területek rendezése, megépült a
gépjármű bejáróút. A kerékpárút és a környezetrendezést a következő évben folytatjuk, mivel a 2008. évi pénzügyi források
behatárolt kerete csak ennyit tett lehetővé
ebben az évben. Megjegyzem, hogy a pénzügyi forrásokhoz képviselőtársaim is tettek
felajánlását, melyet ezen cikk kapcsán szeretnék megköszönni Busa Imre, Dobronyi
József, Endre Sándor, Fliszár Károly, dr.
Garai István, Jászberényi László, Kormányos Imre, Seres Ferenc, Vida Pál
képviselőtársaimnak. A megépült új kerékpárút és a Honvéd pálya előtti zöldterület
között parkosítás is történt, ahol cserjék,
bokrok és 2 pad került elhelyezésre, szintén
lakossági kérésre.
Folytatni tudtuk a Honvéd pálya kerítésének felújítását a Jókai utcai oldalon, ahol
1,5 millió forint értékben egy kerítés szakaszt is sikerült teljesen újjáépíteni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi
költségvetés tervezetében az alábbi fejlesztéseket szeretném szerepeltetni: folytatni a
Honvéd pálya és a Móra város közötti kerékpárút építését a Nyár utcától a Lugas
utcáig, a Lugas utcai játszótér további
bővítését, ill. a nem szabványos játékeszközök cseréjét, a Honvéd pálya környékének környezetrendezését, parkolók építését,
valamint a Csanyi úti kerékpárút tervezését
és megépítését. A Polgármesteri Hivatal
illetékeseivel helyszíni bejárásokat tettünk a
2-es számú választókörzetben a további
feladatok tervezése és megvalósítása tekintetében, így pld. a közvilágítás javítása
érdekében új világítótestek elhelyezésével.
Folytatni kívánjuk a közök felújítását is, mely ebben az évben már elkezdődött -, így
a Blandina nővér és Dobó utca, és a Móra
és Kálvária utca közök megépítését. Ha
ezek megépültek, akkor a 2-es számú
választókörzet ezen részén a közök gyalogosan teljes hosszban, még gépjárműforgalommal részlegesen járhatóak lesznek.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a
választókerület Móra városi részét illetően
elkezdődtek a szennyvízcsatorna beruházás
előkészítési és tervezési munkálatai.
A fentiekben leírtakról személyesen és részletesen is szeretnék tájékoztatást adni a
decemberi lakossági fórumon, melynek
időpontja december 16-a (kedd) 16.30 óra,
Platán Általános Iskola, melyre tisztelettel
hívom és várom a választókerület polgárait
és minden érdeklődőt.
Ficsór József polgármester
2-es számú választókerületi képviselő

Az ünnepi műsor az adventi várakozás és a szeretet jegyében jött létre. A Szózat elhangzása után
Kollár László beszédében hangsúlyozta, hogy a
kereszt adventi időtartamra való felállításával szeretnék felhívni a figyelmet a mai elanyagiasodott
világunkban az egymás iránti szeretetre, az advent
megélésére. A kettős kereszt nemzetünk egyik legrégebbi jelképe, amely ezeregyszáz éves múltat, a
szent korona tanon alapuló államot, őseink dicső
tetteit jelenti és emlékeztet arra, hogy múlt nélkül
nincs jelen és jövő. Az ősök ereje adhat nekünk
erőt túlélni a mindennapok küzdelmeit, ad nekünk
útmutatást, hogy kiválasszuk azt az utat, amin
járva erős hittel, tiszta lélekkel élhetünk és tudunk
helyes utat mutatni utódainknak is.
Napjainkra az ateista, pénzelvű értékrend még a
magyar identitásunktól is megfosztott bennünket.
Itt állunk közösségi hovatartozás, egészséges nemzettudat nélkül, egyedül, szemben a multik jellemezte, idegenszerű világban. Ebből a helyzetből
nyújt kitörési lehetőséget számunkra a kereszténység, a hit, hogy mit is jelent magyarnak lenni.
Ezekhez az érzésekhez nekünk is tennünk kell, de
ha valaki rálép erre az útra, melyet őseink már
kijártak, akkor meleg, otthonos helyre fogja vezetni. Ha egyszer ezt az állapotot elértük, akkor meglesz bennünk az az élettudat, mely a kovászt jelenti ahhoz, hogy eggyé váljon a nemzet, hogy tudjuk
mi az a hazaszeretet, hogy türelemmel legyünk
egymás irányában, segítő kezet nyújtsunk egymásnak szükség estén. Többek között azt az elveszett
paradicsomot, a létrehozandó keresztény és magyar értékrendű jövőt jelenti számunkra ez a kereszt. Ezt követően Hajagos Gyula, a Szent István
templom plébánosa beszélt arról, hogy semmit
sem ér az ünnepen átadott ajándék szeretet nélkül.
A felállított kereszt felhívja a figyelmet számunkra, hogy helyre kell állítani a keresztényi hitet, hogy
tudjunk szeretetben élni. A beszéd elhangzása után
Talapka István, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa megáldotta a keresztet. Ady Endre
és Kozma László versét Kiss Ákos szavalta el.
Az ünnepi műsor a magyar, majd a székely himnusz közös eléneklésével záródott. Cserép Anikó
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Petőfi Sándor

A PUSZTA, TÉLEN

2008. december 5.

Magyar-madjar rokonság

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem
hegedűl.
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.
Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat.
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő.
Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló.
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.
Pest, 1848. január

Bíró András Zsolt antropológus, genetikus
vetítettképes előadását láthatták és hallhatták az érdeklődők november 21-én a Kiskun
Múzeumban, Szamosvári Zsolt Kurultáj
képekben c. fotókiállításának megnyitója
után. A rendezvény szervezőjének, a félegyházi Huszka József Hagyományőrző
Egyesületnek a munkáját méltatta és
köszöntőt mondott Kapus Krisztián, a MOV
Bizottság elnöke.
Aki ott volt azon a péntek esti előadáson, az
nem felejti el ezt a nevet. Egy életre szóló
élmény részesei lehettek azok, akik „Az antropológiai expedíció a Torgaj-vidékén” című,
közel 4 órás érdekfeszítő előadást végighallgatták. Valóságosan részese lehetett a hallgatóság a Bíró András vezette magyar-kazak
kutatócsoport 2006-os kazakisztáni expedíciójának. A fiatal kutató elmondta, a magyar
őstörténettel kapcsolatban sokféle hamis állítás él a köztudatban, a magyarság eredete
körül mai napig sok a homály, amit el kellene
oszlatni, ezért végzi évek óta az antropológiai-genetikai kutatásokat, ezért vezetett már
számos expedíciót Belső-Ázsiába is. A
Kazakisztánban élő madjar törzsről a korábbi
kutatásoknak (Tóth Tibor, Benkő Mihály)
köszönhetően már hallhattunk, de részletes és
mélyreható vizsgálatokat eddig még senki
sem végzett. Bíró András a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának kutatójaként 2006. májusában kazak kollégájának, Ismagulov professzornak a meghívására 2 hetet töltött Almatyban, ahol kutatásokat végzett az ottani múzeumban és megismerkedett kazak szakemberekkel is. Miután
sikerült összeszednie a szükséges pénzt,
2006. szeptemberében Bíró András egy tudományos expedíciót indított a kazakisztáni
Torgaj-vidékre, hogy a madjar törzsi területeket feltérképezzék, és antropológiai, szociológiai és demográfiai vizsgálatokat végezzenek
az őslakosokon. A 6 fős expedíció 3 hetes
kutatómunka során minden madjar lakta településre eljutott, sikerült minden férfitól a kromoszómavizsgálathoz szükséges szájnyálkahártya-mintát levenni, ill. mindenkiről elkészítették az antropológiai fotóalbumot is. A

kutatómunkájuk eredményét, a laboratóriumi
vizsgálatokat és elemzéseket a Budapesti
Orvosszakértői Intézet DNS Laboratóriumában végezték el. Az egyedülállóan mélyreható vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy a
magyarországi magyar lakosság egy részének
ősei és a kazakisztáni madjar populáció ősei
között a múltban genetikai kapcsolat állhatott
fenn, meglepő, hogy a földrajzilag két, egymástól ilyen távoli hely ilyen nagymértékben
mutat egymással hasonlóságot. (A vizsgálatok szerint a hasonlósági sorrendben a madjarok után következik az oszét, ukrán, bolgár,
török, ujgur és a lapp népcsoport) Bíró András
szerint munkájának legnagyobb elismerése az
volt, amikor a madjar törzsi tanács tiszteletbeli elnökévé választották, valamint Kazakisztán elnökétől 2007-ben megkapta a „Múlt feltárása” díjat. Sikerként könyvelte el a kutató,
hogy ez év augusztusában KunszentmiklósBösztörpuszta határában megszervezhette 82
hagyományőrző csoport segítségével a 2.
Kurultájt, (törzsi gyűlés) amelyen a Kárpátmedence magyarok lakta területeinek képviselői mellett a kazakisztáni madjarok küldöttsége is megjelent. A 2007-es és az idei
Kurultaj megrendezésével a szervezők célja a
hagyományok, a nemzeti kultúra ápolása
mellett az, hogy a résztvevőkben erősödjön az
összetartozás tudata, a két nép között a jövőben még szorosabb együttműködés valósulhasson meg. A 2008-as nagyszabású találkozó hangulatáról vallanak Szamosvári Zsolt
most kiállított fotói. Az előadás hallgatósága
köszönettel fejet hajt Bíró András Zsolt munkája, példamutató emberi nagysága előtt.
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Népművészeti nap
Népművészeti napot és regionális népdaléneklő versenyt
tartottak november 14-én a TKIKI Batthyány iskolájában.
A diákok délelőtt különböző kézműves technikákkal ismerkedhettek meg, például tojásfestés viasszal, gyertyamártás,
hímzés, söprűkötés.
Ezt követően dunántúli táncokat tanulhattak a táncházban.
Ezzel párhuzamosan kiállítást rendeztek a „Tiszán innen,
Dunán túl” címmel meghirdetett rajzpályázat legjobb munkáiból, valamint az érdeklődők megtekinthették Fantolyné
Makány Ildikó népviselet kiállítását is. A délelőttöt Varga
Mihály mesemondó nagy érdeklődéssel kísért hangszeres
előadása és a pécsi Márkus Színház bábelőadása zárta. A
délután folyamán hat iskola legtehetségesebb énekesei
mutathatták meg magukat a regionális népdaléneklő versenyen, amelynek az eredményei:
I. korcsoport (3-4-5. oszt.) 1. Fekete Evelin, TKIKI
Batthyány (felkészítő: Nagyné Mészáros Erika); 2. Takács
Eszter, KÖÁI Platán (felkészítő: Süveges Beatrix); 3.
Gyöngyösi Kamilla, Petőfiszállás, Petőfi ált. isk.(felkészítő:
Kátai Olga)
II. korcsoport: 1. Marschalek Eszter, TKIKI Batthyány (felkészítő: Molnár Elvira); és
Süveges Dóra Petőfiszállás, Petőfi ált. isk. (felkészítő: Kátai Olga); 2. Kapus Diána , KÖÁI
József A. (felkészítő: Somogyi Sándorné); 3. Szíjjártó Emőke, Bugac, Rigó J. ÁMK (felkészítő: Fekete József); Különdíjasok: Váradi Norbert TKIKI Batthyány (felkészítő: Halász
Attiláné); Szeleczki Mihály Bugac, Rigó J.ÁMK (felkészítő. Fekete József)

Péchy Blanka emlékverseny
Ez a hagyományosan évente megrendezett
országos verseny az idén 20. alkalommal
került megszervezésre a fővárosi Gundel
Károly Szakközépiskolában. Az ország minden részéből érkező gimnáziumok között ott
voltak a Móra Ferenc Gimnázium 11/E
osztályos diákjai is. S ha már elmentek –
nem vallottak szégyent.
Dr. Borbélyné Szabó Katalin tanárnő diákjai három első helyezést és egy második
helyezést szereztek a különféle kategóriákban. A Szépkiejtési versenyben első helyet
ért el Gulyás Réka, aki két nyíregyházi versenyzőt előzött meg a képzeletbeli dobogón.
A „Beszélni nehéz”! - jelölési verseny első
helyezettje Seres Balázs lett két Baár-Madas

Református Gimnazista diák előtt. Vers és
prózamondásban Samu Barbara második
lett a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium
tanulója mögött. E kategória harmadik
helyét a balassagyarmati Balassi Bálint
Gimnázium versenyzője érte el.
A jelentős évorduló alkalmából csapatversenyt is rendeztek a résztvevő 25 gimnázium
csapatai részvételével. Ebben a Gulyás R,
Samu B, Seres B és Kiss Anikó összetételű
Mórás csapat diadalmaskodott és ért el első
helyezést. Megelőzve a kiskunmajsai Dózsa
Gy. Gimnáziumot, valamint a budapesti
Baár-Madas Református Gimnáziumot.
A remekül felkészített félegyházi Mórás csapat a Péchy Blanka Emlékverseny történetében eddigi legszebb sikerét érte el.
R. F.

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 (Kiállítások – Vásárok): Nov. 28 - dec. 24. Karácsonyi
Randevú – vásár- Petőfi híd budai hídfő, Nov. 20. – dec. 28. Budapesti Karácsony 2008 Vörösmarty tér, Nov. 28. – dec. 23. Karácsonyi Ünnepi Hetek –Szeged, Nov.30. – 2009.
jan. 04. Adventtől Szilveszterig 2008 – Szentendre, Dec. 4-7. Nemzetközi Orchidea és
Bromélia Kiállítás és Vásár Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Dec. 5-7. Flóra
Virágfesztivál – Kecel, Dec. 9-23. Advent a várban és adventi vásár, Mikulásfogatok Gyulai vár, Dec. 12–14. I. Gyulai Mézes Napok.
Egyéb rendezvények: Nov. 28. – dec. 31.Győri Téli Fesztivál, Dec. 4 - 7. Szent Miklós
Napja a Vajdahunyadvárban, Dec. 5-7. Aquaworld Megnyitó - Megyeri Híd pesti hídfő,
Dec. 5-7. Mikulásfalva a Vasúttörténeti Parkban, Dec. 6. Téli madármegfigyelés a Dunán
– Kölked – Nagypartosi tanösvény, Dec. 6. Mikulásvárás – Kiskunmajsa, Dec. 6 – 14.
Adventi Kastélynapok 2008 -Gödöllői Királyi Kastély, Dec. 31.- 2009. jan. 1. Petőfi
Szilveszter 2008 - Kiskőrös.
További információ:
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„Dobbant”
a Kossuth!
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdetett
2008. szeptember 30-i beadással - "Dobbantó - az egyéni ütemterven alapuló, a
szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi
fejlesztése és az intézményi megvalósítás
támogatása"címen szakiskolák számára,
melyet a KSZIK Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája megnyert. Szerződés aláírására 2008. november 24-én került
sor. A „Dobbantó” program által nyert
összeg: A szakmai szolgáltatás keretében
természetben nyújtott intézményi támogatás értéke 27.870.000 Ft. További
10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül az iskola, melyet kizárólag a program megvalósításához használhat
fel. A Dobbantó program fő jellemzői a
következők:
A diákok számára biztosítandó program
rugalmas, egyéni tanulási szükségleteik és
életpálya-aspirációik alapján alakítható.
Épít a különböző kapcsolódó hazai fejlesztések és sikeres programok eredményeire,
együttműködik a folyó fejlesztésekkel.
Épít a hasonló célcsoportra irányuló programok, valamint az eredményes iskolafejlesztés nemzetközi tapasztalataira.
A program akciókutatásként valósul meg,
amelyben valamennyi résztvevő a folyamatokra folytonosan reflektáló, tevékenységét
tudatosan fejlesztő aktív szereplő. A
Közoktatási tv. 126. §-a alapján egyértelműen látszik, hogy az előkészítő 9. osztály
elindításához, a célok megvalósításához
szükséges elérni azokat a fiatalokat is, akik
nem rögtön az általános iskola nyolcadik
évfolyamát követően kerülnek az előkészítő 9. osztályba. Ehhez azonban tudatos,
tervszerű kommunikációra van szükség. A
program sikerességének is egyik kockázatát jelenti e „rejtőzködő”, korábban lemorzsolódott fiatalok csoportja, mint célcsoport megszólítása és bevonása az oktatásba! Mindez azt is bizonyítja, hogy az
Összevont Szakképző Intézmény új módszerek és lehetőségek felkutatásával mindent megtesz a város szakember ellátottságáért.
Seres Katalin projektvezető

MEGHÍVÓ
Ezúton tájékoztatjuk minden kedves nyugdíjas kollegánkat, hogy a Polgármesteri Hivatal
Nyugdíjas Klubja december 12-én délután
15 órai kezdettel tartja a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyaló termében, az év
utolsó – ünnepi – összejövetelét. Ha egy
kellemes, családias és jó hangulatú délutánt
szeretnél velünk eltölteni, akkor megtisztelsz
jelenléteddel, mi pedig szeretettel várunk. Ha
eljössz, nem fogod megbánni.
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubja
nevében: Dr. Molnár Mihályné klubvezető
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Cseh Gábor (anyja neve: Juhász Margit Katalin), Márki
Alexandra Luca (Berta Tímea), Ajtai Gusztáv ( Piroska Anett), Pék
Dominik (Tóth Csilla Aranka), Csitári Enikő (Fazekas Aranka), Kiss
Vivien Bianka (Farkas Andrea), Vukmanov-Simokov Péter (Tomek
Mária Terézia), Kordás Johanna (Börcsök Mónika), Varga Zita
(Barabás Cecília), Révész Csenge (Gaál Klára).
Házasságot kötöttek: Molnár Alexandra – Hegedűs Sándor Ferenc,
Lévai Anna – Kis-Czakó László.
Meghaltak: Oszting Mátyásné Magony Ilona, Rádi Ferencné
Csizmadia Erzsébet, Várhegyi Kálmánné Pál Mária, László András
János, Dósa Istvánné Csányi Terézia, Papp Antal, Borbély Kálmánné
Tarjányi Ilona, Tóth Sándorné Vincze Ilona, Tapodi Lászlóné Móczár
Mária – Kiskunfélegyháza. Csató József – Tiszaalpár.

Rendőrségi felhívás
A karácsonyi ünnepek közeledtével szeretnénk néhány hasznos tanácsot
adni Önöknek, hogy az ünnepek meghitt pillanatait semmi ne árnyékolja
be.
Vásárlás közben is legyen körültekintő, hiszen ezek azok a percek, amikor
a vásárló kiszolgáltatott. A kézitáskákat, autóstáskákat ne a bevásárlókosárba tegyük vagy hátra a vállunk mögé, hiszen onnan könnyen
ellopható, kiemelhető belőle a tárcánk, mobiltelefonunk, irataink.
A táskáink, pénztárcánk mindig a kezünk ügyében, a szemünk előtt
legyen. Praktikus, ha egyszerre többen megyünk vásárolni és ajándékokat
válogatni, ha az egyik társunk csak az értékeinkre figyel.
A bevásárlás befejeztével értékeinket ne hagyjuk a gépkocsi utasterébe
bezárva, letakarva, mert kitűnő alkalmat nyújthat a gépkocsi feltörőnek. A
gépkocsi feltörés néhány másodpercet vesz igénybe, ez ellen még a riasztó
sem védi meg az Ön értékeit, ajándékait.
A közelgő ünnepek alkalmasak lehetnek arra, hogy parkolókban
ismeretlen személyek vagy házaló árusok otthonainkban aranynak látszó
ékszereket akarnak számunkra értékesíteni kedvező áron.
Ezeken az aranynak látszó, valójában rézből vagy más fémből készült
utánzatokon könnyen észrevehetjük, hogy nem valódiak.
A legszembetűnőbb jelek: súlyuk nehéz, a nyakláncok, karláncok szem
kidolgozása durva, a gyűrűk felületi megmunkálása elnagyolt, durva.
Színük a barnássárgától a zöldes aranyszínig sokféle lehet. Azonos méretben készülnek, nincs mód kisebb vagy nagyobb gyűrűt választani.
Előfordulhat, hogy valamilyen kitalált történettel - pl. benzinvásárlásra,
gyógyszerre vagy élelmiszerre kell a pénz - próbálják meg rábírni a
jószívű, jóhiszemű járókelőket arra, hogy a felkínált „arany” gyűrűért
vagy nyakláncért cserében készpénzt adjanak át. Kérjük, ne legyenek
hiszékenyek!
Szintén főleg a novemberi és a decemberi hónapokban jelentkező
bűnelkövetési mód, amikor világmárkás órákat, ékszereket, műtárgyakat –
amelyek valójában százezreket, milliókat érnek – hamisítottként bocsátanak áruba és hihetetlenül olcsón juthat hozzá az érdeklődő állampolgár.
Ezzel Önt megkárosítják!
Kérjük, hogy ékszereket, órákat, műtárgyakat minden esetben csak
ellenőrzött, megbízható szaküzletben, kereskedésben vásároljanak, ahol
számlát kapnak és a reklamáció, garancia lehetőségével élhetnek.
Bármilyen információjuk van az esetleges elkövetőkkel kapcsolatban,
akkor kérjük jelezzék a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság ügyeletes tisztjénél a 76/463-211 63-11
melléken vagy személyesen.
Bejelentésüket névvel és természetesen név nélkül is megtehetik.
A képen látható ékszerek hamisak!
Kovács Gizella r. szds.
Bűnmegelőzési főelőadó

Az Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány
(adószám: 19044541-1-03) kuratóriuma köszönetet mond
Mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták célkitűzéseinket.
Az Önök által felajánlott 246.337 Ft-ból plazma TV került
megvásárlásra, melyet használatra átadtunk a Szivárvány
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi úti Idősek
Otthona részére.
Tisztelettel: H.Tóth István kuratórium elnöke
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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, Daru u.
1. sz. alatti 98,6 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 m2es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Korona u. 4. sz.
alatti 55 m2-es 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
m2-es 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 m2es 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. 7/6. sz. alatti 13 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 m2es 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, Jókai u. 2. sz. alatti 2001 hrsz-ú terület.
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

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: December 1-től december 7-ig:
Korona Patika kiskunfélegyháza, Korona u. 4. (Tel: 76/466-582).
December 8-tól - december 14-ig: Kör Patika Kkfháza, Attila u. 1.
Tel.: 76/462-620.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: decenber 6-án és 7-én: Dr. Fekete
Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955, Dr. Ónodi
Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. december 13-án és 14én: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097,
Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995
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.
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Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@ gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatás: Amrida Bt. (amridabt@ gmail.com)
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Tizenöt érem Kalocsán

Kalocsán került megrendezésre a
minap a már hagyományos Környezetvédelmi Kupa. A meghívásos versenyre hat egyesület nevezett, a Kiskunfélegyházi Úszó
Egyesület 19 versenyzővel indult
ezen a versenyen.
Részletes eredmények: Seres
Máté 50 m gyors 1, hely, 50 m
mell 1.hely, Mészáros Armand 50
m gyors 1. hely, Fekete Csaba 50
m gyors 2. hely, 50 m mell 2, hely,

Czombos Tamás 50 m gyors 2.
hely. Bozóki Márton 50 m gyors
3. hely, Nagy Bence 50 m mell 1.
hely, Kámán Tamás 50 m mell 3.
hely, Miklya Csanád 50 m mell 3.
hely, Fekete Vendel 50 m mell 3.
hely, Vörös Réka 50 m mell 2.,
Vörös Luca 50 m gyors 2., 50m
mell 2., Miklya Emese 50 m mell
2. helyezést ért el.
Az összesített csapatversenyben
3. lett a Félegyházi csapat. Felkészítő Kurucz Kornélia.
T. Z.

Hírek a palánk alól
Bács-Kiskun Megyei Férfi Felnőtt Bajnokság: KKC ÖregfiúkKerekegyházi KE Credit KSE 51-57. Kósa L. 13/3, Fekete G., Vidéki
M. 9, Dudás L., Polyák I. 6, Görög I., Tamás A. 3/3, Nemcsok A. 2
Leány Országos Serdülő Bajnokság Dél-Alföld 3. forduló Baja
ÚDKSE/A-KKC 123-28 Szabó Zs. 6, Fórizs G. 5, Fórizs P., Pogány V.
4, Fekete E., Formanek L., Varga T. 2, Talárcsik N. 1. Edző: Nádasdi
József. Kecskeméti SI/A-KKC 112-41 Pogány V. 14, Fekete E. 11,
Varga A. 6, Formanek L., Nagy R., Szasbó I., Szabó Zs., Varga T. 2
Edző: Nádasdi József.
Fiú Országos Mini Kosárlabda Bajnokság Kecskeméti VadmacskákFélegyházi Manók 30-32 Németh G. 9, Görög M. 8, Becze R. 6, Tóth
G., Székely I. 4, Katona P.1 Edző: Vidács Zsuzsanna
Félegyházi Manók-Jász Sólymok 21-48 Görög M. 9, Becze R. 5,
Cserép K., Síber J. 2, Kis Máté L., Németh G., Székely I. 1 Edző:
Vidács Zsuzsanna.
24 órás Kosárlabda Gála lesz december 27-28-án a KÉSZ Aréna
Városi Sportcsarnokban. Nevezni min. 5 fős csapatokkal lehet december 10-ig a József A. Ált. Isk. tornatermében (hétfő-szerda-péntek 16-18
óráig) ill. Bódi Sándornál: 06/20/480-8335

Éremeső Kunszetmiklóson
Kunszentmiklóson versenyeztek
a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói az elmúlt hétvégén. Szőnyegre léptek a rutinosabb versenyzők, akik közül Rádi Brigitta
a női mezőnyben mindenkit legyőzve, aranyérmes lett.
A diák fiúk 55 kg-os súlycsoportjában Gyöngyösi Sándor 2, míg a
26 kg-osok között Vidéki Roland
3. lett. Ugyanitt fiatalabbak részére is rendeztek versenyt, amelyen az edzők döntése alapján elindulhatott néhány kezdő birkózópalánta is, akik az ősszel tartott
toborzó hatására kezdenek ismerkedni a sportág szépségeivel. A
bemutatkozás jól sikerült, mert
ezek a 6-7-8 éves apróságok óriási

lelkesedéssel és harci kedvvel
vetették bele magukat a küzdelmekbe és nagyon sokszor győztesen hagyták el a szőnyeget.
Az ügyeskedésük kézzel fogható,
hisz többen éremmel a nyakukban,
vagy oklevéllel térhettek haza.
Óvodások között a 26 kg-os súlycsoportban Takács Csaba arany,
a 28 kg-ban Provics Gergő szintén aranyérmet, míg a 18 kg-os
Kovács Erik bronzérmet nyert.
Elsős-másodikosok között a 28
kg-ban Bíró Bence harmadik,
Trungel András negyedik. Meg
kell még említeni Cseh Tamarát
is, aki a 26 kg-os fiúk között versenyezve 16 induló közül ötödik
lett. Edzők: Ván Jenő, Kelemen
András és Szabó József

7. oldal

Távhő-játék
a Dunaújvárosi Hőszolgáltató kft. támogatásával (4.)
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. december 10.
Sorsolás: 2008. december 18-án
1. Minek a rövidítése a HMV?
a) Hadi Műveletek Vezérkara, b) Használati MelegVíz, c) Hosszú
Menetelés Vége.
2. A HMV számla hány részből áll?
a) Csak a hődíjat tartalmazza, b) Alapdíj, hődíj, vízdíj, csatornadíj,
vízterhelésidíj, c) Alapdíjból és hődíjból
3. Mi alapján számítják ki a HMV alapdíjat ?
a) A fogyasztott vízmennyiség alapján, b) A fűtött légköbméter alapján,
c) Az átlagfogyasztás alapján
4. Mikor van az elszámolás a "KERETES" házakkal?
a) Negyedévenként, b) Fűtésszezon végén, c) Felszereléstől számított
365. napon
5. Miért van a költségosztóban két db fiola?
a) Mert a két fiola mér egyszerre, b) Dísznek, c) Mert a baloldali fiola az
előző szezonvégi állapotot mutatja, a jobboldali pedig, az aktuális fűtési
idényt méri
6. Számít-e valamit az energiafogyasztás szempontjából a lakóház
mérete, elhelyezkedése, tetőkialakítása?
a) Nem számít semmit sem, b) Igen, jelentősen befolyásolja a hőfogyasztást, c) Alig vehető észre a különbség
7. Mit gondol, a falak, vagy az ablakok a nagyobb hőenergia pocsékolók?
a) Az ablakok ~ 4x több hőt engednek át, mint a falak, b) A falak ~ mintegy 2x több hőt engednek át, mint az ablakok, c) Egyforma a
hőszigetelésük
8. Mi befolyásolja a mérhető és szabályozható távfűtésű lakások hőenergia fogyasztását!
a) A szomszédok anyagi helyzete, b) A tulajdoni viszonyok, c) A
nyílászárók, falak hőszigetelése, fogyasztói szokások
9. Fűtési idény után a radiátorokon a termosztatikus szelepet milyen
állásba kell állítani?
a) Nem kell állítani, b) Le kell csavarni a *-ra, c) 5-ös fokozatra kell tekerni, hogy légtelenítés esetén a nyitott szelepen keresztül a levegő
távozhasson a radiátorból!
10. Véleménye szerint a 2007/2008-as fűtési idény után a KERET
programos lakások hány %-a kapott hődíj visszatérítést?
a) 20-30 %, b) 80- 90 %, c) 5-10 %
11. Városunkban hány lakásban van felszerelve termosztatikus szelep
és költségosztó?
a) 1500, b) 650, c) 120
12. Hány számozott osztás van a termosztatikus szelepen?
a) 1, b) 25, c) 5
13. Szellőztetéskor milyen állásba célszerű állítani a szelepet?
a) 2 állás (16 Co), b) 4 állás (24 Co), c) * állás (6 Co)
+1. Biztonságosabb-e a távfűtés az egyedi fűtésnél?
a) Igen, nem fordulhat elő sem szénmonoxid mérgezés, sem robbanás és
tisztább is, b) Nem, nincs különbség köztük, c) Igen, mert nem éget meg
a radiátor
Beküldő neve:
Címe:
Vevőazonosító:
Telefon:
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Sakkbajnokság a művelődési házban Programajánló
Kerekasztal-beszélgetést szervez a
félegyházi KÉSZ december 5-én 18
órakor a volt Tiszti Klub Vadásztermében. Meghívott vendégek: Becsey
Zsolt, az Európai Parlament képviselője, Medgyasszay László, a KDNP
frakció tagja, Böszörményi Nagy
Gergely, a Nézőpont Intézet politikai
elemzője.
A „Kuckó” nyitó Télapó. Szeretettel
vár december 5-én (pénteken), 16.00
órától a Petőfi Lakótelepen ( Dr. Holló Lajos u. 61. – volt Klára kozmetika –),
minden kedves Korona Sport Egyesületi tagot, felnőttet és gyermeket. 15.30
órától „Luczás Póni Parti” a Kuckóval
szemben lévő füves területen. 16.00 órától Kuckó nyitás, játszóház, pogi-party
és minden más. 17.30 órától a PROFIL
BÁBCSOPORT előadása.

Meghívó
A Korona Sport Egyesület, a Móra Ferenc
Művelődési Központ „Pince 72” Sakk Klubja
és a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre /KHTK/ Sakk Szakosztálya november 29én a Szakmaközi Művelődési Ház galéria termében rendezte meg a II. Kiskun Kupa egyéni sakkbajnokságot.
Kemény Csaba játékvezetése mellett 7 fordulós svájci rendszerben, 2 x 15 perces játszmákban mérték össze tudásukat a sakkozók. A helyi sakkozás kiválóságai mellett a környező
településről érkező sakkbarátok is erősítették a
mezőnyt. A versenyzők közel hasonló játéktudását a szoros küzdelmeket hozó partik mellett
jól érzékelteti az a tény is, hogy az 5. helyen
végzett Rácz István és a 15. helyezett Gálfi
Mihály között mindössze egy játszmányi, egy
szerzett pont volt a különbség. Az eredmények
az alábbiakként alakultak. A nagyobb játékerőt

képviselő, magasabb Élő-érték ponttal rendelkező „erősebbek” kategóriában: 1. Karsai
István, 2. Kovács Zoltán, 3. Hajdú István, 4.
Szekeres Sebestyén 5. Kovács Sándor. Az
„erősek” kategóriában: 1. Horváth József, 2.
Holló-Szabó Imre, 3. holtversenyben Varga
András és Lukács József. 5. Terbe Béla. Az
ifjúsági kategóriában 1. Samu Richárd, 2. Sinkó Dávid. A versenyzők soraiban örömmel
üdvözöltük valamikori félegyházi sporttársunkat, Apor Sándort, aki évekkel ezelőtt Budapestre költözött.
Ezúton is értesítjük a sakkot szerető sportbarátokat, hogy a Petőfi-lakótelepi Közösségi Házban (Darvas tér 1. szám) péntekenként 16 óra
30 perc és 19 óra 30 perc között nyílik lehetőség
sakkozásra. Bővebb információ kérhető Tanács
Istvántól, a KHTK Sakk Szakosztálya elnökétól.
Kép és szöveg: Nagy György
a „Pince 72” Sakk Klub vezetője

Fekvenyomó verseny Félegyházán
A Roma Barát Egészségfejlesztő
Egyesület december 21-én 14 órától megrendezi a VII. SÉBI-kupa
fekvenyomó házi versenyét Kiskunfélegyházán, Holló László u.
19. Érdeklődni és jelentkezni lehet:
06/30/ 441-6738-as telefonszámon.
A legjobbak díjazása: kupa és éves
bérlet. A résztvevők között is gazdára talál az 1 éves bérlet. Köszönetet
szeretnénk mondani az egyesület
nevében Kapus Krisztián, Balla
László önkormányzati képviselőknek, dr. Balogh Bálintnak, a Fidelitas helyi elnökének és Piroska
Gábornak, a helyi CKÖ elnökének, akik lehetőséget biztosítottak,
hogy a városi rendezvényeken részt
vehessünk és ezáltal az alakuló egyesületünket is jobban megismerhessék.
Seéberger György elnök

Lakossági fórum a 2es számú választókörzetben. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy december 16-án, kedden
16.30 órakor a Platán Utcai Általános
Iskola ebédlőjében
lakossági fórumot tartok. Témák: tájékoztató a 2008. II. félévben
végzett fejlesztésekről, tájékoztató a 2009.
évi feladatokról és fejlesztésekről, kérdések,
felvetések, panaszok megvitatása. Meghívott vendégeink: Sipos Róbert városüzemeltetési osztályvezető-helyettes, Barczikai
Gábor városüzemeltetési osztály, főtanácsos, Hartyáni Gyula beruházási vezetőfőtanácsos. Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítok
Ficsór József polgármester,
2-es számú választókerület képviselője

Meghívó
Lakossági fórumot
tart Balla László,
a 8. sz. választókörzet képviselője
december 9-én
17 órától a volt
Bajcsy-Zsilinszki
Általános Iskola
ebédlőjében.
Sakkfelhívás! A 2008/2009-es tanévre a
kiskunfélegyházi általános iskolák kezdő és
amatőr sakkozói számára meghirdetett
versenysorozat második fordulója december
6-án lesz a Batthyány Általános Iskolában.
Nevezés a helyszínen 8.15-8.45-ig. Mindenkit
szeretettel várunk!
Lantos Pál TKIKI sakkoktatója

