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Közlöny
Emlékeztünk
A doni áttörés 66. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget január 12-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor
Bajtársi Egyesület és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.
A rendezvény a vasútállomás melletti Városi
Sportcsarnoknál felállított kopjafánál, majd az
„Öreglaktanya” főbejáratánál elhelyezett emléktáblánál vette kezdetét. A megemlékezés a
felsőtemetői II. világháborús emlékműnél folytatódott.

Ünnepélyes keretek között avatták fel január 9-én a Constantinum Intézmény városközpotban felépült sportcsarnokát.
Folytatás a 2. oldalon.

Új számítógépek kellenének
Legkésőbb nyárra zökkenőmentesen működhet a diszpécserszolgálat a Városi
Kórház összes osztályán. Viszont az újítás
és a kórház bővülése a járóbeteg ellátással az informatikai rendszer és a számítógépek újítását igényli.
Épül a kórház gazdasági épületének felső
szintje. Az új gyógyszertár helye. Az előzetes információk szerint a kórház dolgozói februárban felköltözhetnek az emelti
szintre és a gyógyszertár a nyár folyamán

megnyitja kapuit, tájékoztatta lapunkat dr.
Kovács József, a kórház igazgatója. De
ez csupán az első lépések egyike a 2009-es
évben. Az igazgató kérdésünkre elmondta,
hogy kicsit szűkösebb év következik. A
kórház tavalyi adósságállománya ugyan
nem növekedett, de csökkeni se csökkent.
Attól függően, hogy a kórház mekkora
támogatást kap a várostól és a bevételeket
hogyan tudják alakítani, mindenképp
szeretnének a minimum feltételeknek pontosan megfelelni. Folytatás a 2. oldalon.

Nagymestert avattak
A Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend nagymesterévé avatták január 10-én dr. dáma vitéz Vértes Zsuzsannát, a rend magyarországi nagypriorját.
Folytatás a 3. oldalon.

Gyűjtsük szelektíven
A felgyői üzemeltető
elhelyezte az új szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket Kiskunfélegyházán. A napokban a városon belül
24, illetve a város
külterületén 10 szelektív tároló kapott
helyet. A hét elején
pedig beindult a szemét gyűjtése és szállítása Felgyőre.
A szemétszállítás az eddigiekhez képest nem
sokat változik. Csupán az autó lesz más és a szállítás időpontja változhat, amelyről a hulladéklerakó üzemeltetője minden esetben értesíti a
lakosságot. A VSZKSZ dolgozói új szemetesautóval közlekednek és gyűjtik be a város szemetét
nap, mint nap. Így személyi változás nem történt,
de az autóban kialakított magas biztonságtechnika miatt még szükség van pár napra, hogy a
sofőrök megismerjék és gyakorolják az autók
vezetését.
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Felavatták a Constantinum
sportcentrumát
Ünnepélyes keretek között avatták fel január
9-én a Constantinum Intézmény sportcentrumát. A rendezvény szentmisével kezdődött,
melyet Pápai Lajos püspök celebrált a helyi és
a meghívott plébánosok, papok közreműködésével.
Pápai Lajos, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnökhelyettese ünnepi beszédében hangsúlyozta, a keresztény iskolák
célja, hogy Jézus Krisztushoz vezessék a fiatalokat, a testben és lélekben egészséges fiatalok tudnak egy egészségesebb nemzetért és
jövőért munkálkodni. Korunk nehézségei
közepette öröm látni, hogy sok fiatal meri vállalni a keresztény hitet, akarja követni Jézust,
aki azt mondta: „Azért jöttem a világra, hogy
tanúságot tegyek az Igazságról. Aki az
igazságból való, hallgat a szavamra.” A szentmise után Mayer Tamásné intézményvezető
megköszönte a tervezők, kivitelezők és az
összes munkatárs munkáját. Csíky Gábor
főmérnök, a beruházást lebonyolító cég vezetője bejelentette, a Constantinum Intézmény
kialakítása teljessé vált, mivel a sportcentrum
elkészült és hivatalosan is átadta a rendnek
használatra az épületet. Ezt követően Csatlós
Mária, a Kalocsai Iskolanővérek Társulatának általános főnöknője elmondta, az
építkezés csakis Isten segítségével valósulhatott meg, minden dicséret és dicsőség Istené, a
maguk erejéből el sem kezdték volna ezt a
nagy munkát. A rendfőnöknő II. János Pál
pápát idézte, aki azt vallotta, a sport és az
ifjúság elválaszthatatlanok egymástól, a sport a
nevelés semmi mással nem pótolható eszköze.
Az avatóünnepségen dr. Kamuti Jenő világbajnok, olimpikon, a Magyar Olimpiai Bi-

zottság főtitkára Szent-Gyögyi Albert Nobeldíjas tudóstól idézett: „A sport a test útján nyitja meg a lelket. A sport nemcsak a testnevelés,
hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb
nevelőeszköze. A sport a játék alatt tanítja meg
az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári
erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a
kitartásra, a tettrekészségre, az abszolút
tisztességre, a „fair play”, a nemes küzdelem
szabályaira.” Végül a mindennapos testnevelés
oktatás fontosságát hangsúlyozta Kamuti Jenő,
majd beszédének végén Csatlós Máriával
együtt átvágta a nemzetiszínű szalagot. A rendezvény vidám színfoltja volt a Constantinum
óvodásainak zenés műsora, valamint a
kecskeméti sportiskolás lányok tornabemutatója. Az ünnepség délután sportbemutatókkal
folytatódott, este a Petőfi Emlékbizottság, a 10
éves Padkaporos Táncegyüttes és az 5 éves
Félegyházi Táncszínház „Falu végén kurta
kocsma” című néptáncműsorát láthatta a
közönség. A 25 éves Ghymes- együttes hatalmas sikert arató koncertjével zárult az egész
napos rendezvény.

Karácsonyi ünepség a szakmaköziben
Gyermekzsivaj és nagy várakozás töltötte be a
Szakmaközi Ház nagytemét december 22-én
délután. A Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány valamint az Együtt a
Jövőért Klub meghívására gyülekeztek a
nyagycsaládosok és a hátrányos helyzetű
családok gyermekeikkel együtt.
A megjelent szülőket és gyerekeket Vasvári
Józsefné igyekezett a helyükre ültetni és biztatására elhangzottak karácsonyi énekek és
közösen várták a Mikulás megérkezését. A
várakozás ideje alatt többen is szórakoztatták a
szülőket és gyerekeket. Volt aki hegedűtudását, énektudását mutatta be, de akadt, aki
szintetizátoron vagy gitáron játszott. Lehet,
hogy ők lesznek a jövő előadóművészei. A kis
művészeknek nagy sikere volt, amit a nagy
taps is bizonyított.
Az ünnepi összejövetelen két önkormányzati
képviselő, Ernyes László és Dobronyi József
is megjelent. Úgyszintén részt vett a karácsonyi ünnepségen Dr. Garai István Levente
országgyűlési képviselő, aki köszöntötte a
szülőket és gyerekeket.
A műsor és a köszöntések után újra felcsendül-

tek a Mikulást váró énekek, ami nem volt
hiábavaló, mert kis idő elteltével meg is jelent
személyesen. Kérésére a gyerekek többen verssel és énekkel köszöntötték. Majd a Mikulás
minden egyes gyereket név szerint kiszólított
és a csillogó szemű apróságokat egy-egy csomaggal ajándékozta meg. Minden gyereknek
az ajándék mellé néhány biztató szót is adott
útravalónak a Mikulás. Miután minden csomag elfogyott a Mikulás elköszönt azzal, hogy
jövőre újra várja a jó gyerekeket.
A hangulatos, családias ünnepségen 118 gyermek és 61 felnőtt tölthetett el néhány emlékezetes órát és az ünnepség zárásaként következett a feltálalt süteményekkel, édességekkel
történő megvendégelés és beszélgetés. A gyerekek kiváncsian és izgalomtól kipirult arccal
bontogatták a karácsonyi ajándékokat, örömmel mutogatták, ki mit kapott a Mikulástól.
A rendezvény segítésében jelentős szerepe
volt a Szakmaközi Művelődési Háznak. Szeretnénk köszönetet mondani a Félegyházi
Képviselőtestületnek és a MOV Bizottságnak
is, akik anyagiakkal is segítették az ünnepség
sikerét. Ez az anyagi támogatás a szeretet ünnepe előtt biztosan jó helyre került. Bozó Lajos

2009. január 9.

Új számítógépekre
lenne szükség
Folytatás az 1. oldalról.
Ebben az évben az egészségügyi kormányzat az ideiglenes engedéllyel rendelkező kórházakat felül vizsgálja. Mivel az
országban szinte az összes kórház ideiglenes engedéllyel működik, így a félegyházi
kórháznak is fel kell készülnie az ellenőrzésekre. A legsürgetőbb probléma az
intézmény informatikai rendszerének rendbetétele. Természetesen a szükséges teljes
számítógéppark és az új szerver kialakítását
pályázati úton kívánja a kórház vezetősége
megvalósítani, hiszen ez a beruházás közel
20-30 millió forintba kerülne. De ez többek
között garantálná a nyárra a kórház összes
osztályán működő diszpécserszolgálat zökkenőmentes és gyors működését.

Felcsillant a fény
Aranyhegyen
Új közvilágítással bővült az Aranyhegyi
Lakótelep, mely a játszótér központi
helyén került elhelyezésre decemberben.
2008. nyarán tartott lakossági fórumon
vitattuk meg a lakosokkal a közvilágítás
szükségességét. A kérést továbbítva a
Városüzemeltetési Osztály felé, illetve a
szükséges anyagi forrást előteremtve nyílt
lehetőség e régi hiányosság pótlására.
Úgy gondolom, hogy az igény nem is volt
vitatható, hiszen pont a lakótelep szívéből
hiányzott a közvilágítás, mely nem csak a
játszótér szempontjából szükséges, hanem
az esti órákban haza igyekvő lakosoknak is.
Igaz, a megvalósulás néhány hónapot
igénybe vett, de most már elmondható, hogy
felcsillant a fény az Aranyhegyi játszótéren.
Dobronyi József
MSZP - önkormányzati képviselő

Megszűnik az MDF
Félegyházán?
A Magyar Demokrata Fórum félegyházi
szervezetének feloszlatásáról döntött a szervezet
országos választmánya január 10-én. A félegyházi csoport megszüntetését a szervezet BácsKiskun megyei elnöke, Karsai Péter javasolta az
egyebek napirendi pontban, Velencén - tájékoztatta lapunkat Jászberényi László, az MDF helyi
elnöke.
Ugyancsak ekkor határozott a választmány egy
fegyelmi és etikai biztos megválasztásáról,
valamint tárgyalta a kapcsolat megszakításának
lehetőségét a szervezet ifjúsági tagozatával, az
IDF-fel. A félegyházi szervezet feloszlatásáról
szóló határozatot még nem kapta kézhez a helyi
MDF- tette hozzá Jászberényi László.
A témára következő számunkban visszatérünk.
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Nagymestert avattak

3. oldal

Éneklő Félegyháza

A Nemzetközi Szent György Vitézei
Lovagrend közelmúltban elhunyt
nagymestere, dr. vitéz Karászy-Kulin János végakaratának megfelelően és a rend tisztségviselőinek
egyetértésével avatták fel az új
elöljárót.
Talapka István plébános a Szent
Korona hasonmása előtt végezte el
az avatási szertartást, majd az új
Nagymester esküt tett, hogy a rend
hagyományainak megfelelően, lehetőségei szerint igyekszik majd segíteni a rendbéli testvéreit, támogatni fogja a rászorulókat, elesetteket.
Az avatás végén az új Nagymester
új köpennyel és diplomával jutalmazott eddigi tevékenységéért néhány
lovagot.

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete
január 6-án „Éneklő Félegyháza” címmel
immár 3. alkalommal szervezte meg a vízkereszti
városi kórusfesztivált a Szent István templomban.

Krízis időszak van

Megtelt a hajléktalanszálló
Telt ház van a kiskunfélegyházi hajléktalanszállón. Az éjjeli melegedőn egy szabad ágy, az átmeneti részen, ahol fizetni
kell kettő ágy van. A nappali melegedő
december óta már teljes kapacitással
működik. A nőknek fenntartott épületrészben még hét hely áll a rászorulók
segítésére.
A tél derekán járunk és a meteorológusok
is egyre hidegebbet, kemény éjszakai
fagyokat jósolnak. A kiskunfélegyházi
Nyomás utcai hajléktalanszállóban nem
véletlen van telt ház. A kibővült, száztizenhat férőhelyes szállás azonban mégis
nyitott kapukkal várja a rászorulókat,
hiszen krízis időszak van. A teltház ellenére senkit nem hagynak az utcán, ha valaki
segítséget kér, - ha ideiglenesen is - befo-

gadják, majd a kecskeméti diszpécser
szolgálaton keresztül helyet keresnek neki
a régióban. A krízis időszak november 1től április 31-ig tart. Ebben az időszakban
szinte végig teltház van a szállón, tájékoztatta lapunkat Ormándiné Víg Rózsa a
hajléktalanszálló vezetője. Ahogy jön a
meleg idő az emberek ugyan elindulnak
albérletet, munkát keresni. De az elmúlt
években a szállón dolgozók tapasztalata,
hogy a kaució és lakbérek lassan az égbe
szöknek és azok a fedélnélküliek, akik
próbálnak lakáshoz jutni, kevés eséllyel
indulnak. Nagyon sokan emiatt az év
többi részében is a szállón kényszerülnek
maradni. Jelenleg a nappali melegedőhely
tele van, de bárkit fogadnak, aki fázik és
szüksége van segítségre.
G. Zs.

Rendhagyó környezetvédelmi órát tartottak
a minap a Összevont Általános Iskolák
Dózsa György tagiskolájának diákjai
számára a Majsai úti lakótelepen a körzet
önkormányzati képviselője kezdeményezésére. Gyenes Attila lapunk érdeklődésére
elmondta, a gyerekek rövidesen egy vetélkedő keretében adhatnak számot a hulladékkezeléssel kapcsolatos ismereteikről.

Ismert és kevésbé ismert karácsonyi dallamok
csendültek fel a TKIKI Batthyány Iskola 6.z és 8.z
osztályának kórusa, a Móra Ferenc Gimnázium
Vegyeskara, a Cantati Giovani és a Vox Cumana
Kamarakórus, a Szent István templom és a
Zenebarátok Kórusa előadásában. A hangverseny
végén Gebhardi Glória szálljon című gyönyörű
dalával búcsúzott az összkar. Vezényelt: Kis
Szabó Rita, Kiss-Fekete Vilmos, Molnár Elvira,
Nagyné Mészáros Erika, Szatmári Imre.

A nagy Család Karácsonya

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény Nádasdy utcai épületében december 22én összegyűltek a lakók, hogy megünnepeljék az
Örök születést, a kis Jézus világra jöttét. Az ünnepségen megjelent Kapus Krisztián önkormányzati
képviselő is, aki nemcsak szép ajándékkal kedveskedett az időseknek, de szép szavakkal is köszöntötte őket. Többek között azt mondta, amikor ebbe a
házba belép, nem hivatalos helynek érzi, levegője
sem hivatalos, hanem egy nagy, családi háznak, egy
otthonnak. Azt kívánta, hogy minden itt lakó idős
ember is otthonának érezze e lakhelyet. Gálig
Erzsébet intézményvezető pár kedves szó kíséretében elővette „szeretetkosarát” – és mindenkit megkínált egy falat édességgel. Az előadó brigád, - mely
ünnepi alkalmakkor a dolgozókból és lakókból áll
össze, - elmondta Jézus születésének történetét, még
a Három Király is tiszteletét tette. Karácsonyi énekek zengedezése után, kis Öregeink megbékélten
tértek vissza szobájukba. „A kis Jézus megszületett,
örvendjünk!”
MJ
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Álomutazás
Egy nagyon kvalitásos tárlat várja a látogatókat a Művelődési Ház aulájában. Az ungvári
születésű, de Kecskeméten élő Bazán Vladimir
festőművész képanyaga első ránézésre könynyen fogyaszthatónak tűnik, szép, kellemes
összhatású színvilágban, jobbára valósághű
arcokra figurákra bukkan a látogató. Úgy
tűnik, mintha egy villamoson ülnénk, s miközben utazunk az ablakokon át egy szürrealisztikus mese, illetve álomvilág szereplői néznek
ránk.

„SALAMON SZÉKÉBEN” címmel
interaktív foglalkozást szerveztek gyerekeknek decemberben a városi
könyvtárban. A játék alapjául Bob
Hartman: Mesélő Biblia c. könyve
szolgált, a játékvezetők a kötet fordítói
és a Játéktár a Mesélő Bibliához c.
könyv szerzői: Miklya Luzsányi
Mónika és Miklya Zsolt voltak.

Pályázati figyelő
A Városi Könyvtár szolgáltató rovata
A miskolci Teleki Tehetséggondozó
Kollégium országos verspályázatot hirdet Deákpoézis - 2009 címmel középiskolai tanulók
számára.Minden szerző három művével és
egy rövid bemutatkozó írásával jelentkezhet,
melyeket három-három példányban kérünk a
kollégium címére elküldeni január 22-ig. A
borítékra írják rá: Deákpoézis - 2009. A
pályázatokat értékelő szakmai zsűri első
három helyezést és különdíjakat ítél oda.
Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja
április 11. a Költészet Napja. Cím: Teleki
Tehetséggondozó Kollégium. 3527 Miskolc.
Selyemrét út 1. Hungary. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Tel.+36-46-507225. Fax+36-46-507-225/kezelő/36. Email:tehetseggondozo@freemail.hu
A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás
fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet az általános iskola alsó és
felső tagozatos diákjai számára, melynek
mottója: „Egy hét a kedvencemmel”
A pályázat célja, hogy minél változatosabb
technikák felhasználásával mutassák be a
diákok, hogy mit jelent számukra a házi kedvencük, milyen egy velük eltöltött hét, milyen
élményekkel gazdagodnak ez alatt az idő
alatt, illetve mit jelent számukra a felelős állattartás, kedvencükről való gondoskodás.
Nevezési kategóriák: kisiskolások (1-4. osztály); felső tagozatosak (5-8. osztály).
Nevezési feltételek: rajzolás, képregény
készítés; fotóalbum, fotómontázs; videó
készítés (maximum 2 perc, CD-n vagy DVDn kérjük leadni); napló/Internetes napló
(blog). Határidő: január 30. Cím:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
http://www.kvvm.hu

Azonban a lassabban nézelődő, a figyelmes
szemlélődő előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy több
rétegű jelentéstartalmat hordozó alkotások láthatók a paravánokon, s nekünk látogatóknak kell
ezeket a rétegeket feltárni, hogy előtűnjenek,
illetve feltáruljanak a képek hordozta borzongató vagy épp torokszorító gondolatok.
A tárlat olyan, mint egy hosszú álmodás. Ahol
csak lassan nyílnak ki a szürrealista álomképek
mondanivalói. Olykor lemerülhetünk a festővel
a lélek bugyraiba, de a nagy drámaiság helyett
kellemes színvilággal, sőt némi könnyedséggel
kifejezve. Ezért is megtévesztő az első benyomás.
A műveken az arcokra helyezi a hangsúlyt az
alkotó. Szemlélve ezen portrékat nem igazán
mondhatjuk, hogy tekintetük vidámak, megnyugtatóak lennének. Épp ellenkezőleg, titokzatosak, misztikumot hordozók, révetegek, ravaszak, némelyikük, mintha Csontváry vásznáról
érkezett volna ide. Mondjuk a „Siratófal” mellől,
míg mások inkább Gulácsy álomszerű figurái,
de megvillan bennük Szász Endre
technikai bravúrja
is. S mindezek
Bazán Vladimirra
jellemző egyéni stílusban, misztikus,
titokzatos köntösben, több rétegű
jelentést hordozva.
A „Nagy utazás”
emlékképei, s amelyek lassan kezdenek halványodni,
mert ezek már sze-

mélyes történelmet hordozók.
Bravúros képsor, ahol minden látogató „jól jár”.
Az aulába hirtelen bekukkantó és tovább szaladók számára kellemes, színes képsor, álomszerű
„szerelésben”. A műveknek több időt szentelőt
megérinti egy-egy érdekesebb karakter vagy
meseszerű figura, míg az alapos szemlélő lassan
lefejti a rétegeket egymásról és eljut a nagyszerű
élményhez.
Ez az a tárlat, melyre azt mondhatjuk: „régóta
vártunk rá”.
A remek képanyaghoz méltó volt – de nagyon
igaz – a megnyitó, melyet a művész felesége, a
tűzzománc műfajában alkotó Kőrös Sára tartott.
Gratulálunk!
RF

A Magyar Kultúra Napja
Programok:
Január 19. (hétfő): Petőfi Sándor Városi Könyvtár
17.00 óra Közönségtalálkozó. Vendég: Koltay
Gábor filmrendező és Koltai Gergely, a Kormorán
együttes vezetője, zeneszerző.
Január 22. (csütörtök): Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, 14.00 óra Himnuszmondó verseny
általános iskolás tanulóknak 15.00 órától Petőfi
Sándor Városi Mozi, 40. Magyar Filmszemle:
versenyfilmek és a kiskunfélegyházi média szakos
diákok alkotásainak bemutatása, a „Valami Amerika 2” c. film vetése. Közönségtalálkozó a film
stábjával és Herendi Gábor filmrendezővel. 16.00
óra Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Morell Mihály
festőművész kiállításának megnyitója. 40. Magyar
Filmszemle: Huszárik Zoltán Elégia c. filmjének
vetítése. Vágó Morell Mihály.

Magyar Kultúra Napja Városi ünnepség
17.00 óra Móra Ferenc Művelődési Központ,
program: Ünnepi köszöntő, 40. Magyar
Filmszemle
ünnepélyes
megnyitója.
A
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek
Egyesülete karácsonyi gyermekrajz pályázatának
eredményhirdetése. „Kopogó fa, kocogó kövek V.”
címmel Vas László zenés irodalmi estje. 18.30
órától: 40. Magyar Filmszemle: filmvetítések,
közönségtalálkozó. Vendégek: Ragályi Elemér,
Gyarmaty Lívia és Kaszab Zsuzsa, György István
filmrendezők.
Január 23. (péntek) Szakmaközi Művelődési Ház,
16.00 óra Közönségtalálkozó. Vendég: Antalfy
István költő, író, műfordító.
Január 26. (hétfő) városi könyvtár, 17.00 óra Gubcsi
Lajos: Üzenet Erdélyből c. díszalbum bemutatója.
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Sikeresek voltak a Közgések Fénylánc
Az elmúlt év végén két országos vetélkedőn is
rangos eredményeket értek el a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény Közgazdasági Szakközépiskolájának tanulói.
A magyarországi Europe Direct Információs
Hálózat és az Európai Fogyasztói Központ
Magyarországi Képviselete "Európai Unikumok" címmel fogyasztóvédelmi és európai
uniós témájú vetélkedőt szervezett középiskolás diákoknak. A vetélkedőre 110 négyfős
csapat jelentkezett szerte az országból. Az első
on-line forduló után a legjobb 10 csapat került
a régiós döntőkbe. Nagy örömünkre iskolánkból 5 csapat jutott tovább, sőt a szolnoki
versenyt megnyerve, a KÖZGÉ.com csapat
résztvevője lehetett a kecskeméti döntőnek.
Ott Kaposvárról, Sopronból, Egerből, Békéscsabáról, Várpalotáról, Kiskunhalasról,
Budapestről érkezett csapatokkal mérték
össze tudásukat. E megmérettetésen pedig 6.
helyet szereztek. Európai uniós ismereteikről
adtak számot, kreatív feladatokat oldottak
meg, tesztkérdésekre válaszoltak a csapat tagjai, Czakó Adrienn, Deli Dóra, Harnóczi
Katalin, Vastag Ádám 12/A osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Oroszi Gulyás Ildikó
volt.
2002-ben Németországban jött létre az a vállalati kezdeményezés, mely a vállalatgazdasági ismeretek újraértelmezését és egy egységes
európai szabványrendszer felállítását tűzte ki
célul. Neves, nemzetközileg elismert szakemberek megalapították tehát az EBC*L
(European Business Competence* Licence) -

magyar nevén Egységes Európai Gazdasági
Oklevél – Kuratóriumát. A Közgazdasági
Szakközépiskola 2004 óta akkreditált vizsgaközpontja ennek az oktatásnak. Tanulóink
közül minden tanévben többen sikeresen teljesítik a nemzetközi oklevél megszerzésének
igen magas szintű feltételeit. Évenként indulnak az országos versenyen is, de 2008 őszén
érték el az eddigi legnagyobb sikert. A II. fordulóba bekerülő 50 résztvevő egy komplex
esettanulmány problémáinak, feladatainak
megoldásán keresztül bizonyíthatta rátermettségét, ahol már nemcsak az elmélet számonkéréséről, hanem annak gyakorlatba való
átültetéséről, valós élethelyzetbeli alkalmazásáról volt szó. Diák kategória (20 év
alattiak): 3. Apró Anikó (Kiskunfélegyházi
Szakképzőiskola), Felnőtt kategória (20 év
felettiek): 7. Varga Renáta (Kiskunfélegyházi Szakképzőiskola)
A hazai verseny folytatásaként a legjobbak
képviselhették hazánkat a nemzetközi döntőn
Bécsben, ahová 8 országból összesen 40
résztvevő érkezett, hogy bizonyítsa gazdasági
tudását. Ukrajna, Svájc, Lengyelország,
Nigéria, Olaszország, Ausztria, Horvátország
és Magyarország legsikeresebb versenyzői
kerültek a nemzetközi döntőbe, ahol angol
nyelven adtak számot tudásukról. Iskolánkat,
városunkat Apró Anikó és Tamasi Andrea
képviselte. Felkészítő tanáruk Kelemenné
Móczár Éva. A rendezvény egyben jó alkalom volt a kapcsolatteremtésre, tapasztalatcserére, valamint az osztrák főváros megismerésére.

GYIÖK: „vele képbe kerülök”
Új repertoárral jelentkezett a Móra Ferenc
Gimnázium diákönkormányzata. Havonta
egyszer tanórákhoz köthető, ám iskolán
kívüli tanulmányi utat kínál az iskola tanulóinak a diákönkormányzat. Az olyan
kevésbé népszerű tantárgyak is, mint például a biológia, a fizika vagy a matek így
„képbe kerülhetnek”.
A program célja, hogy a diákok látókörét és
tájékozottságát egy újfajta, élményalapú tanulás keretein belül szélesítsék. A program
sikerét fiatal, dinamikus kolléganők szervező tevékenysége és a magukkal ragadott
lelkes diákok együttes munkája jelenti. Az
első jel a városi diáknapon elért magabiztos
első helyezés volt, majd egy interaktív
háromdimenziós társasjáték következett
Szegeden.
A napfény városában a Széchenyi térről
indultak a csapatok, ahol megkapták feladatlapjaikat, részletes várostérképpel kiegészítve – biztos, ami biztos alapon. Az elmés
feladatok nemcsak kérdéseket, hanem minden látnivalóról háttér információt is tartalmaztak. A csapatoknak egy javasolt útvonalat követve kellett különböző, az épületekre, híres emberekre, történelmi eseményekre és természeti jelenségekre vonatkozó
válaszokat gyűjtenie.
Egyes kérdések megválaszolásában bizony

elkelt egy-egy tősgyökeres szegedi segítsége, hiszen nem mindenki tudta például,
hogy milyen babonák fűződnek a „Ló
farához” vagy milyen „disznó” található a
város főterén.
A szegedi ismeretterjesztő játék után még
egy pusztaprogram is várt a résztvevőkre,
ahol lovagolhattak kedvükre. A novemberi
program (alcíme: 100% biológia) már a fővárosba vezetett, ahol a Magyar Természettudományi Múzeumban több kiállítást
tekinthettek meg a résztvevők (Az év természetfotósa 2008; Foggal karommal;
Jégkorszak), de a legnagyobb sikert a Vam
Design Center – Bodies kiállítása jelentette.
Az egyébként vegyes megítélésű és vitatott
témájú tárlat először döbbenetet, félelmet
váltott ki, ám néhány perc múlva e negatív
érzelmek átalakultak kíváncsisággá, rácsodálkozássá, sőt, intenzív tudásvággyá.
Az eddig meghirdetett programok rendkívül
pozitív fogadtatásra leltek, mintegy megkövetelve a még tartalmasabb és sokat ígérő
folytatást. Ennek első számú letéteményesei
azok a kollégák, akik nagy lelkiismeretességgel, időt, fáradtságot nem kímélve
szervezik a programokat, kísérik a diákokat:
Kisné Letkó Bernadett, Agonás Dóra,
Hajagos-Tóth Veronika és a diákönkormányzatot segítő tanár, Kis Szilvia.
RF

Magyarországért
A Magyarok Szövetsége által szervezett mozgalomhoz kapcsolódott Félegyháza is, amikor december 21-én a Huszka József Hagyományőrző
Egyesület szervezésében a téli napfordulót megünnepelték az Ótemplom előtti téren. A rendezvényen – melynek védnöke Busa Imre alpolgármester volt - a Padkaporos Táncegyüttes Kasza
Ákos vezetésével félegyházi betlehemes játékot
adott elő, Varga Mihály tanmesét mondott,
Csonka Szilvia, Vas László és Kiss Ákos énekelt.

Még mindig
Karácsony…
Decemberben a városi karácsonyfa elkészítésénél
az összefogásról tettek nagy tanúbizonyságot a
félegyházi emberek. Elsőként Balog Berci bácsinak szeretnénk megköszönni, hogy ezt a gyönyörű fát felajánlotta a városnak. Továbbá köszönjük
a négy képviselő úrnak - Pataki István, Tancsa
János, Jászberényi László és Ernyes László –
a fenyődíszeket. Köszönet jár Nógrádi Ferencnek és feleségének, akik megvásárolták és saját
költségükön Kiskunfélegyházára szállították a
díszeket, valamint a Rendőrség, a Tűzoltóság
munkatársainak, a VSZKSZ és a KUNVILL dolgozóinak, akik a kellemetlen időjárás ellenére lelkesen vettek részt a munkálatokban. (A fa kivágásában, elszállításában, felállításában, díszítésében). Köszönjük a GYIÖK-ös fiataloknak, hogy
feldrótozták a díszeket, és a fenyő alatt
Mikulásnak öltözve lelkesen várták a város lakóit és a kis óvodásokat. Köszönet a város lakóinak,
hogy elviselték az időnkénti útlezárásokat. Végül
köszönetet mondunk azon kedves városlakóknak
is, akik már másnapra néhány dísszel megkönynyítették a fa terheit. Mindenkinek Boldog Új
Évet kívánunk.
Kapusné Dunás-Varga Ibolya ifjúsági referens

Pásztorjáték
Betlehemes pásztorjátékot mutattak be december
24-én a Sarlós Boldogasszony templomban és a
Szent István templomban, ugyanekkor a református templomban is kedves műsorral köszöntötték a fiatalok a legszentebb ünnepet, a karácsonyt.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Szima Kíra Gréta (anyja neve: Nyolcas Éva), Tóth
Petra (Halász Annamária), Bene Ivett (Eszik Irén), Kincses Botond
Gergő (dr. Kovács Tímea Ildikó), Petróczi József Mihály
(Ferencsik Adél Zsuzsa), Zoltán Levente (Bajzák Anita), Kispál
Viktor (Csenki Tünde), Csányi Réka Anna (Pap Andrea Ildikó),
Bajnóczi Alina Kendra (Balog Adél), Rigó Patrik (Forgó Irén),
Mizere Nóra (Polgár Andrea), Sallai Ákos (Sinkó Mónika), Kiss
Dániel (Horváth Erzsébet).
Meghaltak: Kis Imre, Kucuzov Ilive Petkóné Gogeva Ilieva Luba,
Katona Imréné Tarjányi Margit, Pászti Ferenc, Szabó László –
Kiskunfélegyháza. Bársony Mihály – Tiszaalpár. Kis Balázsné
Szabó Veronika – Gátér. Kasza Sándorné Terjék Julianna Veronika
– Fülöpjakab. Fekete Julianna Jusztina – Bugac.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának
elnyerésére: Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Daru u. 1. sz.
alatti 98,6 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Petőfi
tér 2. sz. alatti 18,8 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132
m2-es helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Kossuth
u. 12. sz. alatti ~25m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló László u. 7/6. sz.
alatti 13 m2-es garázs, 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. Változó: biztonsági őr
Felhívás: Kérjük, támogassa a SZJA 1%-nak felajánlásával a
Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja működését. Adószám:
18340459-1-03

Felhívás
Mindazon személyekhez, családokhoz, éljenek a nagykun- és kiskun
településeken az ország más tájain és határon túl: várjuk azon személyek
jelentkezését, akiknek ősei, rokonai kötődtek huszárként, vagy tisztként szolgáltak valamelyik jászkun huszárezredben, és a Hármas-kerületi történelmi
múlt ezen hagyományainak továbbélésében és fennmaradásában közreműködni kívánnak. Hívjuk őket egy közös „jászkun huszárok kegyeleti
emlékhelyének” létrehozására, megvalósítására. Bejelentkezésüket, támogató
szándékukat levélben a Nagykunsági Szellemi Műhely, 531 Kisújszállás,
Szabadság téri ltp. 17. II. e. 11. címen, vagy a kuntalalkozo @gmail.com email címen (név, lakcím, más elérhetőség, az ősei neve, szolgálatának megjelölése közlésével), folyamatosan 2009. február 28-ig várjuk.
Az emlékhely létrehozásával kapcsolatban információ kérhető Fekete Imre
ügyvivőtől a 06/20 4557239-es telefonszámon. Nagykun Szellemi Műhely
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Ünnepi szentmise keretében iktatták be hivatalába Bíró László tábori
püspököt a Szent István-bazilikában január 9-én. A szentmisén jelen
volt Erdő Péter bíboros, az apostoli nuncius, Majnek Antal munkácsi
megyéspüspök és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai.
• Január 18-án kezdődik az ökumenikus imahét, amelyben a keresztény
egyházak egységéért imádkoznak. Az idei évi mottó: „…legyenek
eggyé kezedben” (Ez 37, 17). Az Ökumenikus Imahét nyitó istentisztelete egyben a katolikus, a református és az evangélikus egyház
által közösen meghirdetett Biblia évének lezárása is lesz. A kiskunfélegyházi programot a templomi hirdetőtáblákon keressék!
• Január 16-án 19 órakor a Kalmár kápolnában gitáros ifjúsági szentmisét tartanak. Előtte 18.30-tól énekpróba lesz!
• 2009. február 16-23-án zarándoklat lesz a Szentföldre Bábel Balázs
érsek atya vezetésével. Jelentkezni, érdeklődni az Óplébánián lehet!
• A 2009-es esztendőben egyházi házasságra készülő fiatalokat kérik,
hogy jelentkezzenek a plébániákon!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 17 óra, szombat, vasárnap 7, 9, 1/2
11 és 18 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo 7 és
16 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 16 óra. Kalmár kápolna: vas, 17 óra.
Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház: csütörtök 16
óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.
A Szolgáltató Kuckó: Jóga-foglalkozások Etelkával szerda
délutánonként. Számítógép a bekapcsolástól az internet használatáig
– intenzív 60 órás számítógépes tanfolyam heti 2x3 órában kezdők
számára. Jelentkezés és felvilágosítás: 06/70/331-8745; 06/70/3871313; 06/70/331-6509 vagy személyesen a helyszínen (Petőfi
Lakótelep, dr. Holló Lajos u. 61.) hétfő-péntek 14-20; szombat 9-12.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT 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 12-től január 18-ig
Szenna Patika Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. Tel: 76/466-389.
Január 19-től január 25-ig: Szent István Patika Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Január 17-én és 18-án: dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok u. 4. 70/338-1097; dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. 20/3677-242. Január 24-én és 25-én:
Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955,
Dr. Medgyesi József Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás
14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Tájékoztatás a hulladékgyűjtő rendszer változásairól

Programajánló

Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város Tisztelt lakosságát, hogy 2009. január 1-től a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás területén több jelentős változás is történt. Az alábbiakban ezekről
adunk vázlatos tájékoztatást:
1. Január 7-9. között megtörtént a szelektív gyűjtőszigetek közterületre történő kihelyezése. A
gyűjtőkonténereket a kihelyezés után a lakosok azonnal használatba vehették. A konténerekbe csak
az egyes hulladékfrakcióknak megfelelő hulladékot lehet belehelyezni és a konténerek környékét a
hulladékelhelyezőknek is kötelességük tisztán hagyni, a szemetelést kerülni.
A szelektív és zöldhulladék gyűjtést már a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. (Csongrádi Kft. )
végzi. 2. Kiskunfélegyháza települési szilárd hulladék lerakója a Felgyői Regionális Hulladéklerakó
lett, a Kőrösi úti szilárd hulladéklerakó teljesen bezárásra került. Ennek következtében:
- a külterületi ingatlantulajdonosok évente 10 m3-ig történő hulladékkiszállítási lehetősége
megszűnt. - A Felgyői hulladéklerakóra lakosok is szállíthatnak ki hulladékot, azonban a lerakási
díjat (0,47 Ft/liter+ Áfa) ebben az esetben meg kell fizetniük. 3. A hulladékkezelési díjak a lakosság
felé gyakorlatilag nem változtak a 2008. évi díjakhoz képest, 2009. évben marad a 2,40- Ft/liter+Áfa
egyszeri ürítési díj. 4. Februárban várhatóan meg fog nyílni a Csongrádi úti vásártér mellett létesített
hulladékudvar, ahová a lakosok havonta 1 m3 mennyiségben ingyenesen elhelyezhetik a lomtárgyaikat, illetve építési–bontási hulladékaikat. 5. 2009. április 1-től közszolgáltató váltásra fog sor
kerülni. Addig a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (VSZKSZ) fogja a települési
vegyes szilárd hulladékot mind a lakosságtól, mind a vállalkozásoktól elszállítani. Április 1-től azonban a szilárd vegyes hulladék tekintetében is a közszolgáltató a Csongrádi Kft. lesz. Ezért február és
március hónapban a lakossággal kötött közszolgáltatási szerződéseket a VSZKSZ fel fogja mondani
és megtörténik a lakosság új közszolgáltatóval történő szerződéskötése.
Továbbá tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy a közszolgáltató új hulladékgyűjtő gépjárművekkel
is végez begyűjtést. Az új gépjárművek szélesebbek, mint elődjeik. Ezért a város közigazgatási
területén számos utcában, illetve dűlőben a fák nyesését el kell végezni.
A nyesések nagy részére a következő néhány hétben sor fog kerülni, de a lombosodás és a fák
növekedése miatt a jövőben is elő fognak fordulni egy-egy helyszínen beavatkozások.
A nyesések okozta kellemetlenségekért kérjük az érintett lakosság szíves megértését és türelmét.
Tájékoztatásunk mellékleteként közöljük a szelektív hulladékgyűjtő szigetek listáját. Néhány
helyszínen a szigetek nem a listában szereplő helyre kerültek kihelyezésre, ezeket a szigeteket a kihelyezés után 1-2 héten belül a szakcég át fogja helyezni az eredetileg megjelölt helyre. Addig is kérjük az érintett lakosság szíves megértését és türelmét.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy szíveskedjenek a hulladékot háztartásaikban szelektíven
gyűjteni a három frakciónak megfelelően (papír, üveg, műanyag) és a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket használni, illetve igénybe venni környezetünk hatékonyabb védelme érdekében!
Városüzemeltetési Osztály Polgármesteri Hivatal

Koltay Gábor filmrendező és Koltay Gergely zeneszerző lesz a városi könyvtár
vendége január 19-én 17 órakor. Megnyitót mond Busa Imre alpolgármester.
Jégh Roberta és Eperjes Zsolt jótékony
célú fotókiállításának megnyitójára kerül
sor január 19-én 17 órakor a Vállalkozók
Ipartestületének székházában. A befolyt
összeggel a Vakok és Gyengénlátók Iskoláját támogatják az alkotók.
„Szellők szárnyán” címmel Tóth Éva és
Leblanc Győző operettműsorát láthatják
január 20-án 19 órakor a Móra Ferenc
Művelődési, Ifjúsági és Közösségi Ház
színháztermében.
Január 22-én 16 órakor a városi könyvtárban Morell Mihály grafikai kiállítását
Gelléri István, az Újpest Galéria vezetője
nyitja meg.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Antalfy István költő, író, műfordító lesz
a vendége a Szakmaközi Művelődési
Háznak január 23-án 16 órakor.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek listája
1. Bajcsy - Csongrádi utca kereszteződése. (A transzformátor és a takarmánybolt közötti zúzott köves
területen.), 2. Szentesi út - Haubner Károly u. sarki parkolóba, macskaköves burkolat. 3. Platán u. 2.
Móraváros: Honvéd sportpálya előtti zöldterület. 4. Nefelejcs u. - Szegfű u. sarok. Móravárosi ABC
mögött zárt, betonozott terület. Korábban is már működött szelektív gyűjtőszigetként. 5. Liget u. 36.
szemben parkolóban. III. köz, burkolt felület. 6. Petőfi S. u. 3. Pékséggel szembeni, parókiához tartozó bekötő út jobb oldalán lévő zöldterületre. 7. Irányi D. u. - Kalmár J. u. sarki zöldterületen (játszótér sarka). 8. Halasi út 21. előtt - Dózsa Gy. u. sarki park. (Egy bejáró melletti zöldterület, jobb
oldalon). 9. Kossuth u. 18. - ABC mögött Dózsa Gy. u. felőli végén lévő zöldterület, jelenleg
működő. 10. Kossuth u. 33. B épület c. lépcsőház előtti konténerek mellett. Pékség mögötti burkolt
felületen. 11. Kaffka M. u. 16. sz.-al szemben - Mikes u. sarkán a 3 betonoszlop melletti
zöldterületen. 12. Mikszáth K. u. 8. szembeni parkoló. Víztoronynál lévő burkolt felület. 13.
Wesselényi u. 7. szembeni burkolt parkoló. 14. Dr. Holló L. u. 28. előtti - Szolnoki ABC előtti
parkoló (háromszög alakú parkolóban) burkolt felület. 15. Bessenyei u. 23. sz. elé (Régi daráló előtt).
16. Dr. Holló L. u. - B. Szabó J. u. sarok, Spar melletti burkolt parkoló. 17. Petőfi lakótelep: Asztalos
J. u. – Holló L. u. közötti nagy zöld területen. Már meglévő szelektív gyűjtősziget helyére. 18. Petőfi
lakótelep: Petőfi ABC mögött lévő burkolt parkolóban elhelyezett konténer mellett. 19. Bankfalu:
Kiskun u.-i ABC-vel szembeni zöldterületen. 20. Bankfalu: Kiskun u. Óvoda bejáró (hátsó) melletti zöldterületen. 21. Molnár B. u. 9. sz. társasház oldalában a burkolt parkolóban (játszótérhez vezető
szervizút mellett balra.). 22. Deák F. u-án a József A. Általános Iskola kapuja mellett. 23. Majsai 9.
társasház szembeni burkolt parkoló. 24. Horvát Zoltán u. 6. mellé - 9. sz. elé. Beton burkolat. 25.
Selymes III. dülő - Kereszt dülő kereszteződés. Zöldterület. 26. Halesz: Kiskunmajsai út - R. Nagy
Tüzép elé. Nagy salakterület város felöli oldala. 27. Molnár telep 31. előtti postaládák mellé.
Zöldterületen. 28. Felső Galambos: Galambosi Büfével majdnem szembeni területen. Kereszt,
postaládák melletti két nagy fa közötti zöldterületen. 29. Felső Galambos III. dülő Bugaci út felöli
eleje. Postaládák mellett 2-3 m-re lévő zöldterületen. 30. Kiskun Agráripari területen. III. kerület
Tanya 123. előtt. Tehenészet után lévő aszfalt szélesedésnél a zöldterületen. 31. Aranyhegyi
lakótelep: Bárány u. Régi iskola előtt, a szomszédos drótkerítés mellett, az úttal párhuzamos
zöldterületen. 32. Alpári úton a 0154/7 hrsz.-ú területen lévő aszfaltfelületre. 63. és a 64. km kő
közötti terület Alpár felé menve balra, kb. a 63+860 km szelvényben. 33. Kőrösi út eleje Primagáz
bejáró. A kerítéssel párhuzamosan a betonozott felületen. 34. Zöldmező lakótelep: Toma dülő
Aszfalt út mellé a homokút folytatásában lévő zöldterületen.

Pályázati felhívás
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
vers, próza (a javasolt témából adódóan
pl. mese, max. 10 oldal).
Javasolt témák: 130 éve született Kiskunfélegyházán Móra Ferenc Az én mesém
(150 éve született Benedek Elek, a nagy
meseíró).
Pályázni lehet eddig még nem publikált
művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és kistérségének lakói, valamint
Bács-Kiskun megye alkotó kedvű „tollnokai”. A pályázatokat nagy/közepes
borítékban 3 példányban gépelve kérjük.
A pályázati példányokra és a boríték
külsejére csak a jeligét kell ráírni (nevet
nem!), s lezárt kis borítékban legyen a
pályázó neve és címe. A formailag hibás,
vagy határidő után érkezett pályázatokat
nem tudjuk elfogadni! A pályaműveket az
alábbi címre kérjük postán beküldeni:
KISKUNFÉLEGYHÁZI IRODALMI
ALAPÍTVÁNY
6100 Kiskunfélegyháza Kazinczy u.
10-12.
Postára adási határidő:
2009. február 28. A pályaműveket külső
és belső szakértői bizottság véleményezését figyelembe véve a Kuratórium
bírálja el. Ünnepélyes jubileumi díjátadás
a Költészet Napján 2009. április 15-én
lesz a Móra Ferenc Művelődési Központban, amelyről minden pályázót írásban
értesítünk.
Pályadíjak mindkét kategóriában:
20.000, 15.000, 10.000 Ft. Mindkét
kategóriában „IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”at is adunk ki, azon pályázók számára,
akik nappali tagozaton általános vagy
középiskolában tanulnak. Kérjük, hogy a
jeligéjük mellett az „ifjúsági” szót feltüntetni szíveskedjenek.

Félegyházi Közlöny
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Anna ezüstérmes lett
Budapesten rendezte meg
december 6-án az idei Mikulás Kupa Utánpótlás Országos Bajnokságot a Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség, melyen Nemcsok Anna gyermek
kategóriában, súlycsoportjában a II. helyet szerezte meg.
A döntő meccset az utolsó pillanatban veszítette el, egy
bekapott szerencsétlen találattal.
Fábián Ferenc edző, két danos karate mester lapunk
érdeklődésére elmondta, Nemcsok Anna kiválóan szerepel
a versenyeken, eddig már
több ezüstéremmel büszkélkedhet. Megítélése szerint tanítványának jó esélye van
arra, hogy a márciusi Diákolimpián végre sikerül a dobogó legfelső fokára állnia.
- munkatársunktól-

Kosárlabda gála
December 27-28-án 29 csapat 206 résztvevőjével zárult az óévbúcsúztató gála.
Végeredmény: Piros csapatok - Kék csapatok 2249-2054.
A 24 óra alatt 2 pályán 76 mérkőzést játszottak a csapatok, remek hangulatban,
komoly kitartásról, küzdőszellemről téve

tanúságot. A legfiatalabb résztvevők 9-10
évesek, a legidősebbek 50 év felettiek
voltak. Köszönet a támogatóknak, a
sportcsarnoknak, a mérkőzést levezető
játékvezetőnek, a gálát megrendező szervezőknek és a gála lebonyolításában közreműködőknek.
KKC

Eredményesek voltak a lányok
Újonc csapatként kezdtük a bajnokságot, annak ellenére, hogy csapatunkból
jónéhányan már játszottak a futsal
bajnokságban. Most is beigazolódott az,
hogy sok jó játékos nem feltétlenül alkot
egyből jó csapatot is. Szeptemberben
kezdtük el az edzéseket, s szinte felkészülési mérkőzés nélkül vágtunk bele a
bajnokságba.
Az első mérkőzésünkön ennek megfelelően nagyarányú vereséget szenved-

tünk, igaz, az ellenfél az elmúlt évi
bajnok volt. A következő mérkőzésen már
mutatkoztak az összeszokottság jelei, de
sajnos még ekkor sem sikerült győzni. A
harmadik mérkőzéstől kezdve tovább
javult védekezésünk és a támadásokat is
sikeresen fejeztük be és ez meghozta a
várva-várt győzelmet. A bajnokság végére kissé leengedett a csapat, s az utolsó
mérkőzést csak döntetlenre sikerült hozni,
így pont 50%-os lett a teljesítményünk s
ezzel az 5. helyen zártuk az őszi idényt.
Csapatunkból két játékos meghívást
kapott a felnőtt válogatottba, Rosta Eszter és Bagdi Csilla. Az őszi szezon gól királya Bagdi Csilla lett. A csapat munkáját támogatta Hideg László és Lantos
János. Az őszi forduló visszavágó mérkőzései már január közepén elkezdődnek.
A csapatok többsége a nagypályás bajnokságból már elkezdte igazolni a játékosokat. Mi ugyanazzal a kerettel vá gunk neki a bajnokságnak ezért az 1-4
helyezés megszerzése nagyon nagy sikernek számítana, de bízva a csapat egységében reméljük, sikerül célunkat megvalósítani.
Nagy Ferenc edző
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Pályázatok
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. A
pályázatot írásban - „Majsai út 11/C. I/3.” jelige
feltüntetésével, lezárt borítékban - lehet benyújtani
személyesen a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) I. emeleti tárgyalójában
megtartásra kerülő Lakás Bizottsági ülés időpontjában. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét
és lakcímét.
Benyújtási határidő és egyben a tárgyalás
időpontja: 2009. január 26. 16.30 óra.
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.
OOO
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. I. em. 51. szoba) vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
OOO
Értesítjük a város lakosságát, hogy 2009.
január 20. után a DÉMÁSZ Zrt. megkezdi a villamosvezetékek alatt lévő fák visszavágását.
Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik
előtt a levágott ágak egy hétnél tovább ottmaradnak, értesítsék a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát, hogy a nyesedék elszállításáról gondoskodhassunk. Tel.: 76/562-041.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Munkavállalásra alkalmas
OKLEVELET ADÓ
Masszőrtanfolyam indul
Kiskunfélegyházán
január 24-én
Kiskunmajsán január 29-én
Kiskunhalason január 31-én
ÁR 40.000Ft
Érd: 30/365-7510 v.
70/944-6427
Nyilvántartási szám:
14-003206

