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Megújult
az ebédlő
Felújították a József Attila Általános Iskola
ebédlőjét. Az ebédlőt december 19-én vehették
birtokba a gyerekek. Az átadó ünnepséget az
intézmény diákjainak műsora színesítette.
Az iskola alapítványa egymillió forinttal járult
hozzá a munkálatokhoz, de jelentős összeget
adott a kiskunfélegyházi önkormányzat, és a
szülői munkaközösség is. A megújult ebédlőben ezután több mint háromszáz gyerek étkezhet kulturált környezetben.

Immár hagyomány, hogy Szilveszter
napján városunk nagy szülötte, Petőfi
Sándor emléke előtt tiszteleg a város. A
Petőfi-emlékház falán lévő márványtáblát koszorúzták meg december 31-én
az önkormányzat, a politikai és civil
szervezetek, intézmények képviselői.
A koszorúzás után a Sarlós Boldogaszszony templom kertjében felállított
Reményi Ede-domborműnél Ficsór József polgármester, a Magyar Kultúráért
Határok Nélkül 2001 Alapítvány alapítója és a Petőfi Emlékbizottság tiszteletbeli
elnöke mondott ünnepi beszédet és leplezte le a csongrádi Lantos Györgyi és
Máthé István művészházaspár alkotását. Majd a főtéri Petőfi-szobornál helyezték el a megemlékezés virágait, végül
az ünnepségsorozat a Hattyúházban ért
véget, ahol Kapus Krisztián a Petőfi
Emlékbizottság elnökeként köszöntőjében - mintegy számadásképpen - az
elmúlt egy év rendezvényeiről számolt

Mentsük meg
a karácsonyfákat
A Szép Félegyházáért Kör ,,Karácsonyfa Mentés'' címen akciót szervez. Céljuk, hogy a városban gyökeresen forgalmazott fenyőfák az ünnepek után elültetésre kerüljenek.

be. A délelőtt méltó zárásaként Sövény
Tibor előadóművész „Éljen a lyány,
éljen a bor!” című, Petőfi borverseiből
összeállított műsorát hallgathatta meg a
közönség, közreműködött Hegyesi Judit
zenetanár.

Kiskunfélegyháza első babája
Kislány a város első, 2009-ben született babája. Bajnóczi Alina január elsején,
délután háromnegyed 3-kor látta meg a világot a félegyházi kórházban.
A szülést levezető dr. Farmasi Sándor
főorvos elmondta, a kislány és édesanyja, Bajnócziné Balogh Adél is jó egészségnek örvend. A kis Alina harmadik

gyereke a házaspárnak. Otthon egy hatéves kisfiú és egy hároméves kislány
várja az édesanya és a kisbaba mielőbbi
hazaérkezését.

Az egyesület arra kéri a város polgárait, hogy aki
gyökeres fát vásárolt és nem tervezi, vagy nem
tudja az ünnep után elültetni azokat, ajánlja azt
fel a SZFK-nek. A kör tagjai a fákat a város
intézményeiben, illetve a közterületen ültetik el.
Elérhetőség: szepfelegyhaza@gmail.com. Tel.:
06-70/949-2992 (munkanapokon 9-17 óráig)
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Megszépül a Majsai úti lakótelep
Mintegy 400 millió forint támogatást nyert az
Önkormányzat a Majsai úti lakótelep felújítására- az erről szóló örömhírt Gyenes Attila
önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája jelentette be a polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatóján.
Az önkormányzat december 23-án, szinte
karácsonyi ajándékként értesült arról, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatta
elképzeléseit, és a lakóközösségekkel együtt
nekikezdhet annak a munkának, melynek
során összesen 530 millió forintból 17 társasház több mint 400 lakását érintve korszerűsítik a hőszigetelést, kicserélik az elavult
nyílászárókat, valamint rendbeteszik a
lakótelep közterületeit új közvilágítást, burkolatokat, padokat, játszótereket, növényzetet
telepítve. A támogatásból a beruházások mellett a lakótelepen közhasznú szervezetek
bevonásával egészségmegőrző és közösségformáló programsorozatot is szerveznek.
A képviselő hangsúlyozta, hogy bár a pályázathoz csatlakozott lakóközösségekkel eddig is

példamutató volt az együttműködés, ezek után
azt még szorosabbra fűzik, hiszen az elkövetkező fél évben óriási közös munka előtt állnak, mert valamennyi lakás hőtechnikai állapotát egyedileg fel kell mérni, és valamennyi
lakásra vonatkozóan meg kell határozni az arra
eső önrészt, ugyanis a lakóközösségek a megvalósításhoz 15 % önerővel járulnak hozzá.
Az önkormányzaton belül rövidesen megalakul az ún. projektmanagement, amelynek
feladata a pályázathoz kapcsolódó akcióterületi és engedélyezési tervek beszerzése, a
finanszírozási szerződések előkészítése, a
beruházás teljes lebonyolítása és az Európai
Unió felé történő elszámolása lesz.
Gyenes Attila kiemelte, hogy bár nagyon
szereténk a beruházást még az idén elkezdeni,
arra nagy valószínűséggel csak 2010-ben kerül
sor, ugyanis a pályázati rendszer sajátossága
miatt a tényleges kivitelezések csak késő
ősszel kezdődhetnének, ilyen időpontban
pedig az időjárás kiszámíthatatlansága miatt
már nem szerencsés ablakokat cserélni és
hőszigetelési munkákat végezni. Ettől függetlenül a projekt gördülékeny levezénylésére
készülnek, és céljuk egy ízléses küllemű, XXI.
századi minőségű lakókörnyezet kialakítása az
akcióterületen élő több mint 1200 lakos
számára.
A képviselő végül egy Európai Uniós zászló
átadásával mondott köszönetet a polgármesteri
hivatal munkatársainak, Hartyáni Gyula
vezető főtanácsosnak és dr. Faragó Zsolt
osztályvezetőnek a pályázat elkészítése során
végzett munkájukért.

Megújul a kiskunfélegyházi TKIKI
Batthyány Lajos Általános Iskolája
A sok éve várt felújítási munkálatokhoz foghatnak neki a Batthyány Lajos Általános
Iskolában. Sikeres pályázattal 496.800.000
forintot nyertünk.
Iskola felújításokra felhasználható uniós források elnyerésére írt ki pályázatot a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT).
Mivel az első fordulóban a kiskunfélegyházi
TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskolája
nem nyert támogatást, így a második fordulóban is pályázott Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata. Esélyeinket javította, hogy
pályázatunk kiemelt minősítést kapott a
második fordulóban, amit Bajnai Gordon
miniszter úr is megerősített személyes találkozásunk alkalmával, amikor segítségét kértem.
A második fordulóban 2,5 milliárd forint
uniós forrás felhasználására nyílt lehetőség
Bács-Kiskunban – ezt úgy sikerült elérni,
hogy a Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés megye) 5,1 milliárdos keretének felét megyénk kapta meg. Mindennek
kiharcolásában egy elég viharos frakció ülésen Dr. Balogh László képviselőtársam volt
segítségemre. A kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola közel 500 millió

forintot nyert ezen a pályázaton. Ebből
összegből az intézmény felújítására, bővítésére, integrált funkcionális belső terek kialakítására, az általános iskolai és művészeti
képzés oktatási körülményeinek jelentős
javítására nyílik lehetőség. Így a Darvas
József Általános Iskola és a Kossuth Lajos
Szakközépiskola és Szakiskola után (ezek
felújítására akkoriban összesen mintegy 600
millió forintot nyertünk pályázatainkkal) egy
újabb nagy iskolánk születhet teljesen újjá,
szolgálva gyermekeinket és biztos munkahelyet teremtve pedagógusainknak is. Az is
csaknem biztosra vehető, hogy ezen jelentős
beruházás megvalósításában – mint ahogy az
eddigieknél is – félegyházi vállalkozók is
munkához juthatnak.
A második fordulóban sikerült kis szerencsével a bővülő források terhére „beoperálni” a
nyertesek közé a jászszentlászlói Szent
László Általános Iskolát is, 129.733.681 forint keretösszeggel.
Külön öröm számomra, hogy a majsai Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola már az
első fordulóban sikeres volt 200.000.000 Ft
összegben.
Garai István Levente dr.
országgyűlési képviselő (MSZP)
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Édesanyák
a gyermekekért
Öröm és szenvedés egygyütt jár az anyai életben, az édesanyák a teremtő Isten életadó tevékenységének folytatói – hangsúlyozta köszöntő beszédében Gábor Imre plébános, a
Sarlós Boldogasszony
templomban december
12-én a Keresztény Édesanyák Szent
Mónika Közössége megalakulásának 15.
évfordulóján tartott szentmisén.
Az Ótemplom volt plébánosa szerint az édesanyák szereteténél nincs nagyobb erő a
Földön, és nincs mélységesebb fájdalom,
mint az édesanyák szenvedése. A keresztény édesanyák mindenkor a fiával, Jézussal
együtt szenvedő Máriától nyernek erőt a
gyermekeikért való szenvedéshez. Minden
édesanyának hősiesen kell járnia keresztútján a gyermekeikért, a gyermekeikkel –
ahogyan ezt tette Szent Mónika is egész
életében – folytatta Gábor Imre, majd
beszélt az imaközösség létrejöttéről,
névadójának, Szent Mónikának példamutató életéről. Elmondta, a IV. században élt
Mónika a rendíthetetlen hit és az imába
vetett végtelen bizalom jelképe, aki hosszas
szenvedés, gyötrődés után megnyerte
pogány férjét Krisztusnak, majd a tévútra
tért fiáért, Ágostonért imádkozott éveken
keresztül. Kitartó könyörgései, imái és a
kegyelem eredményeképpen Ágoston
keresztény hitre tért, és az egyház egyik legnagyobb püspöke, majd szentje lett. Szent
Mónikát választotta eszményképül a
Spanyolországban 1987-ben hivatalosan is
jóváhagyott Keresztény Édesanyák Közössége. Magyarországon elsőként Kalocsán
alakult meg 1992-ben Róna Gábor jezsuita
atya szorgalmazására ez az imaközösség,
majd később országszerte is létrejöttek
hasonló csoportok.
Félegyházán (Gábor Imre plébános ideje
alatt)1993. december 12-én hozták létre az
imádságos lelkületű, hívő asszonyok az
Ótemplomban a Keresztény Édesanyák Szent
Mónika Közösségét. Tagjai vállalják, hogy
naponta otthon és hetente egyszer a templomban is elmondják a saját és minden más édesanya gyermekének hitbeli megerősödéséért
imájukat. Éppen napjainkban kell nagyon
sokat imádkozni fiataljainkért, - sok tékozló
fiunk van, de van-e sok könyörgő Mónikánk?
- mondta Gábor Imre atya, majd befejezésül
azt kívánta, hogy továbbra is adja meg az
Isten az imába vetett végtelen bizalom és erő
kegyelmét a közösség minden tagjának.
Helyesbítés. A Félegyházi Közlöny 49.
számában a címlapon tévesen jelent meg
a Mikulás-ünnepség színhelye, helyesen
a Göllesz Viktor Speciális Általános
Iskolában tartották a rendezvényt.
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Megnyílt a TERASZ

Megnyílt a Terasz Ifjúsági Klub a
volt Gyermekkönyvtár helyén december 19-én.
A hivatalos átadón Balla László, az
Ifjúsági és Sportbizottság vezetője

köszöntötte a megjelent intézményvezetőket, a sajtó munkatársait.
A Gyermekkönyvtár elköltözésével
szabaddá vált helyiség átalakítását
Ágoston Tibor, az ÖKSZ igazgatója ajánlotta fel. Csabai Csaba
gyakorlati oktatásvezető irányításával a Kossuth szakiskola építős
szakmunkástanulói és szakoktatói,
valamint a TMK-ás szakemberek jó
két hét alatt végezték el a szükséges
átalakítást – így a fiatalok még karácsony előtt birtokba vehették az
új szórakozóhelyet.
Hamar megtelt a terem érdeklődő
fiatalokkal, majd megérkezett a
meghívott sztárvendég, a népszerű
Barátok közt sorozat Emmája,
Marenec Fruzsina is, aki alig
győzte az autogramkérők ostromát.
A délután folyamán a szórakozó
fiatalok csocsóbajnokságra nevezhettek be.
-munkatársunktól-

Napelemes lámpa
a Ring-hegyen
Lámpafény gyúlt Karácsonykor a Ring-hegy
harmadik dűlőjében. Az oszlopra szerelt
fényforrást nem villanyáram, hanem egy
napelem működteti.
A fényt nem hagyományos higany- vagy nátriumgőz izzó, hanem egy csokornyi led-dióda
ontja. A napelemes világítótestek 300 ezer
forintba kerülnek. A zöldes-sárga fényt árasztó
világítótesteket egy félegyházi vállalkozó gyártja. A napelemes fényforrást elsősorban olyan
külterületi részeken állítják majd fel, ahol
nincs vezetékes áram. – tájékoztatta lapunkat
Lőrincz Tibor, a 14. választó körzet önkorKépünk: illusztráció
mányzati képviselője.

Orgona a javából
Rákász Gergely orgonaművész mutatta be Ráadás karácsonyra című
lemezét december 16-án a Sarlós Boldogasszony templomban. A 29
éves, kivételes tehetségű, hatalmas technikai tudású művész - az internetes Baráti Körének tagjai által a zeneirodalom legkedveltebb darabjaiból kiválasztott művekből - állította össze műsorát.
A félegyházi zeneszerető közönség már többször élvezhette az

orgonajáték mellett Rákász Gergely hozzáértő kalauzolását a zene
világában. A felcsendülő művekhez a művész a maga közvetlen
stílusában magyarázatokat fűzött,
illetve neves írók tollából mélyenszántó gondolatokat idézett.
A koncert hálás közönsége vastapssal köszönte meg a szép és
felemelő élményt Rákász Gergelynek, aki vallja, életében Isten
mindig ott van, a Gondviselő az,
aki megjutalmazza, amiért kamatoztatja a Tőle kapott talentumokat.
-tudósítónktól-

3. oldal

Újévi köszöntő
Kedves Olvasók!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Félegyházi Közlöny
hasábjain keresztül. Az ember hagyományos szertartása egy-egy
naptári év váltásakor a vissza- és előretekintés. Elkészítjük számvetésünket egy évnyi teljesítményünkről, feladataink megoldásáról. A szilveszteri vígassággal elbúcsúztatjuk a régit, a múlót.
Újesztendőnk hajnalán pedig máris mindennapi életünk kihívásaira, boldogulásunkra gondolunk.
Tisztelt Félegyházi Polgárok!
Ismét magunk mögött hagytunk egy sikerekkel, olykor csalódásokkal teli időszakot. Városunk gondokkal teli, küzdelmes évet
zárt, ennek ellenére sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat.
Fokozottabb figyelmet fordítva gazdálkodásunkra, teljesíteni
tudtuk vállalt kötelezettségeinket. Ennek köszönhetően a tavalyi
évben is megfelelő szinten működhettek a város intézményei. Az
ellátás és a szolgáltatás színvonala meg tudott maradni a városüzemeltetés, az egészség- és szociális ügy, oktatás, közigazgatás,
kultúra, közművelődés és a sportélet területén. Sikerült olyan
beruházásokat végrehajtanunk – köztük az európai színvonalúra
emelkedett Petőfi Sándor Városi Könyvtár épületbővítése melyek tovább emelik Kiskunfélegyháza szolgáltatásának színvonalát.
A 2009. évi jövőképünkre azonban sötét árnyékot vet a gazdasági világválság. Hatását sajnos mi sem kerülhetjük el, városunk
gazdálkodásában olyan negatív visszaeséssel kell számolnunk,
amelyek kihatnak mindannyiunk életére. Újabb, még kiszámíthatatlanabb, még nehezebben megoldható feladatok várnak ránk.
Ezért különösen nagy a felelősségünk elért eredményeink megtartásában.
A csökkenő állami pénzforrások is mindinkább nehezebb helyzetbe kényszerítik a város kötelező feladatellátását. Önkormányzatunk költségvetés tervezésében éppen ezért kiemelt cél a város
működésének, szolgáltatásainak további biztosítása, intézményrendszerének fenntarthatósága, működésük biztosítása, a munkahelyek megtartása. A mindent figyelembe vevő, óvatos lépéseket
követő szaktudás mellett a gondok leküzdéséhez, a túléléshez
jövőbe vetett hitre, türelemre - minden kiskunfélegyházi polgár
hitére és türelmére - nagy szükség van. Az eddiginél nagyobb társadalmi, politikai, embertársi összefogásra, együttműködésre van
szükség ahhoz, hogy megőrizhessük városunk múltjának és jelenének értékeit.
Tisztelt Olvasók!
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Kiskunfélegyháza
valamennyi polgárának, szervezeteinek, intézményeinek, gazdasági egységek vezetőinek, dolgozóinak, önkormányzatunk képviselőtestületének, a közszféra minden munkatársának, hogy
felelősségteljes munkájukkal, tevékenységükkel, támogatásukkal
2008-ban is hozzájárultak Kiskunfélegyháza város működéséhez, fejlődéséhez.
Az újesztendőben kívánom, hogy polgáraink biztonságban,
békességben, nyugodt körülmények között, megbecsülve éljenek
közösségünkben.
Kívánom, hogy sikeresen enyhítsük válságos időszakunk hatásait, a munkát keresők, a rászorulók megfelelő megélhetéshez
jussanak, terveik és elképzeléseik megvalósuljanak.
Kívánom, hogy gazdag kulturális, történelmi hagyományainkat
tovább tudjuk adni utódainknak, és olyan újabb értékeket teremtsünk, melyre büszkék lehetünk.
Kívánok a Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő polgároknak erőt, egészséget, békességet, eredményekben gazdag
újesztendőt.
Ficsór József polgármester
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Petőfi Sándor

ITT BENN VAGYOK
A FÉRFIKOR NYARÁBAN...
Itt benn vagyok a férfikor nyarában,
Az ifjuságnak eltűnt tavasza,
Magával vitte a sok szép virágot,
A sok szép álmot, amelyet hoza,
Magával vitte a zengő pacsírtát,
Mely fel-felköltött piros hajnalon...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!
Elszállt az égről a piros sugár és
Elszállt a földről a dalos madár,
Üres fészkébe énekelni a bús
Szellő vagy a haragos vihar jár:
Ábrándaimnak száraz erdejében
Csörög, csörög már s nem susog a lomb...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!
Az ég arany hajnalcsillagja s a föld
Ezüst harmatja mind, mind elvesze,
Letörlé őket kérlelhetlenűl a
Rideg valóság szigorú keze;
Felhők borongnak, s rekkenő meleg van,
A gondok fojtó levegője nyom...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!
Regényes bércek kősziklái közt folyt
Csengő morajjal egy tündér patak,
Dicsvágy patakja! ajkaim belőle
Sok boldogító mámort ittanak.
Foly még ma is, de más igyék vizéből,
Én nem iszom, többé nem szomjazom...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!
Ha elfordúlok enmagamtul és mint
Polgár végigtekintem a hazát,
Szemem megromlott satnya ivadékot,
Egy pusztulásnak indult népet lát.
Karom feszűl, szivem tombol! mi haszna?
Mást nem tehetek, csak sirathatom...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes angyalom!
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Szobrok bronzól, kőből, fából
Egy felettébb különös (érdekes) bemutatót tartott az újonnan megnyílt városi könyvtár kamaratermében Szűts Tamás szobrász. A felsorakoztatott anyagra, inkább illik a bemutató,
mint egy klasszikus értelemben vett
kiállítás. Bár a rendezők a terem adta
lehetőségeket igyekeztek maximálisan
kihasználni, a helység maga (még) nem
igen felel meg egy igazi kiállítás szabta igényeknek. (Különösen annak fényében, hogy
mellette ott van egy, az európai igényeket is
kielégítő galéria.)
Szűts Tamás az elmúlt évtizedekben elsősorban
az érem-, illetve a plakettművészet műfajában
nyújtott kiemelkedőt, amint azt kiállításain rendre bizonyította is! Nem egy stílusát gyakran
váltó, a művészettörténeti irányzatokkal folyton
kísérletező alkotó, ezért is okozott némi szakmai
meglepetést a kamaratermi anyag, ahol a szűk
helységben egyszerre vonultatta fel a már
régen maga mögött hagyott marokszobrait,
az ugyancsak régebbi stílusban készített, a
hűvös márványfelületek játékán alapuló
alkotásokat, de emellett láthattunk néhányat érmeiből is, illetve valami teljesen új
fajta, eddig rá egyáltalán nem jellemző
kísérletezgetést. A „Talált tárgy” - object
trouve – stílusirányzatnak az íze éppen úgy
felfedezhető volt, mint Morell Mihály
szobrászatának hatása, de
Kolozsvári Sándor világa
is erőteljesen beköszönt.
Ezt a bemutatót sokkal
inkább egyfajta műhelytitokba való betekintő folyamatnak érdemes tartani,
egy látogatást a szobrász
műtermébe, ahol sok-sok
minden van. Játékosság, próbák,
ízlelgetés, kísérletezgetés, anyaghalmaz
és természetesen figyelemre méltó régi és új

alkotások is. A legkülönbözőbb -féle anyagok,
bronz, kő, agyag, fa eddigi általános használata
mellett a ragasztott homok, a színes papír, az
üvegfelület bevonása eddig kevésbé volt jellemző Szűts Tamásra. Ezért foghatjuk
fel tehát úgy, hogy kiállítónk valamiféle belső alkotói mechanizmusába engedett betekintést.
Ez pedig ilyen módon koránt
sem szokványos, inkább egyegy műteremlátogatás keretében adódik néhány kivételezett
vendégnek ilyen lehetőség.
A kamaraterem alkotásai között
legmegdöbbentőbb a „Bűn ébredése” c. mű, az új kísérletezgetések eredményeként pedig
az „Özönvíz” és a „Kiűzetés a
paradicsomból” c. alkotások
emelkednek az átlag fölé. S bár
a témában rejlő végtelen lehetőségek miatt, valamint az
alkotó elkötelezettsége okán, a
bemutató igyekezett kapcsolódni a Biblia éve rendezvénysorozatához, legtöbb alkotás
más címet is viselhetett volna
anélkül, hogy művészi felfogásában, értékében csökkent
volna.
Ha Szűts Tamás most
bemutatott alkotói anyagát a
fenti gondolatok jegyében
értelmezzük,
akkor – e sorok
írójának véleménye szerint
– érdekes és figyelemreméltó volt a városi
könyvtár eme rendezvénye.
RF

Szeress, szeress, mint én szeretlek téged,
Oly lángolón, oly véghetetlenűl,
Áraszd reám a fényt s a melegséget,
Mely isten arcáról szivedbe gyűl;
Az a te szíved egyetlen világom,
Nappal napom és éjjel csillagom...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
Ha nem szeretnél, fényes csillagom!
Pest, 1848. szeptember

Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont és a városi könyvtár „Hegyek
völgyek csillagok közt” címmel interaktív mesejátékot szervezett december 10-én. A résztvevők Gulyás László vezetésével a különböző meséken keresztül ismerkedhettek meg az
Európai Unió népeinek szokásaival, zenéjével és hagyományaival.
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Beszélgetés az antikvitás ismerőjével Világ- és népzene
A letűnt idők szépségeit megőrizve, népszerűsítve, az esztétikum értékei iránt elkötelezve
tevékenykedik a mozi mögötti kis utcácskában városunk egyetlen régiségkereskedője Borbás
a Rocktárban
László, akit széles körű elméleti ismeretei, sokéves gyakorlati tapasztalatai alapján joggal minősíthetünk az antikvitás jó ismerőjének. Különös érzés lengi körül, keríti hatalmába azt, aki belép a
Borbás „régiség birodalmat” alkotó két helyiségbe. Úgy érezheti a hozzá betérő, hogy egy kis időre
kilépett a huszonegyedik századból. Úgy érezhetjük mintha nagyszüleink, dédszüleink házába, vagy
egy az ő korukat bemutató múzeumba léptünk volna be. Régóta ismerem, sokat és sok mindenről
beszélgettünk: városunk múltjáról, jelenéről, jeles kiskun hagyományainkról. Nyitott szemmel jár
a világban, s elkötelezett lokálpatrióta módjára szót emel a problémák, a hiányosságok megoldása
érdekében. Erre csak egy példa. Régi dokumentumokra és fotókra hivatkozva az Ő kezdeményezésére került valós helyére a két szín városunk zászlójában.
- Hogyan lesz valakiből régiségkereskedő?
- Hát én sem annak születtem. Az adott helyzet
körülményei mindig jelentősen befolyásolják,
behatárolják az emberek lehetőségeit. Amikor én
fiatal voltam, sajnos nem volt lehetőségem olyan
szakterületet választani, amit igazán szerettem
volna. A körülmények hatására a rendszerváltás
idején tulajdonképpen kényszervállalkozóként
borkereskedelemmel kezdtem foglalkozni. Közben többféle felsőfokú szintű iskolai végzettséget
szereztem: a kereskedelemben, a vendéglátásban, a régiség, az antikvitás területén. Persze az
iskolai végzettség az csak egy papír, jogcím az
adott területen való munkavégzésre. Tulajdonképpen az élet, a saját tapasztalatszerzés az igazi
tanítómester. Hosszú küzdelem árán találtam rá,
jutottam el erre a területre – a régiségekkel való
foglalkozásra – amit igazán szeretek, ahol kiteljesedhetnek elképzeléseim, amit hivatásként
végezhetek. Esetenként az ember egy kicsikét
„meghal”, amikor egy-egy szép tárgyat elvisznek
tőle, hiszen tudja, hogy ilyen különleges darabbal
talán soha életében nem fog még egyszer találkozni. Ilyenkor kis időre elérzékenyülök, de
nincs mit tenni. Én ebből élek és meg kell tudni
válni a számomra igen kedves daraboktól is.
- Nem örökíted meg ezeket a tárgyakat fotón vagy
videón magad számára?
- Nem, mert csak fájdítná a szívemet, hogy túladtam rajtuk.
- Régiségekről lévén szó, megfordulnak-e olyan
tárgyak Nálad, amelyek múzeumi gyűjtemények
számára is értéket képviselnek?
Természetesen jutnak hozzám hagyatékokból és
egyéb forrásokból olyan régi tárgyi emlékek,
amelyeknek megítélésem szerint múzeumban
volna a helye. Bár manapság már jóval kevesebb
az ilyen, mint régebben. A sors fonáksága, hogy
a múzeumok manapság fordítanak nagyobb
figyelmet a régiségkereskedésekkel való kapcsolattartásra. Jó néhány kortörténeti dokumentum
értékkel bíró tárgyat ajándékoztam, így örömmel
a Kiskun Múzeum gyűjteményei számára.
- Kik vásárolnak és mit a kereskedésedben?
Vannak-e visszatérő magángyűjtők?
–Mivel közel vagyunk az 5-ös főúthoz, így átutazó magyarok és külföldiek is megfordulnak

nálunk, de helyiek is vásárolnak. Hogy kik és mit
vásárolnak az egyrészt ízlés, másrészt pénztárca
függő. Van, aki több féle dolgot vásárol, ami éppen megtetszik neki, de a törzsvásárlók többsége
valamely tárgytípusokat gyűjt.
- Mennyire ismerik a félegyháziak a múlt
értékeit?
- Sajnos sokan egyáltalán nem, így sokszor kukákba, konténerekbe vagy fillérekért ügyeskedő
házalók birtokába kerülnek értékes tárgyi
emlékek, ahelyett hogy egy múzeumba, akár egy
szakértő régiség kereskedésbe vinnék el azokat.
- Mit keresnek leginkább a gyűjtők?
- Ez nagyon változó. Vannak ugyan állandó értékek a festmények, bútorok és egyéb tárgyak
körében is, de a régiségeknél is vannak divathullámok, amelyeket piaci alapon „láthatatlan”
menedzserek irányítanak, mozgatnak.
- Milyen hobbid van? Mit csinálsz szívesen,
amikor nem a régiségekkel foglalkozol?
- Nekem valamikor nagy szerelmem volt a galambászat. Gyermekkoromtól kezdve voltak galambjaim. Annak idején alapítója voltam a kiskunfélegyházi fésűs keringőket tenyésztők fajtaklubjának. A galambász egyesület mai tenyésztői méltó folytatói a sikereknek. Sajnos mostani
lakáskörülményeim nem olyanok, hogy megfelelő helyet tudnék biztosítani a galamboknak, így a
galambászat már csak a múlté. A másik nagy
szerelmem a sportvadászat. Tagja vagyok a Kiskunfélegyházi Petőfi Vadásztársaságnak, melyen
belül társadalmi funkciót látok el. Szigorú előírásokkal szabályozott vadgazdálkodást folytatunk
az adott terület vadeltartó képességét összhangba
hozva az ott végzett mezőgazdasági termeléssel.
Tevékenységünk fő célja a minőségi vadállomány megőrzése, a természeti egyensúly fenntartása. Szabadidőmben aktívan és örömmel veszek részt a Kiskunfélegyházi Vállalkozók Ipartestülete programjainak, rendezvényeinek szervezésében, közösségünk boldogulása érdekében. Elmondhatom, hogy ma is célokkal rendelkező boldog ember vagyok. Született egy csodálatos kislányom, van két fantasztikus unokám.
Számomra az ő boldogságuk a legfőbb boldogság. Megtaláltam a helyem a világban: a családban és baráti közösségekben egyaránt. N. Gy.

Januártól világ- és népzenei valamint folkrock
előadókkal bővíti kínálatát a kiskunfélegyházi
Rocktár koncertklub. Rock, Blues, Ska és egyéb
alternatív stílusok mellett a magyar népzenét
modern köntösben ismerteti meg a klub a koncertlátogatókkal. Január 10-én a „Társulat”ból ismert Herczeg Flóra NARCO POLO
zenekara a szibériai népzenét pszichedelikus
formában előadó YENISEY együttessel, január 24-én a FIRKIN formáció ír népzenei feldolgozásaival, március 14-én pedig a GÖZERÖ
együttes előforradalmi folkrock estjével szolgáltatja a talpalávalót a Rocktár koncertklubban.
Ónodi Árpád, www.rocktar.hu

Könyvbemutató
A városi könyvtárban január 14-én 16.30 órakor
mutatják be Babucs Zoltán, Maruzs Roland és
dr. Szabó Péter „LÉGY GYŐZELMEK TANÚJA…”: A kecskeméti magyar királyi „Zrínyi
Miklós” 7. honvéd gyalogezred a második világháborúban című könyvét, amely tárgyalja a 3. félegyházi zászlóalj történetét is.
A kötetet bemutatják: dr. Szakály Sándor hadtörténész és a szerzők.

A doni hősök...
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata,a
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület és a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját január 12-én
15.30 órára a vasútállomás melletti Városi
Sportcsarnoknál felállított kopjafához és az
„Öreglaktanya” főbejáratánál elhelyezett emléktáblához, valamint 16.10 órára a Felsőtemetőbe a
II. világháborús emlékműhöz, a doni áttörés 66.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.

A víz szalad...
A Felvidéki Rockszínház vezetőjének, Karkó
Henriettnek a meghívására a Padkaporos
Táncegyüttes Bátorkeszin vendégszerepelt december 7-én. Az ünnepi rendezvényen – ahol fellépett a Kormorán együttes három tagja is – a félegyházi táncosok A víz szalad, a kő marad című
produkciójukat adták elő. A fellépés mellett a
komáromi erőd megtekintésére is jutott idejük a
fiataloknak.

Karácsonyi zsúr
A Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány
december 18-án tartotta hagyományos karácsonyi zsúrját alsó tagozatos tanulói számára. Az
ünnepi műsort ajándékozás és vendéglátás követte a gyermekek nagy örömére. A rendezvény fő
támogatója a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság volt.
Köszönettel: Mészáros Gyuláné,
a kuratórium elnöke
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Anyakönyvi hírek

Pályázati felhívás

Születtek: Hambalkó Noémi (anyja neve: Hevér-Szabó Erzsébet),
Demeter Kornélia (Tóth Zsuzsanna), Ujházi Erika (Sinkovicz
Erzsébet Erika), Pap Viktória (Szász Anita), Horváth Lili (Kádár
Erika), Halasi Sándor (Tóth Magdolna), Nagy Richárd (Csányi
Ildikó), Timár Nóra (Barna Kata), Csányi Levente (Szalai Ágnes),
Kovács Noel (Csaplár Anikó), Tóth Richárd (Rácz Annamária),
Roman Sándor (Trungel-Nagy Andrea), Rabi Áron (Pap
Bernadett), Zsibrita Dóra (Cseh Melinda), Hersics Huba (Nyerges
Klára), Mihály Anna (Koncz Zsuzsa), Palotás Petra (Bús Klára).

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet:
Kiskunfélegyháza, Majsai út 11/C. I/3. szám alatti 27 m2
alapterületű, 1 szobás, komfortos önkormányzati bérlakás 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. I. em. 51. szoba) vagy
letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.

Meghaltak: Molnár Miklós, Bognár Sándor, Kis Mária, Détár
Ferencné Kuli Anna, Farkas Péterné Besze Franciska, Tóth László,
Osztos István, Görög László, Hideg Gyuláné Kalmár Rozália –
Kiskunfélegyháza. Szepesi Miklós, Czimer Illésné Galambos
Ilona, Farkas János – Tiszaalpár. Németh Mihály – Jászszentlászló.
Vörös Jenő Dániel, Segesvári Sándor – Kiskunmajsa. Seres
Istvánné Seregély Lídia – Bugac.

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, 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 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 m2es 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, Kossuth u. 12. sz. alatti ~25m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 52 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 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.

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

A mi Petőfink
Kedves Félegyháziak! A Petőfi Emlékbizottság elhatározásából
elkészült a 30 legszebb verset tartalmazó versösszeállítás, amelyet
igyekeztünk eljuttatni minden félegyházi családhoz. Köszönjük az
önkéntesek segítségét! Még az alábbi utcákban nem kapták meg a
köteteket, amelyek kijuttatásában várjuk további önkéntesek jelentkezését a városi könyvtárban, nyitva tartási időben: Ady E. u. 1.,
Almafa, Arad u. 1, 2, 4, Avar köz, Csokonai, Darvas tér 4., Délibáb,
Dózsa Gy. u. emeletes épületei, Dr. Holló Lajos u.1-42, 44-46, 48.
Eper, Fűzfa, Halasi út, Holló László u. 1-13, 15-18., Honvéd u.,
Horváth Z. u. 1-14., Korona u. 1-2, 4., Korond u. 1, 3., Kossuth u. 15, 7-19, 21-25, 27, 29, 31, 33, Kőrösi út, Kőrösi Cs.S. u., Lónyai u.
(emelet), Lugas, Majsai út 1, 3-8, 10, 12-16., Mártírok útja 10-15, 1725., Molnár telep, Munkácsi u., Pálffy u., Platán 1-2, 4-5, 7-10, 12, 14
Rét, Rozmaring, Simonyi óbester, Szent István tér, Táncsics M.,
Zrínyi u. 1, 4, 8, 10, 12.

Köszönet
A Máltai Szeretetszolgálat kiskunfélegyházi csoportja köszönetet
mond mindazoknak, akik a decemberi adománygyűjtő akciójukat
segítették. Támogatásukkal 120 db – 5-6 kg-os tartós élelmiszert tartalmazó csomagot tudtunk elkészíteni és eljuttatni az arra rászorulóknak. Nagylelkű adakozásukat hálásan köszönjük.
A félegyházi Máltai Csoport

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: Január 5-től január 11-ig: Kamilla
Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a. Tel: 76/432-000. Január 12től január 18-ig Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3.
Tel: 76/466-389.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Január 10-én 11-én: Dr. Vígh István
Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995. Január17-én és18-án:
dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok u. 4. 70/338-1097; dr. Ónodi
Zsolt Kkfháza Arad u. 6. 20/3677-242
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Forgalmi rend változások
Kiskunfélegyházán 2008-ban számos olyan forgalmi
rend változás lépett életbe, ill. olyan útszakaszok, kerékpárutak épültek, amelyek a város közlekedési rendjét jelentősen befolyásolják. Az átalakítások egy része
befejeződött, de a teljes áttekintés érdekében az alábbiakban megemlítjük a jövő évre tervezett lényegesebb
változásokat is. A módosítások jelentős része lakossági,
ill. képviselői kezdeményezésre került bevezetésre, vagy
terveink közé ebből kiindulva soroltuk be.

A kecskeméti sportuszodában december
18-án kerültek megrendezésre az 5-6.
korcsoportos úszódöntők. A megye valamennyi települése és sportolója képviselte a tanintézményeket, mindkét kategóriában. A kiskunfélegyházi úszok a hagyományoknak megfelelően szerepeltek
a megyei döntőkön, 8 egyéni és 2 csapatérmet nyertek. Az egyéni versenyszámokban 4 aranyat és 4 bronzérmet
nyertek, a csapatversenyben pedig 2
számban is 3. helyezést értek el.
Részletes eredmények: 100 m fiú mell B
kat.: 1. hely Sz. Horváth Balázs (Móra F.
Gimn.), 3. hely Sz. Horváth Ádám (KSZI
Kossuth). 100 m fiú hát B kat.:
1. hely

Tóth Vilmos (KÖÁI József A.), 3. hely
Józsa Bence (KSZI Kossuth). 100 m fiú
gyors B kat.: 1. hely Tóth Vilmos (KÖÁI
József A.). 100 m lány mell B kat.: 1. hely
Szekeres Judit (Móra F. Gimn.). 100 m
fiú hát A kat.: 1. hely Tóth Zoltán (Móra
F. Gimn.). 100 m fiú mell A kat.: 3. hely
Tóth Zoltán (Móra F Gimn.). 4x 50 m fiú
váltó B kat.: 3. hely Sz. Horváth Balázs,
Barna Bence Málik Viktor, Dankó Dániel
(Móra F. Gimn.), 4. hely Józsa Bence Sz.
Horváth Ádám Tóth Márton, Horváth
Márk (KSZI Kossuth). 4x50 m lány váltó
B kat.: 3. hely Szekeres Judit, Koncz
Judit, Seres Eszter, Terkovics Lotte (Móra
F. Gimn.).
Tóth Zoltán

Kozák Imre lett a tavalyi év
fekvenyomó bajnoka

Immáron VII. alkalommal rendezte
meg a Roma Barát Testépítő és Egészségfejlesztő Közhasznú Egyesület az
évadzáró fekvenyomó versenyét.
2008 fekvenyomó bajnokunk Kozák
Imre lett, aki a testsúlyának több mint
kétszeresét nyomta. Nem sokkal lemaradva Szabó Zoltán is csatlakozott a baj-

nokok köréhez. A kis súlyú versenyzők
között kimagasló eredményt ért el az első
versenyén Varga Ákos is. Népes szurkoló tábor biztatta a versenyzőket. Az
egyesület köszönetet mond a TRIO TVnek és a Félegyházi Közlöny Szerkesztőségének, a segítségért, hogy ismertebbé
válhatunk.
Seéberger György
az egyesület elnöke

A III. Variáns Kupa teremlabdarúgó tornát rendeznek január 17-18-án a
Mezőgazdasági Szakiskola tornatermésben 8 órától. Jelentkezni és nevezni lehet:
Tóth László 70/299-1056; vagy Lantos János 70/387-1313 Sorsolás január 14-én
18 órakor a Sportvendéglőben. Minden csapat jelentkezését szeretettel várjuk!

Alpári út – Liget utca forgalmának biztonságosabbá
tételére - 2 db középsziget tervét megrendeltük, közlekedésbiztonsági pályázaton kívánunk indulni jövő évi
megvalósítással. - A sebesség határ betartását a Rendőrkapitányság rendszeresen ellenőrzi. - A közút kezelője
(Magyar Közút KHT) 4 db figyelmeztető táblát helyez
el, amely a sebesség mérés gyakori előfordulására hívja
fel a járművezetők figyelmét. Bercsényi utca: - A mellékutcákhoz közel eső első parkolókban álló autók
gátolták kihajtáskor a biztonságos kilátást, ezért ezeket
burkolati jelek felfestésével megszüntettük. - 2 db középsziget tervezése folyamatban van, hasonlóan az előző
pontban említetthez. - Gyalogátkelőhelyet létesítettünk
a Dessewffy utca térségében. - A kerékpárút tervei elkészültek, pályázati forrás elnyerése esetén megtörténhet a
kivitelezés. Külterületen, a X. kerület Nagyszőlő úti
óvoda előtt az óvoda területének védelmére szalagkorlát
létesítését kezdeményeztük, a Közútkezelő ezt teljesítette, valamint 2 db középsziget tervezése itt is folyamatban van. Forgalomlassító küszöböket, ún. fekvőrendőröket telepítettünk az alábbi helyeken: - Molnár
telepen a Miskolczi István utcában - Eötvös utca közben- Könyök utcában 2 db - Aranyhegyben, a Bárány
utcában 3 db - Hunyadi utcában. Megépült a selymesi
kerékpárút, amely használatával az 5. sz. főút mentén
való kerékpáros közlekedés legveszélyesebb szakasza
válhatott biztonságossá. Halasi úton a Dózsa Gy. utcai
csomópontnál lévő gyalogátkelőhely előtt biztonsági
figyelemfelhívó elemek kerültek elhelyezésre: veszélyt
jelző tábla, gyalogátkelőhely piktogram felfestése a
burkolatra, valamint ún. hangos burkolati jel mindkét
oldalon ismételve. Az 5. sz. főúton a Halasi út és Esze
T. utca közötti szakaszon megfelelő gyalogjárda kapcsolatok kiépítését tervezzük, és amennyiben a forgalomszámlálási adatok indokoltnak tartják, úgy a Közútkezelő
és a Közlekedési Hatóság gyalogátkelőhely létesítéséhez
is megadja a hozzájárulását. Dessewffy – Károlyi M.
utcai csomópont beláthatósága érdekében a csomóponthoz közel eső útszakaszon megtiltottuk a megállást. Irányi utca beláthatatlan, balesetveszélyes útkanyarban
megtiltottuk a megállást és záróvonalat festettünk fel.
Egyirányúsítottuk a Tulipán utca Tölgyfa –Jókai utca
közötti szakaszát. Megépült a Blandina nővér – Báthory utca közötti szakasza egyirányú forgalommal,
amely a szintén egyirányú Blandina nővér utca forgalmában a kerülő utakat csökkentheti. A Nefelejcs utca
– Szentesi utca csomópontjánál kanyarodó sávok kijelölése segíti a közlekedést. A Honvéd Sportpálya mellett a gyalogosok és kerékpárosok által közösen használt
gyalogjárda mellé megépült a kerékpárút a Nyár utcáig,
jövőre tervezzük ennek folytatását. Szintén terveink
között szerepel a Csanyi út mellett a régi betonlap járda
helyén kerékpárút építése a 451. sz. elkerülő útig. Az 5.
sz. főút mellett futó kerékpárutat észak felé is folytatni
kívánjuk a Mezőgazdasági boltig, ill. az Aranyhegyi
lakótelepig. A tervek elkészültek, a pályázati forrás elnyerés esetén a kivitelezés megtörténhet. A Csólyosi út
kellemetlenül rázós makadámburkolatú felületét szintén
képviselői javaslatra mart aszfalt terítéssel és behengerléssel javítottuk, amelynek felülete így megközelíti egy
közepes aszfaltút minőségét. 2008-ban a 4. és 9. dűlő
közötti szakasz készült el, 2009-ben tervezzük az elkerülő útig megépíteni.
Városüzemeltetési Osztály
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Szilveszteri futás a Kossuth utcán

A hideg idő ellenére is szép számmal gyűltek
össze a sportolni vágyók december 31-én a
Városháza előtt, hogy részt vegyenek a hagyományos szilveszteri futáson. A Jogging Szuperinfo Futóklub által szervezett versenyen kétszáznyolcvanan álltak rajthoz.
Eredmények, 6 év alatt (200 m), fiú: 1. Vikor
Csaba, 2. Kis-Czakó Máté, 3. Bene Benjamin.
Lány: 1. Hegyi Boglárka, 2. Nemes – Nagy
Adél, 3. Baranyi Zsófi. 6 – 10 éves korig (600 m),
fiú: 1. Németh Dávid, 2. Csalár Ákos, 3. Németh
Gábor. Lány: 1. Solymosi Rita, 2. Kovács
Renáta, 3. Nagy Flóra. 10 - 99 éves korig, (2200
m), férfi: 1. Nagy Sándor, 2. Szurmik Attila, 3.
Timafalvi Ákos. Női: 1. Hegyi Brigitta, 2. Vidéki
Nikolett, 3. Seres Ildikó.
Fotó: Gulyás Zs.

Sakk évvége, és - újév
A Móra Ferenc Művelődési Központ
„Pince 72” Sakk Klubja évzáró meghívásos karácsonyváró és újévköszöntő
rendezvényén találkoztak december 17én a művelődési központban a sakkjáték felnőtt szerelmesei. Versenydrukktól mentes, de izgalmas presztízscsatákban mérték össze erejüket a
sakkozók.
Sütemény és pohárköszöntő különböztette meg az eseményt az átlagos
sakkrendezvényektől, s tette ünnepélyessé, előrevetítve a karácsonyi hangulatot.
A játszmák és a baráti beszélgetések
között természetesen szóba kerültek a
félegyházi sakkozás előtt álló 2009. évi
feladatok: a KHTK csapatbajnoki mérkőzései; a Sakk Diákolimpia egyéni és csapatversenyei; a félegyházi sakkozók januári erdélyi találkozója és a Korondi

Nemzetközi Egyéni Sakkverseny; a márciusi IV. László Jenő Egyéni Sakk Emlékverseny, hogy csak néhányat említsünk. A „Pince 72” Sakk Klub és a
KHTK sakkozói eredményekben gazdag
2009-es évet kívánnak a sakkozóknak,
valamennyi sportolónak és minden félegyházi polgárnak!
Fotó és szöveg: Nagy György
A „Pince 72” Sakk Klub vezetője
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