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Közlöny
Boczonádira
emlékeztek
Boczonádi Szabó Józsefre, Kiskunfélegyháza
honvédtábornokára emlékezett december 1-én a
város önkormányzata, a Petőfi Sándor Nyugállományúak Klubja, valamint a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. A jelenlévőket Szikora
István köszöntötte, az ünnepi beszédet Juhász
István ny. tanár mondta el. A megemlékezés koszorúzással zárult.

Jönnek az ünnepek. Az elmúlt hét péntekjén a Mikulás látogatta meg a gyermekeket.
A piros sipkás felkereste az oktatási intézményeket is, egyebek között a Göllesz Viktor
Speciális Szakiskolát, hogy megajándékozza a gyermekeket.
Fotó: -g-

Százezer forint a nyomravezetőnek Születésnap
Százezer forint ütheti annak a markát,
aki segít kézre keríteni a selymesi facsemete „gyilkosait”. A jutalom összegének
felemelését Lőrincz Tibor, a körzet önkormányzati képviselője jelentette be a polgárőrség évzáró közgyűlésén.

Mint ismeretes, a selymesi kerékpárút mentén elültetett facsemetékből szeptember
végén ismeretlen tettesek 117-et kitörtek.

Lőrincz Tibor, a Fidesz – KDNP frakció
vezetője akkor ötvenezer forintot, a polgármesteri hivatal két alkalmazottja öt-öt ezer
forint pénzjutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek, vagyis annak, aki használható
információval segíti a fatördelő vandálok
kézre kerítését. Lőrincz Tibor a polgárőrség évzáró közgyűlésén negyvenezer forinttal toldotta meg az összeget, így százezer forint üti a nyomravezető markát.

Jól dolgoztak a polgárőrök
Eredményesen zárta az idei évet a félegyházi polgárőr szervezet. Munkájuk eredményeként tovább javult a közbiztonság
városunkban- mondta el a november 28án megtartott közgyűlésen Marczényi
Csaba elnök.
A polgárőrök idén is fontos szerepet vállaltak az önkormányzati rendezvények védő
és rendezői feladataiban, de részt vettek a
közlekedésrendészeti, az ifjúságvédelmi
munkában is. Ez évben is nagy hangsúlyt
kapott a kül- és belterületi (nappali éjszakai) figyelőszolgálat megszervezése. Ennek egyik kézzelfogható eredménye az a
májusi eset, mikor is egy ellopott pénztár-

gépet vettek el a tolvajoktól a szolgálatot
teljesítő polgárőrök.
A helyi szervezet idén is kivette a részét a
bűnüldöző és a bűnmegelőző munkából,
így számtalan esetben segítették a rendőrség munkáját. Novemberben például a
temetők őrzésében vállaltak oroszlánrészt,
valamint gondoskodtak a pénzszállító postások biztonságáról is. Ez évben Félegyháza
adott otthont a hét kistérség polgárőr szervezetei tanácskozásának. A helyi csoport munkáját országosan is elismerték, hisz a “Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatával tüntették ki Marczényi Csaba elnököt, Ficsór
József tiszteletbeli elnököt, mindezen túl
négy polgárőr kapott elismerő oklevelet.

Századik születésnapját ünnepelte december 9én Poller Lászlóné Rozika néni. Az idős hölgyet
Ficsór József polgármester és Retkes Illés, a
körzet önkormányzati képviselője köszöntötte a
jeles évforduló alkalmából. Rozika néni
küzdelmes életet tudhat maga mögött. Aktív
korában kereskedéssel foglalkozott. Elmondta,
leginkább a szabadban töltené idejét, de sajnos
a lába már nem a régi.
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Európa és kereszténység
E címmel várta Kerekasztal-beszélgetésre az
érdeklődőket a KÉSZ kiskunfélegyházi szervezete december 5-én a Helyőrségei Művelődési
Otthonban.
A beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a
KÉSZ győri szervezetének elnöke, a KDNP
parlamenti frakciójának tagja vezette, aki a
sajtótájékoztatón elmondta, 1997 óta rendszeresen járja az országot, személyesen már a 134. alkalommal vezeti ezt a programsorozatot. A rendezvényt, - amelyen megjelent Gyenes Attila, a
helyi KDNP vezetője is - Makányné Óvári
Éva, a félegyházi KÉSZ vezetője nyitotta
meg. Az első előadó Medgyasszay László, a
KDNP parlamenti frakciójának tagja volt,
aki elsősorban a termőföld helyzetéről, mint
legfontosabb sorskérdésről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a termőföld megtartása minden
magyar állampolgár ügye, ezért olyan törvényt
kell kidolgozni, amellyel meg lehet védeni földünket a 2011-ben feloldásra kerülő moratóriumtól. A politikus véleménye szerint olyan
intézményt kell létrehozni, - Nemzeti Földalap
– amelynek elővásárlási joga lenne, ill. a földvásárlást nagyon szigorú feltételekhez kellene
kötni. (A földtulajdonos csak helyben lakó,
főfoglalkozású gazdálkodó lehet, magyar isko-

lában szerzett végzetséggel.) Medgyasszay
László szerint állami beavatkozással kell a családi, a kis- és középvállalkozásokat támogatni,
az uniós pályázati rendszert pedig meg kell változtatni. Becsey Zsolt, az Európai Parlament
képviselője, a Gazdasági és Monetáris Bizottság tagja előadásában elmondta, az európai
törvényalkotásban a keresztény elv érvényesítése a fő cél, alapvető emberi normákat - mint az
élethez, gyermekvállaláshoz, munkához, biztonsághoz való jog – kell képviselni. A politikus
véleménye szerint Magyarországon ma az
állam nem képviseli a jogbiztonságot, az erkölcsi-gazdasági válságból való kilábaláshoz teljes
szemléletváltásra volna szükség. Böszörményi
Nagy Gergely, a Nézőpont Intézet vezető politikai elemzője szerint a 2009-es EU-ós parlamenti választások jelentőségét a Gyurcsány-kormány szándékosan elbagatellizálja, a választásoknak a kisebb pártok (MDF, SZDSZ) életében lesz jelentősége. Az elemző hangsúlyozta,
a politikai életben a FIDESZ-nek higgadt, elegáns hangvételt kell megütnie, a KDNP-nek
pedig egyéni arculatának erősítéséhez nagyobb
szerepet kell vállalnia a politikai életben. A rendezvény végén a vendégek az érdeklődők kérdéseire válaszoltak

Szeretjük Juhász Miklóst
– ha nem füllent...
A 2008. december 5-ei Félegyházi Közlönyben
egy olyan cikk, riport jelent meg, mely több
valótlanságot tartalmaz. Ebben Jankovszki
Zoltán kel Juhász Miklós, önkormányzati képviselőtársa „védelmére”, azzal kapcsolatosan,
hogy Juhász úr „áldásos lobbi-tevékenységét”
a városi baloldal, illetve jómagam állítólag
megkérdőjelezem, kisajátítom. A cikknek egy
„bővített változata” egy internetes honlapon is
megjelent, jó néhány, a becsületsértés határait
súroló jelzővel, kitétellel, ami eddig Jankovszki
úrra nem volt jellemző. Más kérdés, hogy egyáltalán milyen lobbi-tevékenységre alkalmas
egy olyan képviselő, aki saját magát sem tudja
megvédeni vélt, vagy valós sérelmektől.
De mit is hord össze a Jankovszki-Juhász páros? Idézet a cikkükből: „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 az igazság, 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”.
Ezzel szemben az igazság a következő: Kiskunfélegyháza városa ezen a pályázaton -

„Közösségi közlekedés komplex fejlesztése
Kiskunfélegyházán” - 100.894.109 Ft-ot nyert
és nem „háromszázmilliót”. Ebből is látszik,
hogy Juhász úrék a pályázat legalapvetőbb jellemzőivel sem voltak tisztában – de még most
sincsenek -, akkor ugyan milyen lobbi-tevékenységre voltak képesek. Másrészt az sem
igaz, hogy nem volt túligénylés (ezt sem tudták
helyesen, tehát nyilván nem is tettek semmit a
pályázatunk érdekében, mert azt hihették, hogy
úgy is nyer), mert az illetékes minisztérium
hivatalos tájékoztatója szerint a Dél-Alföldön
43 pályázó volt, és ebből csak 23-an nyertek.
Csak Bács-Kiskun megyében volt 8 olyan
pályázat, amely nem nyert. Természetesen
ebből is látszik, hogy komoly lobbizásra volt
szükség részemről azért is, mert nem csak a félegyházi pályázatot sikerült a nyertesek közé
behozni, hanem a kiskunmajsait is, mégpedig
150.849.003 Ft összegben. Az igazi „feladat” az
volt, hogy a választókörzetemből két pályázat is
nyertesként fusson be, ami egyébként a parlamenti patkóban, egy szünetben dőlt el véglegesen, amikor a minisztérium illetékes államtitkárával (Molnár Csaba, azóta miniszter) egyeztettem, és a félegyházi pályázat mellé még sikerült
„beoperálni” a kiskunmajsait. Ebben is segítségemre volt Dr. Balogh László országgyűlési
képviselő. Emlékeim szerint nem láttam ott
akkor sem Jankovszki, sem pedig Juhász urat
sertepertélni....., de egyéb parlamenti folyosói,
vagy minisztériumi egyeztetéseken sem. Végül
talán még annyit, hogy természetesen szeretjük
Jankovszki képviselő urat is, ha nem adja nevét
füllentésekhez.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)
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Lakossági fórum
Zsúfolásig megtelt a Petőfi Sándor Általános Iskola földszinti terme, ahol Ernyes
László, a 6. sz. választókörzet önkormányzati képviselője tartotta éves beszámolóját.
A képviselő elmondta, látványos fejlesztések
ugyan nem történtek, de lakossági jelzések
alapján 85 esetben intézkedett. Két játszótér
újabb játszóeszközökkel gyarapodott. Két
helyen „fekvőrendőr” került elhelyezésre, a
Fadrusz J., Árpád, Laktanya utcában közvilágítási lámpákat szereltek fel. Sikerült
némileg enyhíteni a parkolási, közlekedési
gondokat a Fadrusz J. u. és az I. köznél, mert
egyirányosították a jelzett szakaszt. Lakossági
kérésre a Mikszáth K. utcában az útpadka
mindkét oldalára murva került, így valamit
csökkent a balesetveszély. A képviselő arról is
beszámolt, hogy az érintett többi képviselő
közreműködésével a nyár végétől – a
hétvégéken – gyalogos járőrök járják a
Kossuth utcát.
A beszámolót követően a jelenlévők kérték a
képviselőt, hogy végre újítassa fel a Kossuth
utcai kerékpárút páros oldalát az önkormányzattal, mert balesetveszélyes. Jelezték,
hogy szükségesnek tartják a kórház
környékén új parkolóhelyek kialakítását.
Többen indulatos hangon szóltak arról, hogy
a Hősök Parkja milyen piszkos, szemetes. A
környező iskolák tanulói délutánonként ott
gyülekeznek, szétdobálják a csikkeket, flakonokat. Bár jónak tartják a Szép Félegyházáért
Kör és a GYIÖK kezdeményezését, de várják
az iskolák pedagógusainak és az önkormányzatnak is a hatékonyabb segítségét. A
fórum végén a körzet képviselője megköszönte a nagy érdeklődést és ígéretet tett
arra, hogy a jelzéseket továbbítja az illetékes
osztályok felé és azon lesz, hogy a 2009-es
költségvetés készítésekor mindazon felújítások, beruházások szerepeljenek, melyek a
körzetet érintik.

Hírek röviden
Nem támogatta a képviselőtestület a távhődíjak emelését. Az emelés mértékéről a szolgáltatóval tárgyalásokat kezdeményez az
önkormányzat. Míg nem születik megállapodás, addig a város fizeti a régi és a tervezett ár közötti különbséget.
Befejeződött a Hunyadi utcai rendelőintézet és az épületben található Kapocs Segítő Szolgálat akadálymentesítése.
Tizenkilencmillió forintot különít el a
képviselőtestület a Petőfi lakótelep orvosi
rendelőjének megépítésére a jövő évi költségvetésből, nem támogatták viszont a városatyák a Hunyadi utcai orvosi rendelő homlokzatának felújítását és nyílászáróinak cseréjét. Ennek költsége másfélmillió lett volna.
Üzleti-, informatikai felsőfokú képzés
indul hamarosan városunkban. A képvise lőtestület legutóbbi ülésén úgy határozott
25 éves használatba adja az Euroszféra
Alapítványnak a Petőfi Sándor Általános
Iskola épületét.
Félegyházi termékeket forgalmazó bolt
nyitására tett javaslatot Lőrincz Tibor. A 14.
számú választókörzet képviselője azt szeretné, ha íly módon próbálnák megvédeni a
magyar termékek becsületét.
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Nosztalgia két keréken
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Új megjelenés,
friss tartalom
Az Államreform program pályázatának köszönhetően megújulhat Kiskunfélegyháza honlapja. A
novemberi közmeghallgatáson a lakosság kifogásolta az oldal megjelenését és aktualitását. Az
önkormányzat tervei között szerepel az oldal tartalmának és megjelenésének újítása.

„Retro kismotorok a volt keleti blokkból”
címmel tartott kiállítást Benedek Róbert
gyűjteményéből a Vállalkozók Ipartestülete Kiskunfélegyházán december 1-5-ig.
A kiállított motorkerékpárok alapvető
különlegessége több évtizedes szocreál
múltjuk mellett az volt, hogy gyűjtőjük
nem újította fel őket.
Napi használatú, vicces és praktikus kiegészítőkkel ellátott, a gyáritól gyakran többszörösen is eltérő állapotú motorkerékpárok kerültek kiállításra azt az érzetet
keltve, mintha egy jól sikerült vásári napon
gyűjtötték volna össze a villanyoszlopnak
támasztott járműveket. Sokak számára
idézhette a gyűjtemény fiatalkoruk közlekedési eszközeit anélkül, hogy csillogással idegenítené el őket az akkoriban hétköznapinak tartott, nyúzásra termett motorkerékpároktól. A volt szocialista blokk sok
országából érkezett közel húsz kétkerekű
közül az egykori hazai járműipar is kép-

viseltette magát néhány szép és különleges
darabbal. A kiállító egyszerűen egy összevont „és a magyarok” táblával látta el az
említett hazai „vasakat”, sajnálatosan
csökkentve ezzel az itthoni motorgyártás
technikatörténeti jelentőségét. A gyűjtemény különlegességei közül kiemelkedő
továbbá a villanymotoros Babetta valamint
a Komárból épített Chopper, amelyek élő
példái a magyar leleményességnek valamint cáfolatai annak a bizonyos pikáns
mondásnak, amely a várépítés lehetséges
alapanyagait taglalja. Fűszerezve a „retro”
életérzést szocreál használati tárgyak,
hanglemezek és egyéb emlékek tették teljessé a korabeli motoros nosztalgiát. A
motorkerékpár akkoriban egyetlen engedélyezett kifejezője lehetett a fiatalok szabadságvágyának, vagy pedig minden belemagyarázás nélkül egy hajdanán elérhető árú,
hétköznapi közlekedési eszköz a vidéki
emberek számára.
Ónodi Árpád

Ünnepi kórushangverseny
Három kamarakórus koncertjét hallgathatták meg november 22-én az igényes
kórusmuzsika kedvelői a Móra Ferenc
Művelődési Központ dísztermében.
A városi kulturális rendezvényeken már
sokak által megismert és megszeretett Vox
Cumana kamarakórus (művészeti vezető:
Kis-Fekete Vilmos) két olyan énekegyüttest hívott meg egy közös koncertre, s látott
az est folyamán vendégül, akikkel az
elmúlt évek folyamán baráti kapcsolatot
alakítottak ki. Az orosházi Szokolay Bálint
Madrigál Kórus – Mosolygó Miklós
vezetésével – már nem először mutatkozott
be kiskunfélegyházi rendezvényen, hiszen
a Libafesztiválon megrendezésre került
kórustalálkozón is hallhatóak voltak. A
mezőtúri Sono Felici Énekegyüttes (művészeti vezetőjük Pusztai Katalin) most

először szerepelt félegyházi pódiumon,
azonban a kórusbarátság már több közös
mezőtúri koncertre, és a 2008-as Tiszazugi
Zenei Fesztiválon való közös alkotómunkára nyúlik vissza. Az est folyamán – Nagyné Nagyapáti Anita konferálásával -szép
számban csendültek fel bibliai tárgyú
kórusművek, a reneszánsz motettáktól,
protestáns korálokon és néger spirituálén át
egészen a 20. századig átívelően.
A műsor második felében pedig főként könynyedebb reneszánsz madrigálok voltak hallhatók, melyek az emberi érzelmek széles
skáláját képesek felvonultatni, a felhőtlen
örömtől a szívszorító fájdalomig. A három
kórus tudásának legjavát nyújtotta, azonban sajnos csak kisszámú közönség előtt. A
hallgatóság mégis a tiszta emberi hang, az
„a capella” kóruskultúra minden szépségét
magába zárhatta ezen az estén.
P. J.

Kiskunfélegyháza honlapja a régi, olykor nehezen
működő várostérképpel, számos olyan menüponttal,
ami nem működik, vagy az épp benne szereplő
információ idejét múlta.
Dr. Nánási Éva, a város aljegyzője elmondta,
hogy az önkormányzatnál nincs külön személy, aki
a honlap karbantartásával, frissítésével foglalkozna.
A hivatalban minden osztálynak saját feladata, hogy
a szakterületén frissítse a honlapot, a régi információkat pedig törölje. Az önkormányzat a közmeghallgatás után céljául tűzte ki, hogy saját honlapját megújítsa. A tervek szerint az új oldalon böngésző könynyebben és közvetlenebbül juthat a szükséges információhoz. Valamint a honlap megjelenése és felépítése is megváltozik jövőre.

Príma-díjas írónő
A Príma-Primissima Díj BácsKiskun Megyei gálaműsorát
tartották november 28-án, ahol
közönségszavazatok alapján
Príma-díjas lett a félegyházi
Miklya Luzsányi Mónika
írónő, szerkesztő, publicista.
Az elismerésen túl egy 250
ezer forint értékű utazási csekk
is a jutalom része volt. Az írónő így nyilatkozott:
„Számomra valóban megtiszteltetés volt részt
venni ebben a játékban, hiszen itt valójában egy
életmű-díjról van szó, s én úgy érzem, hogy még a
pályám elején-közepén járok. Nekem néhány
évtizednyi munka (remélhetőleg) hátravan még. A
díj pedig lehetőséget biztosít 2009 tavaszán
néhány nyugodt alkotói hétre valahol a Balaton
partján.”
Miklya Luzsányi Mónika legújabb ifjúsági
regényének, a Zombiblog című könyvnek a bemutatója december 2-án volt a városi könyvtárban.

Anya és fia
Szendrey Júlia és Petőfi Zoltán élete címmel
november 27-én a városi könyvtárban Juhász
István nyugalmazott tanár, Kiskunfélegyháza
díszpolgára tartott előadást.
A nagy költőnk, Petőfi Sándor feleségének és a
korán elhunyt fiának életéből vett számos új
ismerettel gazdagította a megjelentek tudását az
előadó, aki a Tőle megszokott ihletettségével
most is lenyűgözte a hallgatóságot.
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Petőfi Sándor

NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Pest, 1848. március 13.
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Tudtam, hogy élsz!
Terjék József 60 évvel ezelőtt,1948-ban érkezett haza
a 3 éves orosz hadifogságból Félegyházára. A ma 92
éves volt frontharcos meglepően tisztán emlékezik a
2. világháborús időkre és a hadifogságban eltöltött
éveire.
Terjék József zászlóst 1942. májusában a félegyházi
gyalogsági laktanyából két zászlóalj élén indították a
keleti frontra. Bajtársaival együtt Csehszlovákián,
Lengyelországon keresztül vitte a vonat, az ukrán
Gomel városánál tették ki őket. Ezután 1200 km-t
gyalogoltak, míg a Donig eljutottak, utána rögtön a
frontvonalba állították őket. Egy sikeres támadásuknál Terjék József az oroszok gyűrűjéből kiszabadította a 9. magyar századot, ezért a hősi helytállásáért
kapta meg az első vitézségi érmét. Három nap után, emlékezik vissza - néhány km-rel odébb le kellett játszania katonáival ellenség nélkül a támadást, hogy itthon a híradóban bemutathassák, milyen hősiesen harcolnak a magyarok az orosz haderő ellen. Aztán a
Dontól délre, Gordejevka községnél is sikeresen verték vissza az oroszokat, ezért az akcióért kapta meg
Terjék József a második vitézségi érmét. A háborúban
átélt borzalmakat felidézve ma is könnyes szemmel
idézi Gyóni Géza versének sorait:
„…Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben,
S haló honvéd sóhajt: fiam…feleségem…”
A következő parancsot – el kell foglalni az urivi templomot – 1942. novemberében már nem tudták végrehajtani, mert megjött az igazi tél, leesett a hó, -42
fokos hideg lett. Mivel nem volt téli felszerelésük,
Korotojakban egy bunkerba vezényelték le, katonáival együtt itt töltötte a karácsonyt. Terjék József emlékezik rá, az oroszok biztatták is őket, „nyugodtan
ünnepeljetek, nem bántunk benneteket!” 1943.januárjának végén megérkezett a váltás, neki parancsnoki
utasításra szánkókkal az orosz áttörésnél megsebesült
katonákat kellett bevinnie az osztrogoszki kórházba,
40 sebesült katonát sikerült így megmenteni a biztos
pusztulástól. Közben az oroszok támadása egyre erősödött, az ígért német segítségre pedig hiába vártak,
alakulatával meg kellett kezdenie a visszavonulást. A
szörnyűséges hidegben magyar, olasz, német katonák
együtt vonszolták magukat, az embertelen menetben
sokan megfagytak közülük. Az ukrán kisfaluig,
Csernobilig vonultak vissza, akik életben maradtak itt
húzták meg magukat tavaszig. Terjék József egy öreg,
barátságos cipészmester házába került. A tavasz
elmúltával, 1943. májusában indították bajtársaival
együtt Magyarország felé, a szegedi 3 hetes vesztegzár után május 23-án érkezett haza Félegyházára.
Ugyanez év őszén azonban újból be kellett vonulnia,
Csongrádon neki kellett megszerveznie a nemzetőrséget. Terjék Józsefet 1944-ben előbb az erdélyi frontra
küldték, majd zászlóaljparancsnokként a nyugat felé
nyomuló orosz haderővel a Dunántúlon (Várpalota,
Nyergesújfalu, Győr) vette fel a harcot. Végül 1945.
május 14-én az egész zászlóaljával együtt a Bécs melletti Stockerau falunál zárták körül az oroszok.
Hadifogolyként társaival együtt kelet felé vitte a
vonat, először Romániába, majd az Azovi-tenger partjára, a tagorovi só- és kőbányákba kerültek. Igen
nehéz körülmények között a telet is itt töltötték, majd
1946-ban a Kaukázusba kerültek erdőirtásra.
Májusban újabb gyűjtőtábor következett, Terjék
József, mint parancsnok 15 emberrel inkább önként a
széna-szalmagyűjtést vállalta, jobb volt a mezőn,
mint a táborban. Akkora kazlakat raktak, hogy „olyat
még nem látott a ruszki!”, emlékezik vissza, cserébe
potyóka szilvát kaptak. 1948-ban az oroszok nemzeti
ünnepén, november 7-én indították haza őket

Románián keresztül. Máramarosszigeten volt az
átadó állomás, ott 3 napig azt hallgathatták a magyar
fogadóbizottság vezetőjétől, H. Gyulától, hogy „mostantól befogjátok a mocskos pofátokat, nehogy bármi
rosszat is merjetek a Szovjetúnióról mondani, mert
van olyan kemény ökle a demokráciának, hogy ha
lesúlyt rátok, a fűbe haraptok!” Majd vonattal
Debrecenen, Szolnokon, Cegléden keresztül utazva
november 20-án érkezett haza Félegyházára Terjék
József. Este 8 órát harangoztak, amikor elindult a szülői ház felé. Könnyes szemmel emlékezik vissza most
is, mikor a sánta édesapja a nyakába borulva, sírva
csókolgatta, és csak azt ismételgette: „Tudtam, hogy
élsz, tudtam, hogy élsz!” Édesanyja is nagyon büszke
volt a frontot megjárt fiára. Félegyháza akkori polgármestere, Cseh László, mivel számviteli főiskolai végzettsége volt, javadalmi hivatali állást ajánlott fel
Terjék Józsefnek. Aztán hónapokig nem kapott munkát, - volt Horthysta-tisztként nem megbízható kádernak minősítették - így apja szőlőjében és földjén dolgozott. Büszkén emlékezik vissza, akkoriban Félegyháza legjobb bora volt az övék. Aztán a Borforgalmi
Vállalathoz, majd a majsai Borpincészethez került
adminisztratív vezetőnek. 1951-ben megházasodott,
felesége Fekete Franciska bugaci tanítónő volt, házasságukból két gyermek született, Katalin és József.
Terjék József időközben tűzoltótiszti vizsgát és munkavédelmi szakvizsgát is tett. Mivel hazatérése után
állandó megfigyelés alatt állt, a régi fényképeit, hivatalos papírjait, kitüntetéseit elásta egy istállóba, hogy
az utókornak megőrizhesse. 1956-ban egy 3 hónapos
katonai átképzésre behívták Bajára, de nem kellett
részt vennie az őszi eseményekben. 1957-ben a kecskeméti pincészethez helyezték, „engem mindig oda
tettek, ahol baj volt” – mondta Terjék József. Végre
két év múlva Félegyházára kerülhetett, előbb a
Mezőkernél, majd a 608. sz. Ipari Iskolánál dolgozott,
mint könyvtáros, munkavédelmis, elektrotechnikát is
tanított itt és a csongrádi tagintézményben. 1976-ban
a félegyházi ÁFÉSZ-tól ment nyugdíjba. A rendszerváltás után Terjék József úgy érezte, most már kiáshatja a régi dokumentumait, kitüntetéseit. A régi piarista osztálytársainak köszönhetően 1996. szeptember
24-én a debreceni Nagytemplomban vitézzé avatták,
ma is büszke rá, hogy a nagy eseménykor özvegy
Horthy Istvánné mellett állhatott. Később a lánya, fia
és az unokája is követte példáját, mindnyájan a vitézi
rend tagjai. A 92 éves Terjék József, - mint egy tűnt
kor ma is élő szemtanúja és résztvevője - szívesen
beszél emlékeiről, a városi ünnepségeken kívül eddig
a Kossuth szakiskola diákjainak mesélt világháborús
élményeiről. Otthonában az elhunyt, szeretett felesége fényképénél a vázában mindig friss virág van.
Isten éltesse Terjék Józsefet!
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Szakmai nap
Szakmai továbbképzéseken vettek részt
november 21-én a KÖÁI tagiskoláinak pedagógusai. Az összevont intézmény (Dózsa
György Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Platán Utcai Általános
Iskola, a gátéri Széchenyi István Általános
Iskola) munkaközösségei a tanítási-tanulási folyamat legidőszerűbb szemléleti változásainak figyelembe vételével állították öszsze a nap programját.
Közismert tény, hogy az oktatásban egyre
nagyobb hangsúlyt kap a kompetenciaalapú
tanítás, amelynek célja a képességek kialakítása az érvényes és használható tudás, a cselekvőképes műveltség megszerzésére. Ezért
érezték a pedagógusok annak szükségességét, hogy egyfelől meghívott előadóktól tájékozódjanak a taneszközök kompetenciaalapú használatának lehetőségeiről, másfelől
a korábbi továbbképzéseken elsajátított gyakorlati és elméleti tudásukat, tapasztalataikat
megosszák egymással.
A munkaközösségek műveltségterületeiknek megfelelően szervezték szakmai programjukat. Az alsós munkaközösség tagjai
Jánosiné Gyermán Erzsébet drámapedagógiai foglalkozásán vettek részt. Ezek a
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drámajátékok a kreativitást igénylő csoportmunkákat segítik, valamint nagymértékben
hozzájárulnak a gyermekek személyiségfejlődéséhez. A humán munkaközösség bemutató órát szervezett történelem tantárgyból:
Lénártné Szikszai Anikó tanárnő új ismereteket dolgozott fel 6. osztályosaival. A reál munkaközösség tagjai Csollár Géza ötödikes természetismeret-óráját láthatták, lehetőséget kapva ezzel a tanév egyik legfontosabb változásaként bevezetett ún. nem
szakrendszerű oktatás módszereinek gyakorlatban történő megtapasztalására. A foglalkozást követően elméleti módszertanról,
illetve gyakorlati eljárásokról folyt a beszélgetés a képesség- és készségfejlesztés folyamatában. Az idegen nyelvi munkaközösség
tankönyvbemutatókat szervezett a kommunikatív kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről az eszközhasználatban. Az angol
nyelvi csoportnak László Edit, az MMPublica - tions - Elt Hungary Kiadó szaktanácsadója, a németet tanítóknak P. Forgács
Edit tankönyvszerző, PhD doktorandusz
tartott előadást.
A jól sikerült szakmai nap legfőbb értéke a
változásokat érintő területek elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatása, a tapasztalt
csere mellett az egységes szemléletalakítás
további lehetőségeinek a keresése volt.
A KÖÁI munkaközösségei

Mondd, mennyit ér az ember?
Regionális Szociális Konferenciát tartottak
a minap a Polgármesteri Hivatal Dísztermében a félegyházi szociális intézmények
jubileuma alkalmából. A konferencián különféle témákban – ifjúsági és idősügyi
stratégia, fogyatékkal élők, hajléktalanok
és a gyermekvédelem helyzete – hangzottak
el előadások, beszámolók.
Ficsór József polgármester köszöntőjében
megemlítette a helyi szociális ágazat kerek
évfordulóit, ugyanis az idén ünnepelte a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Napközi Klubja a 40.
születésnapját, az Idősek Emeltszintű Otthona, az Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona, a Kapocs Segítő Szolgálat Éjjeli
Menedékhely, Átmeneti Szállás és Nappali

Melegedő a 10. születésnapját. A konferenciát Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára nyitotta
meg, aki elmondta, a magyar társadalom súlyos kihívások előtt áll, a politikai vezetőknek le kell ülniük és beszélniük kell arról,
hogy milyen Magyarországot szeretnének
10-20-30 év múlva. Az elöregedést, a népességfogyást nem lehet megállítani, de jó ifjúsági stratégiával innovatív, korszerű tudással
rendelkező fiatalokat lehet képezni, akik ki
tudják használni a képességeiket, és a jövő
erőforrásai lehetnek. – hangsúlyozta az államtitkár. Az előadások után, fakultatív
programként a vendégek a félegyházi szociális intézményeket látogathatták meg, illetve
ismerkedhettek városunk nevezetességeivel.
-munkatársunktól-

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 5. szám
alatti 2 szobás 76 m2 alapterületű, komfortos
önkormányzati bérlakás üres állapotban történő
értékesítésére. A lakás induló eladási ára:
8.000.000 Ft. Bővebb felvilágosítás kérhető és a
részletes pályázati felhívás átvehető a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth
u. 1. sz. I. em. 51. szoba) vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
.......................................
„A Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek
miatt a szemétszállítás az alábbiak szerint mó-

dosul: A 2008. december 24-én (szerdán) esedékes szemétszállítást december 24-én (szerdán), a
2008. december 25-26-án (csütörtökön és pénteken) esedékes szemétszállítás 2008. december
27-én (szombaton) végezzük. A 2009. január 01én (csütörtökön) esedékes szemétszállítást 2009.
január 02-án (pénteken) végezzük."
.......................................
A Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Külterületi Lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek miatt a Gazdakör, Felső-galambos,
Ring-hegy és Szabó-hegy területén a 2008. december 25. (csütörtök) helyett a szemétszállítás
2008. december 22-én (hétfőn) történik."
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Olvasóink írták

Félegyházi
autóössze-visszabusz
Hogy végeztek-e manapság oly divatos hatástanulmányt, és megkédezték-e az érdekeltek véleményét, azt nem tudom,
de a buszmenetrendet tanulmányozva ez kétségesnek tűnik.
Mindenesetre a 2008.
szeptember 1-től érvényes buszmenetrendből kiderül, hogy csak
munkanapokon van buszközlekedés, szombaton és vasárnap nincs! Ennek az oka a takarékosság, vagy valóban nem lenne igény
más járatokra? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést: 1. Félegyháza jellemzője, hogy a legfontosabb közintézmények a központban
vannak. A külső területek lakóinak jogos
igénye, hogy a centrum szolgáltatásait kényelmesen és gyorsan igénybe vehesse valamilyen tömegközlekedési eszközzel, ami
városunkban csak az autóbusz lehet. 2. A
félegyházi vasúti és buszpályaudvar meszsze esik egymástól, míg más városokban általában egymás mellé telepítették azokat.
Ha már a város fejlődése így hozta, mindenképpen összeköttetést kell teremteni a
tömegközlekedési pályaudvarok között.
Jelenleg nincs kellemes helyzetben az a vonattal érkező utas, aki Bugacra vagy
Pálmonostorára busszal szeretné folytatni
útját! Mivel a vonatok nagy része minden
óra 30 perc körül érkezik, és indul, önként
adódik az erre az időpontra épülő ütemes
autóbuszmenetrend kialakítása. 3. A munkahelyek és ipari parkok megközelítését az
eddigieknek megfelelően biztosítani kell. 4.
A nagy bevásárló üzletek és a lakosság érdeke is, hogy tömegközlekedéssel megközelíthetőek legyenek. 5. A kiszámíthatóság
érdekében a buszoknak átlátható, ütemes
menetrend szerint kell közlekedni, még ha
30 percenként vagy óránként is. A mostani
kevés utas egyik oka, hogy rendszertelen a
közlekedés, és nem könnyen kiszámítható.
Az egyes megállókba nem a teljes menetrendet kell kifüggeszteni, hanem csak az
adott megállót érintő járatokét. Téves az a
felfogás, hogy kevés az utas, a járatokat a
minimálisra kell csökkenteni, hanem éppen
ellenkezőleg. Ha lesz kiszámítható, rendszeres közlekedés, akkor az emberek nyugodtan kiszállhatnak az autójukból és leszállhatnak a kerékpárjukról. Egy
Félegyházához hasonló nagyságú város
(Baja, Kiskunhalas) legalább 9-10 buszjárattal rendelkezik. Ugyanakkor a félegyházi járatok közül az 1/b napi 3 járatot, az 1/a,
4/a, 4/b 2-2 járatot, míg a 2/a, 3, 2/b, 1/c,
2/c, és a 4/c mindössze 1-1 járatot indít!
Joggal mondhatjuk, hogy nincs Félegyházán autóbuszközlekedés, csak elszórt járatok vannak.
Lukács József András
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Lovas Vanessza Mercédesz (anyja neve: Miklós
Zsuzsanna Rozália), Taricska Sára (Zsótér Andrea), Cseszkó Kata
(Csernák Anita), Patai Alex (Ürmös Györgyi), Koronics Zoé
(Szebelédi Noémi), Deák Szabolcs (Bartók Krisztina), Gulyás Attila
Ferenc (Sárkány Csilla), Mészáros Renáta (Vörös Gabriella),
Fischer Róbert (Ocska Krisztina), Ternai Zénó András (Szigetvári
Júlia Andrea), Nemcsok Dominik (Török Ildikó), Hufnágel Mónika
(Fábián Mónika Mária), Szikora Viktória (Kristó Veronika),
Réczicza Viktória Laura (Lantos Angéla).
Meghaltak: Szabó Jánosné Urbán Franciska, Dinnyés Kálmán,
Magony Mihályné Vidács Ilona, Hegedűs Mátyás, Tóth Józsefné
Punyi Rozália, Seres János – Kiskunfélegyháza. Rigó Rozália –
Budapest IX. Ábrahám Ferencné Ladányi Teréz – Pálmonostora.
Fábián László – 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, 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 52 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.

Köszönetnyilvánítás
A Béke Nyugdíjas Klub vezetősége köszönetet mond a Polgármesteri Hivatal Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottságának,
valamint a Pénzügyi Bizottságnak a folyó évben nyújtott támogatásokért. Ezen támogatások nyújtottak lehetőséget szépkorú tagjainknak kiránduláson és bővített rendezvényeken való részvételre. Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet kívánva
Tisztelettel: Törteli Lászlóné
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Advent minden napján (hétfőtől-szombatig) reggel 6 órakor kezdődnek, a hajnali (roráté) szentmisék templomainkban.
• Idén is van városi ADVENTI GYERTYAGYÚJTÓ ünnepség adventi szombat estéken (december 13-án, 20-án) 17 órakor a Városháza
előtt, amelyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
• December 11-13-án lesznek az adventi lelkigyakorlatos beszédek az
esti szentmise keretében az Újtemplomban. A lelkigyakorlatot Geszler
Péter, ótemplomi káplán atya tartja.
• December 12-én 16 órakor a szentmisében ünneplik a Szent Mónika
imaközösség fennállásának 15. évfordulóját az Ótemplomban. Minden
édesanyát hívnak és várnak!
• December 12-én 19 órakor a Kalmár kápolnában gitáros ifjúsági
szentmisét tartanak.
• 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.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, felszolgáló (pultos), szakács. Bugacpusztaháza: sertésgondozó. Vidék: kőműves

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 8-tól - december 14ig: Kör Patika Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. December 15től december 21-ig: Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. 8/B.
Tel: 76/712-036.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: december 13-án és 14-én: Dr.
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, december 20-án és 21-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22.
Tel.:30/3389-244, Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.:
20/9812-181GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás
14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Félegyházi Közlöny

Díjugratásból kiváló

Szép eredményeket ért el idén Petheő
Ákos Kiskunfélegyházi EQVITA
TEAM Lovas Klub díjugratója.
A huszonegy esztendős Petheő Ákos
kilenc éve versenyez és évről-évre
jobb eredményeket tud felmutatni.
Az ifjúsági és junior válogatott tagjaként rendszeresen szerepelt hazai és
nemzetközi versenyeken. Májusban
az ifi és junior válogatott csapattal
Prágában 4. helyezést ért el. Május végén Ausztriában versenyeztek, Lamprethausen városában egy rangosabb
nemzetközi versenyen, az erős mezőnyben bronzérmet szerzett a ma-

Programajánló
Szűts Tamás szobrász A Bibliát olvasva c. kiállításának megnyitójára
kerül sor december 12-én 17 órakor
a városi könyvtárban.
Waldorf Játszóházat tartanak december 12-én 17-19 óra között a
Szakmaközi Művelődési Házban.
Geszler Péter káplán tart lelkigyakorlatot a Szent István templomban
december 12-13-14-én 18 órakor.
Ifjúsági gitáros szentmise lesz december 12-én 19 órakor a Kalmárkápolnában.
A III. félegyházi Böllérfesztivált
rendezik meg december 13-án 7
órától a Bercsényi utcai víztoronynál.
Luca-napi népszokásokkal (kézművesség, bábszínház, táncház) ismerkedhetnek december 13-án 15 órától
a Móra Ferenc Művelődési Központban.
A KÉSZ Aréna Sportcsarnok ad

gyar csapat tagjaként. Júniusban ismét Prágában az EB-n szerepelt, de
itt a kontinens legjobbjai között szerényebb eredménnyel. Az idei nyári
hazai és nemzetközi versenyeken
több értékes érmes helyezést is sikerült elérnie. Ezek közül kiemelkedik
a Kiskunhalason szerzett két első
helyezése. Az idei versenyeken a 10
éves Harry lovával versenyzett és
reméli, hogy még 4-5 évet tud dolgozni ezzel a tapasztalt és megbízható
lovával. Utánpótlásként két fiatal,
egy 5 és egy 7 éves lóval is tréningezik.
Némedi László
otthont december 14-én 14 órától a
Tulit Péter Nemzetközi Utánpótlás
Tornászverseny döntőjének és az azt
követő gálaműsornak.
Rákász Gergely orgonaművész ad
koncertet december 16-án 18 órakor
a Sarlós Boldogasszony templomban.
Karácsonyi készülődés keretében
mézeskalácskészítésen vehetnek
részt a városi könyvtárban december
18-án 14 órától, amelyet dr. Baloghné Dévai Katalin vezet.
Az Ifjúsági Fúvószenekar és a Koncert Fúvószenekar jótékony célú karácsonyi hangversenyére kerül sor
december 20-21-én 18 órakor a Kossuth szakiskola tornacsarnokában.
Véradásra várunk minden 18 éven
felüli állampolgárt december 13-án
a Darvas József Általános Iskolába,
és december 19-én a Szakmaközi
Művelődési Házba 9-12 óráig.
Kérjük, hogy a véradók a személyi
igazolványt és a TAJ kártyát hozzák
magukkal.

7. oldal

Ünnepi Tájékoztató
A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk
a ránk leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyertya gyönyörű, de
nagyon veszélyes lángjáról! Az elmúlt évtizedek során
bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus események (adventi
gyertya lángjától, illetve karácsonyfa tüzétől kiégett lakások) arra
kell, hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy kellő körültekintéssel, nagyon nagy odafigyeléssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk
és meggyújtanunk. Amennyiben nem így tesszük, egy élet munkája
semmisülhet meg, válhat a tűz martalékává néhány perc alatt. A legnagyobb körültekintés mellett/ellenére keletkezhet tűz a lakásunkban, különösen ebben az ünnepi időszakban. Nagyon fontos,
hogy a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzünk erről és a
szükséges intézkedéseket (bent lévő személyek mentése, tűzoltóság
értesítése, tűz oltásának megkezdése) megtegyük. Ebben lehet nagy
segítségünkre, a ma már néhány ezer forintért beszerezhető tűzjelző
berendezés, amely erős hangjelzéssel, néhány másodperc alatt felhívja a figyelmünket a lehetséges bajra.
Mire figyeljünk az adventi időszakban?
1./ Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot mindig helyezzük
nem éghető, hőszigetelő alátétre! 2./ A gyertyák, mécsesek csak nem
éghető tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún,
csokron! 3./ A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél, moha, fagyöngy, stb.)
mellé, ott ne gyújtsuk meg! 4./ A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt
gyújthatja meg! 5./ A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a
koszorú környezetében! 6./ Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót,
gyufát) tartsunk elzárva, gyermekek által el nem érhető helyen! 7./
A koszorút ne használjuk a függöny(ök)-, továbbá egyéb éghető
anyagok közelében! 8./ Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük egyik helyről a
másikra (ne mozgassuk)! 9./ A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk
arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú. 10./ A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a kanócot eldőlni! 11./ Az égő
gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő
eszközt! 12./ Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk
megfelelő távolságban! 13./ Vágott fenyő esetében – amennyiben
mód van rá – alkalmazzunk „vizes” tartót (talpat) a fa nedvességtartalmának pótlására! 14./ Műfenyő esetén – lehetőleg – válasszuk a
„tűzálló (lángálló)” kivitelűt! 15./ Gondoskodjunk a karácsonyfa
stabilitásának – feldőlés elleni védelmének – megoldásáról
(megfelelően „terpesztett” nehéz talp és/vagy kirögzítés)! 16./ A
karácsonyfát minden esetben hőforrástól távoli (legalább 1 m)
helyen állítsuk fel! 17./ Elsősorban nem éghető anyagú dekorációs
elemeket használjunk a fa díszítésére! 18./ Csak megfelelő műszaki
állapotú, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket vásároljunk és használjunk! 19./ Az izzósort
(és az elektromos díszeket) a fán úgy kell elhelyezni és rögzíteni,
hogy sem a levelekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az éghető
díszekhez ne érhessenek hozzá! 20./ A fára gyertyá(ka)t, csillagszóró(ka)t kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne
gyújtsuk meg! 21./ Az izzósor és/vagy az elektromos díszek
működésekor gyermekek a helyiségben csak felügyelet mellett
tartózkodjanak! 22./ Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz a gyermekek sem
szándékosan, sem pedig véletlenül se férhessenek hozzá! 23./ Égőcsere, vagy áthelyezés alkalmával minden esetben válasszuk le az
izzósort (vagy az elektromos díszt) a villamos hálózatról! 24./ A
korábban már üzemeltetett izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket a felhelyezés előtt át kell vizsgálni, ismételten tanulmányozni
a használati utasítást és a gyártói előírásoknak megfelelően szükséges a szerelést elvégezni! 25./ Az égősor és a villamos díszek elektromos táplálásához legfeljebb 1 db, világító kapcsolóval ellátott,
gyárilag szerelt hosszabbító elosztó használható, amelyen a nem
használt csatlakozóhelyeket „vakdugóval” kell lezárni a véletlen
érinthetőség ellen! 26./ Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás
előtt az izzósort és az elektromos díszeket a hálózatról le kell választani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszoló aljzatból való
eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatlakozótól történő
elválasztása)! 27./ A villamos leválasztás akadálymentességét
folyamatosan kell biztosítani! 28./ A karácsonyfa közelében mindig
legyen készenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel az estlegesen keletkezhető tűz, annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal
eloltható és a mentés, menekülés biztosítható! 29./ javasolt házi tűzjelzőt/ (detektort) a lakásban felszerelni, amely erős hangjelzéssel
figyelmeztet a tűzkeletkezés korai szakaszában!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága
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A Fortuna vitte el a Bulls Kupát

2008. december 12.

Adni öröm!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kiskunfélegyházi Szervezete
a Spar áruházban
2008. december 16-20-ig
élelmiszeradományokat gyűjt.

Legyen mindenkinek
boldog
a karácsony!
Köszönjük, hogy az Ön segítségével a
rászorulóknak eljuttathatjuk a
másokért
tenni akaró, gondoskodó
szeretet jeleit!
A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
November utolsó hétvégéjén rendezték meg a
13. Bulls Kupa teremlabdarúgó tornát, melynek a Kossuth iskola tornacsarnoka adott otthont. A megmérettetésre nyolc csapat nevezett.

Meghívó

A torna színvonlas és sportszerű mérkőzéseket
hozott. Az első helyen a Fortuna csapata végzett, második a Bulls, míg a harmadik a
Békéscsaba gárdája lett. A legjobb kapus
címet Fricska Ákos, a Bulls játékosa érdemelte ki, gólkirálynak Katona Balázst, a Fortuna
játékosát választották.
A labbadúgás szerelmesei december 13-án és
14-én szurkolhatnak a mezőgazdasági iskolában megrendezésre kerülő Junior Kupán.
Fotók: Hajdú Ferenc

Sport hírek
Futsal
NB-I női futsal.
Somafone KHTK – Salgótarján Skorpio 3:3
(1:3)
KHTK: Kovács, Kiss, Bagdi, Rosta, Zentai,
Bali, Szabó, Zsadányi, Rátkai, Ficsór. Edző:
Nagy Ferenc. Góllövők: Rosta, Zentai, Szabó.
Jók: Rosta, Bali, Ficsór. Az utolsó fordulóban
fáradt csapat benyomását keltő hazaiaknak csak
döntetlenre futotta erejéből. A bajnokság őszi
fordulóját így az ötödik helyen zárta a csapat.
Bagdi Csillát és Rosta Esztert behívták a felnőtt
női futsal válogatott keretébe.

Kosárlabda

Bács-Kiskun Megyei Felnőtt Bajnokság:
Félegyházi ÖF-FILTERMAT Nagykőrös
84-79
Kósa L. 28/3, Vidéki M. 13, Tamás A.12/6,
Seres T. 12/3, Káposzta J. 12, Dudás L. 4,
Polyák I. 3, Edző: Szabó Csaba
Fiú Kadett Dél-Alföldi Regionális Bajnokság.
KKC-Kerekegyháza Credit KSE 47-19
Mészáros G. 11/3, Tamás Á. 11, Fekete P. 6,
Nemcsok B. 6, Klement I., Markolt R.,
Mogyoró Cs. 4, Nagy Á. 1, Edző: Simon Zoltán
Békési SzSK-KKC 53-39
Mészáros G. 14, Tamás Á. 9, Fekete P.,
Nemcsok B.6, Klement I., Markolt R. 2
Regionális Bajnokság 2008.11.26.
Univer Junior-KKC 70-44
Hegedűs G. 12, Laczkó G. 10, Dencs R.2,
Zsitva T. 12, Bitó Á. 2, Herédi P. 6

Kézilabda
A férfi szakosztály eredményei: NB II. Nemzeti
Bajnokság Keleti csoport:
KKC-Gyulai Color KE 82-59
Dobos R. 27/6, Házi R. 16, Horváth D. 10/6,
Rauscher I. 9/3, Gál M.9, Fekete I. 5/3, Dézsi R.
4, Tápai P. 2 Edző: Guóth Ádám

Az NB I/B csoportos férfi kézilabda-bajnokságban a P&P Kiskunfélegyháza-Makó 35-20 (177) A félegyháziak 4-4-nél érték utol ellenfelüket,
és onnantól kezdve már végig ők diktálták a
tempót és fölényesen nyertek.

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
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet: Kiskunfélegyháza, Majsai út 11/C. I/3. és
Arad u. 3/A. B. ép. III/12. szám alatti
27 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos önkormányzati bérlakások bruttó
15.000.-Ft összeggel történő bérbeadására.
Bővebb felvilágosítás kérhető és a
részletes pályázati felhívás átvehető a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz. I. em. 51.
szoba)
vagy
letölthető
a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.

