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Közlöny
A 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat szívgyűjtési akciójához kapcsolódva január 19-én Ficsór József polgármester,
Ernyes László, az egészségügyi bizottság vezetője és a félegyházi
Máltai Csoport tagjai átadták a textilszíveket Rigóné Kiss Évának, a Dél-alföldi Régió titkárának.
Folyt. a 2.old.

A kultúra napja
„Nemzeti fény a cél.
Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.”
Kölcsey Ferenc sorai adják a mottóját az idei
Magyar Kultúra Napi rendezvénysorozatnak,
amelyet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a
Móra Ferenc Művelődési Központ, a Petőfi
Sándor Városi Mozi és a Szakmaközi Művelődési Ház szervez. Január 19-én a városi
könyvtárban tartott nyitórendezvényen Koltay
Gábor filmrendező és Koltay Gergely zeneszerző, a Kormorán együttes vezetője volt a
közönségtalálkozó vendége. A záró rendezvényt a Szakmaköziben tartják január 23-án 16
órakor, Antalfy István költő, író, műfordító lesz
a vendég.

Lakásfelújítás a Petőfi-lakótelepen
tott összesen kilencven millió forint állami
támogatáshoz. Így a Dr. Holló L. u. 59-69.
szám és a Holló L. u. 73-83. alatti 90 lakásos, 1980-ban épült társasház lakóközössége rövidesen megkezdheti az épületek
teljes körű felújítását.
Az épületek lapostetejének szigetelése, a
A városban tavaly négy társasház igényelt homlokzat szigetelése, a lakások külső
önkormányzati és állami támogatást a har- nyílászáróinak cseréje valamint felújítása,
minchárom százalékos önrész mellé. Az a szellőző rendszerek rekonstrukciója, a
első miniszteri döntés decemberben szü- fűtéskorszerűsítés költsége mindkét épületletett, melynek értelmében két pályázó ju- tömbben megközelítőleg száznegyvenmillió forintba kerül.
A lakások rekonstrukciójának költsége a becslések
szerint huszonhárom év alatt
térül meg. Az éves megtakarítás a felújítást követően
eléri a hatmillió forintot. Az
energia megtakarítás mértéke mintegy hetvenkét százalékos. A tulajdonosok jelenleg rendelkezésére álló önereje négy millió forint, a hiányzó részt hitelből fedezik.
Bense Zoltán elmondta, bízik
abban, hogy a közeljövőben
a másik két pályázót is a
A közösképviselőket Bense Zoltán a Lakásbizottság elnöke és
nyertesek közt tudhatják.
Faragó Zsolt osztályvezető tájékoztatta a pályázati sikerről.
-gIdén két, egyenként kilencvenlakásos társasház újulhat meg az úgynevezett Panelprogram keretében a Petőfi lakótelepen.
A lakóközösségek decemberben értesültek
az örömhírről – tájékoztatta lapunkat
Bense Zoltán, a Lakásbizottság elnöke.

Ökumenikus imahét
A keresztény egyházak
egységéért
ökumenikus imahét kezdődött városunkban
január 19-én.
Ezekiel próféta sorai
szolgálnak: „legyenek
eggyé kezedben”. Az
első alkalom témája
volt: Keresztények
szemtől szembe a háborúval és az erőszakkal. Répa Bernadett, M. Anna nővér, a
Constantinum Intézmény óvodavezetője a
református templomban beszélt a megbocsátás
fontosságáról. Az isteni kegyelem mindenkor
segít lemondani a bosszúról, segít a sebek begyógyításában és a szelíd szeretet mindig
meghozza gyümölcsét. – mondta Anna nővér.
Pénteken a Sarlós Boldogasszony templomban
Hajagos Gyula plébános tart imaórát “Keresztények szemtől-szembe a betegséggel és a
szenvedéssel” címmel, szombaton a Szent István
templomban Feczák László görög katolikus
paróchus a vallási sokszínűségről elmélkedik.
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Elnökválasztás az MSZP-ben Megszünt az MDF
Tisztújító küldöttértekezletet tartott
az MSZP Városi Szervezete január
14-én a Gorkij utcai székházában.

Dr. Garai István városi elnök beszámolt az elnökség két éves munkájáról.
Tájékoztatta a megjelenteket az országos, megyei és helyi eseményekről.
Szólt arról, hogy az elnökség igyekezett megfelelni azon elvárásoknak,
melyet a tagság 2 évvel ezelőtt megfogalmazott. Kért mindenkit, hogy
közös összefogással és kellő tenni
akarással tegyen meg mindent, hogy –
a nehéz gazdasági helyzet ellenére – a
város tovább fejlődjön. Ebben

különösen nagy a felelőssége az
MSZP-s önkormányzati képviselőknek. A beszámoló után a jelölést
előkészítő bizottság ismertette a küldöttekkel a tagsággal történt elbeszélgetés tapasztalatait. Ezt követően a
jelölő bizottság javaslata alapján –
titkos szavazással – a küldöttek
megválasztották a következő két évre
a városi elnökséget, az országos,
megyei szervezetekbe a képviselőket
és a kongresszusi küldötteket. A
küldöttértekezlet ismét megválasztotta városi elnöknek dr. Garai István
Leventét, alelnöknek Ernyes Lászlót.
- tudósítónktól-

Megnyílt a Terasz ifjúsági klub!
Decmber 20-án, hosszas előkészületek után megnyitottuk a Terasz
ifjúsági klubot a Gorkij u 2. alatt, a
Gyermekkönyvtár helyén, az emeleten. Hogy mi is a Terasz? Egy ifjúsági klub, egy közösségi tér. Van fent
büfé, csocsó, darts, zenegép, wifi.
Egy hely, ahová fel lehet menni,
beszélgetni, kávézni, kártyázni,
netezni, játszani vagy csak melegedni, amíg nem jön a busz.
Diákbarát nyitva tartással, 14-22
óráig, hétvégén még tovább várjuk a
betérőket.

tett. Reméljük, hogy a fiatalok is
magukénak érzik a helyet, és ötleteikkel, javaslataikkal teszik színesebbé a Terasz életét. Szívesen adunk
helyet osztálytalálkozóknak és iskolai
rendezvényeknek is. Rendszeres programjaink mellett (pl.: póker klub,
angol teaház) várjuk a további
javaslatokat, igényeket, hogy a Terasz
egy jó hangulatú, tartalmas programokkal teli találkozóhely lehessen!
Szász Anikó a Kiskunfélegyháza
Ifjúságáért Egyesület elnöke

Ahhoz, hogy ez a klub létrejöhessen,
sok helyről kaptunk támogatást. Erre
nagy szükségünk volt, mivel ez egy
civil kezdeményezés, hiszen mi, fiatalok gondoltuk úgy, hogy jó lenne a
központban egy olyan hely, ahova
bármikor fel lehet menni. A helyet a
Félegyházi Közművelődésért Közalapítványnak köszönhetjük, a kialakításban a megyei- és a helyi önkormányzat pénzügyi támogatása segí-

Tisztelt
Félegyháziak!
Hajnal Józsefné vagyok, az elmúlt
időszakban végzett tevékenységeim
által a városban többen ismerhetnek.
Évekig vezettem a Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesületének Ifjúsági Csoportját; tagja vagyok a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesületnek; aktívan részt vettem a
város kulturális és egyéb rendezvényein, ill. szervezésében; kétszer
pályáztam a Szakmaközi Művelődési
Ház akadálymentesítésére. A pályázatok sikeresek voltak, így az akadálymentesítés megtörtént. Félegyháza
város testvérvárosi kapcsolatainak
ápolásában is részt vettem, a vendégeket a mai napig fogadom.
Sajnos betegségem súlyossága miatt,

Tisztelt Kiskunfélegyházi Választópolgárok! Ezúton
tájékoztatom Önöket arról, hogy a Magyar Demokrata
Fórum Országos Választmánya 2009. január 11-i ülésén a
Jászberényi László vezette kiskunfélegyházi alapszervezetet feloszlatta.
Nem tűrhettük tovább az antidemokratikus, klikkszerű, és
ezért Alapszabályt sértő működésüket.
Nem tűrhettük tovább azt, hogy amit hosszú, kitartó
munkával elértünk és felépítettünk, - pl. a haláladó eltörlése -, azt néhányan egyéni érdekeik mentén lerombolják.
Ugyanakkor biztosítom Önöket arról is, hogy a
szervezetet újjá szervezzük.
Remélem, olyan vezetőket találunk, akik méltó utódai
lesznek Fekete Pál tanár úrnak, egykori barátomnak,
országgyűlési képviselőtársamnak.
Karsai Péter az MDF Bács-Kiskun megyei elnöke

Tisztelt Kiskunfélegyházi
Választópolgárok!
A feloszlatott MDF kiskunfélegyházi alapszervezet elnöksége és tagjai köszönik az eddigi támogatást.
Alapszervezetünk mindig és mindenkor betartotta az MDF
Alapszabályát.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Karsai Péter nem ismeri azt.
Az ellenünk folyó koncepciós eljárás során sem biztosította az Alapszabály szerinti védekezés lehetőségét, döntéshozatalok előtt csak a vád volt meghallgatva.
„Antidemokratikusan” és Alapszabályt sértően folyamatosan Karsai Péter tevékenykedik. Mi sem tűrhettük
tovább, hogy a Magyar Demokrata Fórum nevét felcserélje Magyar Diktatórikus Fórumra és azzal azonosuljon.
Egy éve Karsai még Jászberényi Lászlónak és a kiskunfélegyházi szervezetnek azt mondta, hogy sohasem felejti el,
amit az MDF-ért tettünk a nehéz időkben.
Úgy tűnik gyorsan felejt.
Tisztelettel adóztunk Fekete Pál Úr emlékének 2008-ban
is, amikor a „feloszlatott helyi szervezet” és Jászberényi
László önk. képviselő javaslatára városunk díszpolgára
lett.
MDF kiskunfélegyházi szervezetének elnöksége

Gratulálunk Karsai Úr!
körülbelül fél éve oxigéntartállyal és
kanüllel az orromon láthatnak az
utcákon (hosszú idő után, ugyanis
sokáig ki sem mozdulhattam).
Ez nem lehet hosszú távú megoldás.
Ahhoz, hogy életben maradjak, tüdőátültetésre van szükségem. A transzplantációt Bécsben végzik, a műtétet
az OEP fedezi, de vannak olyan költségek, melyeket önerőből kell kifizetnem. Az operációt megelőző vizsgálatok már kiürítették a család pénztárcáját. Ezért fordulok a város polgáraihoz, hogy akinek módjában áll,
kérem segítsen.
Ezt megtehetik, ha az OTP-nél
vezetett 11773322-00394154 számú
bankszámlaszámra utalják, vagy
személyesen fizetik be.
Megértésüket és adományaikat előre
is köszönöm, mert ezzel az életem
menthetik meg.
Tisztelettel: Hajnal Józsefné

Szép álom volt a Normális Magyarország. Önöknek ezt is
sikerült tönkre tenni.
Feloszlattak egy alapszervezetet, mely működött.
Működött, ez abból is látható, hogy feloszlatták. Miért kellett feloszlatni? Mert Félegyházán rosszul értelmezték a
demokráciát. Azt hitték az itteni emberek, hogy szabadon
választhatnak, hallathatják a hangjukat és az MDF
alapítóinak szándékai szerint értelmes, gondolkodó,
tájékozott és tenni akaró embereket választanak soraikba.
Sajnos a mai MDF vezetése – Önt is beleértve – a
demokráciát nem így értelmezik. Azt, hogy az MDF alapszabályát kik sértik meg sorozatosan, azt az egész ország
tudhatja a híradásokból, láthatók voltak (és vélhetően
lesznek) a bírósági ítéletekből. Ön egyéni érdekeket említ
– mi is azt látjuk. Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy
semmi sem tart örökké. Ideig-óráig biztosan találnak
Önöknek megfelelő vezetőket (mi is ismerünk ilyet), de
tagságot nem. Úgy hisszük azonban, hogy a tagság
kérdése az Ön számára nem is fontos, hiszen azt meg sem
említi. Munkájához(?) további sok sikert kívánunk – csak
könyörgünk, mandátuma lejárta után ne menjen vissza
tanárnak!
A feloszlatott szervezet tagjai
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A máltaisok
20 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A fagyok beállta után nehezen jutnak táplálékhoz a vadon élő madrak. Az
összevont Általános Iskolák Dózsa György tagiskolájának napközisei a minap
a Majsai úti lakótelepre látogattak, hogy megtöltsék a madáretetőket. A
madáreledelt Gyenes Attila, a körzet önkormányzati képviselője biztosította.

„Magyarországnak van a legnagyobb szíve”

– ezzel a jelmondattal indította útjára a
fennállásának 20. esztendejét ünneplő
Magyar Máltai Szeretetszolgálat az éves

kampánysorozatát – mondta el Rigóné
Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának
titkára és a Kecskeméti Szervezetének
vezetője. Az egész ország településeiről
összegyűjtött textilszívekből az ünnepi
év végére Budapesten egy óriás méretű
szívet varrnak majd össze, amelynek
nagysága, akár több ezer négyzetméter
is lehet – szimbolizálva hazánk
nagylelkűségét. A Kecskeméti Szervezet
ötlete volt a Máltai Szeretetszolgálat
elmúlt 20 évét bemutató kiállítás-busz,
amely a Dél-alföldi Régió 12 településén fordul meg a napokban. Rigóné
Kiss Éva hangsúlyozta a félegyházi Máltai Csoport példamutató helytállását a
beteggondozás és a gyűjtési akciók terén, megköszönte dr. Nánási Erzsébet
vezető munkáját, aki a tagokkal együtt
látta vendégül a kecskeméti küldötteket.

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének közreműködésével a Város
Tűzoltóságán fél éven belül második alkalommal szerveztek önkéntes
véradást. A lánglovagok mellett - akik igen szép számban adtak vért - számos
civil is megjelent. A jövőben szeretnék, ha hagyománnyá válna ez a megmozdulás tűzoltóságukon.

1988 decemberében a magyar születésű Csilla von
Boeselager (Fényes Csilla) bárónő Németországban
megalapította az Ungarischer Malteser Caritasdienst
(UMCD) szervezetét, majd 1989. február 4-én,
Budapesten Kozma Imre atya, zugligeti plébános vezetésével létrejött ennek magyar megfelelője: a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat (MMSz).
. "Tuitio fidei et obsequium pauperum” – „A hit védelme és a szegények istápolása" - ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Minden korban mást és
mást érthettek a hit védelmén, a szegények istápolása is
más tartalommal bírt az egyes korokban. Azonban a jelmondatuk nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban is
fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatással, a
szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulással, a
szeretettel végzett szolgálattal tudnak leginkább kifejezni a szervezet dolgozói, képviselői. A Máltai
Szeretetszolgálat segítségére szorulók száma sajnos
nem csökken, sőt egyre több erõfeszítést igényelnek a
kor kihívásai. Kozma Imre atya szerint a mai kor elvárásai szerint igyekeznek végezni a munkájukat, amelynek legfõbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való
alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, a rászoruló ember valódi szolgálata. Az adakozó kedv ma is létezik, ha hiteles ember kéri az adományt, és ha a jótékonykodók meggyőződnek róla, hogy az adomány
megfelelő célra megy, és célba is ér – hangoztatja a
szervezet elhivatott vezetője.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása után
nyomban történelmi események forgatagába került. A
kelet-német menekültek befogadása (1989. augusztus),
a romániai forradalom (1989. december), a jugoszláviai háború (1991.) során végrehajtott nagyszabású segítő- és mentő akcióival kormányszervek és társadalmi
szervezetek partnerévé vált.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hazánkban 7 régióban, minden megyében, országosan 350 helyen van
jelen. Közel 150 helyi csoportban, mintegy 200 intézményben, kb. 5.000 aktív és 15.000 mozgósítható
önkéntes és 750 munkatárs szolgálja a rászorulókat: a
szociálisan hátrányos helyzetűeket, a mozgássérülteket,
a fogyatékkal élőket, a hajléktalanokat, az idős és beteg
embereket. Ez a szerepvállalás az ország egyik legnagyobb és legszélesebb körben tevékenykedő karitatív
szervezetévé tette a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot.
A szervezet az elmúlt 20 évben a meghirdetett segélyprogramjai alkalmával a polgárok – magánszemélyek
és vállalatok – széles körű egyetértésével és jó szándékú támogatásával találkozott. Azt tapasztalták, hogy az
emberek fogékonyak az egész társadalmat érintő üzenetekre, nyitottak a bajba jutottak megsegítésére, készek
tevékeny együttműködésre az össztársadalmi problémák megoldásában. Sokan készek és képesek az egész
életüket meghatározó odaadásra, a másik ember feltétel
nélküli elfogadására, szolgálatára. Kozma Imre atya
ezért hirdette meg a 2009-es ünnepi esztendő üzenetét:
„Magyarországnak van a legnagyobb szíve” – a magyarok nagyon fogékonyak a szegények, elesettek problémája iránt, hiszen 20 év alatt több milliárd forint adományt gyűjtöttek össze. Az új program első felhívása a
takarógyűjtési akció volt, amely a hideg télben szenvedő, legrászorulóbb embertársaink megsegítésére irányult, „hogy ki ne hűljenek az emberek!”. Az idei programsorozat számos új akcióval folytatódik majd, a szeretetszolgálat köszönettel fogadja valamennyi jószándékú magánszemély, szervezet partnerségét és támogatását.
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A temlomépítő plébános
A 2007-ben alakult Huszka József Baráti Kör
ötleteként még abban az évben megjelent a félegyházi születésű Huszka József rajztanár,
művészettörténész, etnográfus életét bemutató
kiadvány. Felmerült, hogy Krizsanótzy Jánosról, Félegyháza első, templomépítő plébánosáról is célszerű írni egy hasonlót, de akár
Boczonádi Szabó Józsefről is…

A TKIKI Zeneiskola társastánc tagozatának félévi záró-bemutató vizsgájára
került sor január 15-én.
A Zeneiskola épületében szülők, nagyszülők, barátok és rokonok előtt adhattak számot tánctudásukról az I.-II.-III.
évfolyam tanulói. Törökgyörgy József,
kisteleki táncoktató elmondta, a bemutató olyan állomás a gyerekek életében,
amikor megmutathatják, meddig jutottak el tánctudásban az elmúlt fél év alatt.
A társastánc olyan művészet, amely
nemcsak élvezetet ad és gyönyörködtet,
hanem minden gyerek személyiségfejlődéséhez is hozzájárul – tette hozzá a
szakmájában rendkívül sikeres és elismert táncoktató.

Pályázati figyelő
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Így született meg a Félegyházi Füzetek sorozat
ötlete, melynek második kiadványa, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület gondozásában az elmúlt év utolsó napjaiban került ki a
nyomdából.
Mindkét kötet szerzője Szász András, a Petőfi
Népe napilap újságírója.
A szerző lapunk érdeklődésére elmondta, a több
hónapos gyűjtőmunka
eredményeként megszületett, reprodukciókkal,
képekkel gazdagon illusztrált, 54 oldalas
füzetet hiánypótló munkának szánta.
Kiskunfélegyháza újratelepítésének időszakát, új lakóinak
életét sokan kevésbé
vagy egyáltalán nem
ismerik, és Krizsanótzy Jánosról is
kevés hiteles információ maradt fent.
A Nógrád megyéből származó fiatal pap (17161751) mindössze 27 éves volt, amikor 1743.
július 1-én Üllésről megérkezett Félegyházára.

Első miséit egy erre a célra felállított sátorban
celebrálta. Később vízimolnárokkal fatemplomot építtetett a mai Nepomuki Szent János-szobor helyén. A
kőtemplom építésére 1744-ben
kezdte el a gyűjtést, ügye megnyerésére még a
váci püspököt is
felkereste személyesen.
Áldozatos munkája eredményeképpen öt év alatt
sikerült előteremteni a szükséges
pénzösszeget, és
elődeink kereken
260 éve, 1749-ben ünnepélyes keretek között lerakhatták a mai Ótemplom
alapjait.
Krizsanótzy János nem
érte meg a templom felszentelését, 1750-ben súlyos betegen kérte áthelyezését szülőfalujába,
Kállóba, ahol alig egy
esztendővel később, 34
évesen meghalt.
Városunk első templomépítő plébánosának méltó emléket állít e kötet, amelyet a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban vásárolhatnak meg az
érdeklődők.

A Városi Könyvtár szolgáltató rovata
Nemzetközi Gyermekrajz pályázat 2009.
Képzeld el, milyen lenne a világunk, ha
BARÁTSÁG és HARMÓNIA övezné. Ha a
Földünk egy nagy család lenne, ahol minden
ember boldogan él egymás mellett. Most itt az
alkalom, hogy fantáziádat megragadva alkoss,
és oszd meg velünk, hogyan él a TE
Szívedben ez az álom, amelyből bizonyosan
valóság lesz, hiszen szerte a Világon több millió gyermek álmodja Veled ugyanezt.
Pályázatunk címe:"A VILÁG EGY KERT A
SZÍVEMBEN"
Kategória: 5-15 éves diákok egyéni alkotásait
várjuk. Méret, technika: A4-es bármilyen
eszközzel (kivéve komputer grafika).
Beküldési határidő: február 15. Cím: Madal
Bal Kft. - Világharmónia Futás Szervezőiroda
1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.
Információ: Világharmónia Futás Szervezőiroda
Tel.:
(1)-297-1620,
http://www.worldharmonyrun.org/hungary
Érdeklődjön és tájékozódjon a Városi
Könyvtárban, nyitva tartási időben:
Hétfő: Zárva
Kedd-péntek: 9-18 óráig
Szombat: 8-12 óráig
Honlap: www.psvk.hu
E-mail: psvk@psvk.hu
Tel.: 76/461-429; 70/338-731

„Légy győzelmek tanúja…”A kecskeméti magyar királyi „Zrínyi
Miklós” 7. honvéd gyalogezred a második világháborúban című könyvét mutatta be dr. Szakály Sándor hadtörténész és a szerzők – Babucs
Zoltán, Maruzs Roland és dr. Szabó Péter – január 14-én a
Hattyúházban. A kötet tárgyalja a 3. félegyházi zászlóalj történetét is,
így a rendezvényen köszönthették a 92 éves Terjék Józsefet, aki részt vett
a doni ütközetekben. A bemutatón közreműködtek a Móra Ferenc
Gimnázium diákjai.
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A múlt értékei, a jövő ígérete
Versengés a félegyházi szakképzés 125. évfordulója alkalmából
Tavaly decemberben izgalmas rendezvénynek adott
otthont a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és
Kollégium Kossuth Lajos
Középiskolája és Szakiskolája. Az összegyűlt 6 csapat, felkészítő tanáraik és a
meghívott nyugdíjas kollégák régi idők emlékeit
idézték meg.
Az egyes csoportok más és
más nézőpontból közelítették meg iskolájuk neves
történelmét, mégis a színvonalas pályamunkák, különböző multimédiás eszközökkel készített prezentá- Balról – jobbra: Major Tamás, Vesze Richárd, Benséné Szabó
ciók több közös ponton Ágota, Terjék Norbert („Munkásegység”)
találkoztak egymással. A
verseny résztvevői kitartásukkal, lelkes munká- jelenlévőket. A tanulók fantáziáját tükrözi, hogy
jukkal megerősítették a látogatókat abban, hogy volt olyan csapat, aki kézműves eszközökkel
igazán sikeres jövőképet csak a régi hagyomá- makettet készített, plakátot gyártott, ezzel a
nyok ismeretében lehet építeni. Ezen célkitű- maga fizikai valójában is megidézte az iskola
zések összhangban voltak városunk Művelő- élő, dinamikusan változó történelmét.
dési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságának az A megrendezett esemény azonban kettős célt
idei évben megfogalmazott elképzeléseivel. A szolgált. Az emlékezés mellett remek leheközös álláspont eredménye pedig egy igazán tőséget biztosított a kompetenciákat előtérbe
helyező projektmódszer gyakorlatban történő
hatékony és kreatív együttműködés lett.
A filmrészletekben, apró bejátszásokban a haj- alkalmazására is. Pedagógusként nem szabad
dani kollégák mellett megjelentek Kiskunfél- elfelejtenünk, hogy az igazi tudás nem a könyegyháza öreg iparosai, unokájukra büszke vek lapjain porosodó betűkben, hanem a szemészülők és nagyszülők. A diákok által készített lyesen megélt tapasztalatokban rejtezik.
interjúk sok esetben mély érzelmeket mozgattak
Hideg János szaktanár
meg, interaktív részvételre csábítva ezzel a

Táncsics Gyermekkarácsony-LL.Junior-ral
Emlékezetes, nagyszerű programokkal fűszerezett buszos kiránduláson vett részt 2008
december 20-án a Bankfalui Általános Iskola
és a kiskunmajsai Arany János Általános
Iskola jellemzően hátrányos helyzetű 38 kisdiákja. A Táncsics Alapítvány által szervezett
„Gyermekkarácsony” programsorozat keretében a gyerekek Budapestre utaztak.
A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek a
Néprajzi Múzeumban. A múzeumban a gyerekeket tárlatvezetők várták,
akik végigvezették a látogatókat az intézmény falai
között és előadásukkal láthatóan nem csak őket és tanáraikat, hanem az őket kísérő
Pap Istvánt is lenyűgözték. Ezt
követően a központi rendezvénynek helyt adó HUNGEXPO-n látványos zenés
műsorral folytatódott a program. Fellépett többek között a
NEMADOMFEL Együttes,
KIKI, LUI a bűvész és a
gyerekek legnagyobb örömére
LL. Junior és táncosai. A
műsor végén Dr. Lamperth
Mónika, a Táncsics Alapít-

vány Kuratóriumának elnöke köszöntötte a
mintegy 3000 fős gyermekközönséget majd a
fellépő művészektől az autogram vadászok
szerezhettek emléket maguknak. A kirándulás
megszervezésében nagy szerepet vállaltak a
diákokat kísérő oktatók, valamint dr. Garai
István Levente országgyűlési képviselő, Pap
István önkormányzati képviselő és Fogl
András kiskunmajsai önkormányzati képviselő.
Horváth Tamás

5. oldal

Morell
A szerencsés véletlen (vagy a jó szervezés?) úgy
hozta, hogy a 40. magyar filmszemle kiskunfélegyházi rendezvényén a filmművészet nagy öregjének Morell Mihálynak a kiállítása nyitódott az
idős művész jelenlétében.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár európai szintű kiállító terme méltó anyaggal folytatta bemutató sorozatát. Bodor
Miklós után a Magyar Kultúra napján
Morell Mihály rajzaiból rendeztek
impozáns kiállítást. A magyar filmművészet egyik meghatározó egyénisége
igazából talán(?) szobrász művész, de
újabban festő, ezért tűnhet meghökkentőnek, hogy félegyházi tárlata
lényegében a grafika világába viszi el a
látogatót.
Az Újpesti Galéria igazgatójának
Gelléri István által összeállított rajzi
anyag azonban bepillantás egy szobrászi műhelymunkába, ahol a papírra
vetett első vázlatoktól a végleges térbeli megformálásig nyomon követhetjük
az alkotói munkát.
A gondosan kiválogatott anyagban
rácsodálkozhatunk a vonal játékára.
Először szépen, tisztán fut a papíron
halványan vagy erőteljesebben, de
mindig pontosan, tökéletesen jelzi a
formát. Majd lassan keresővé válik és
elindul egyfajta átalakulás a formák
átírására, absztrahálására. Egyre erőteljesebb lüktetés érződik, mintha valami
meg akarna születni.
A teljesség akkor következne, ha a
teremben ott lennének a szobrok is a
megszületett termékek. Ezek hiányában a nézőnek kell elképzelnie kavargó, szédítő formákat.
A rajzok tovább bonyolódnak, a vonalak egyre inkább a háttérbe kerülnek és
felbukkan egyfajta puha, oldott tónus,
amely oly könnyeddé teszi a kavargó
formákat, mintha lepel-szerűen libbennének fel a papírok. És a gondolatainkban, fantáziánkban már bronzba öntötten lecsendesedik ez a puha kavargó
lebbenés, hogy egyéni formavilágot
jelentsen kitalálójának.
A kiállított rajzok azzal, hogy hiányoznak közülük a szobrok elvesztik „háttérjellegüket” önálló értékkel – és
magas színvonallal – telítődnek. S a
lényeg, ezek a művek nem grafikai, de
nem is festői rajzok, hanem kifejezetten szobrászi rajzok, elébünk tárva azt
a régi, de nagy igazságot, hogy alapos
és jó rajzi tudás nélkül nincs kiváló
szobrász sem. Ezek a rajzok, nemcsak
hogy jók, de nagyon jók, ezért is állhatnak meg önmagukban autonóm módon
a Morell rajzok.
RF
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Török Boglárka (anyja neve: Pulya Erzsébet), Apró
Melissza (Faragó Nikoletta), Mikulás Minna Klára (Gyöngyösi
Csilla Mária), Berényi Emese (Szabó Melinda), Szűcs Ferenc
(Vetró Mónika), Mihály Edmond Andor (Takács Dolli), Nyitrai
Alexa Virág (Pénzes Viktória), Rácz Illés (Seres Marianna),
Turányi Renáta (Kocsis Andrea), Katona Szilárd (Mogyorósi Éva
Andrea), Vízhányó Gáspár (Kovács Emília).
Meghaltak: Hegyi Jánosné Kis Veronika, Bognár Ferencné Áron
Ilona, Győri Józsefné Petróczi Ilona, Ficsór Imre András, Túri
Józsefné Válik Mária Magdolna, Makány Mátyás, Serfőző János,
Nagy Andrásné Pántlika Mária, Sörös Antal – Kiskunfélegyháza.
Domján Istvánné Kéri Gizella Mária – Móricgát. Mizere Istvánné
Bálint Ilona, Dobos József – Tiszaalpár. Kullai Imréné Dobos
Erzsébet – Bugacpusztaháza

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.
Nem tudja hol válthatja be üdülési csekkét? Szeretne egy kellemes
hétvégét vagy hetet Magyarországon eltölteni? Ha ehhez információra
van szüksége LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! Irodánkban kellemes
környezetben, ingyenesen tájékoztatjuk a lehetőségekről! Magyarországi turizmust népszerűsítő kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlataink januárra, koncertek - előadások:
Jan. 24. Magyar - Japán Jubileumi év hangversenye – Bp. Magyar
Kultúra Alapítvány. Jan. 24. Presser Gábor „1 Koncert” -Papp László
Bp. Sportaréna. Febr. 16. Rúzsa Magdi Unplugged – Kecskemét-Erdei
Ferenc KKK. Márc. 9. PINK Koncert – Bp. - Aréna. Ápr. 29. BEYONCE Koncert– Bp. - Aréna. Jún. 15. LENNY KRAVITZ Koncert –
Debrecen, Főnix. Jún. 23. Depeche Mode – Bp. – Puskás Ferenc
Stadion.
Kiállítások – vásárok: Jan. 11-25. Síbörze a Petőfi Csarnokban – Bp.
Jan. 16-25. Horgász és Vadász Napok – Kecskemét-Erdei Ferenc
KKK. Jan. 31.-febr.01. Esküvői Kiállítás és Vásár - Papp László Bp.
Sportaréna.
Egyéb rendezvények: Jan. 10-25. Jégszínház - Budapest - Savoya
Park, Kőépület. Jan. 24. Barlangi Manó Túrák Abaligeten. Jan. 25. Pál
Napi disznótor látványkonyhával –Lajosmizse, Új Tanyacsárda
Jan. 31. Egri Bikavérbál - Hotel Eger Park. Febr. 2-7.Kutyaszánhajtó
Országos Bajnokság.
További információ:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. (Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414 E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu
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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.

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 19-től január 25-ig: Szent
István Patika Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797. Január
28-tól február 1-ig: Móra Gyógyszertár Kkfháza, Móra tér 2. Tel.:
76/461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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. Január 31-én és
február 1-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:
30/3389-244, Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.:
20/9812-181.
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.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.
Telefon/fax: 76/467-541,

e-mail: fkozlony@gmail.com

Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
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Megvédték bajnoki címüket Tollparádé
a Gölleszben
Színpompás tollakban parádézó galambok
sokasága lepte el december 20-21-én a
Göllesz Viktor Általános Iskolát. A V 43-as
Dísz-, Röp-, és Haszongalamb Tenyésztők
Egyesülete szervezett országos meghívásos galambkiállítást Kiskunfélegyházán. A
rendező félegyházi egyesület mellett a
helyi N 04 Postagalamb Sportegyesület,
valamint környező és távolabbi települések galambászait tömörítő egyesületek
képviselői is elhozták a kiállításra bemutatni, versenyben megmérettetni galambjaikat.

A Bankfalui Általános Iskolában rendezték
meg január 13-án a Megyei Grundbirkózó
Diákolimpiát, a Helvéciai Feketeerdő és a
Kecskeméti Szent Imre Általános Iskola fiú
és leány csapata részvételével.
A házigazdák esélyeshez méltón védték meg
bajnoki címüket, pedig betegség miatt a
lánycsapat hét súlycsoport helyett csak
négyben tudott versenyzőt kiállítani, ami azt
jelenti, hogy minden versenyzőnek hozni
kellett a győzelmet.

A leány csapat tagjai: 24 kg: Patai Mónika
(2 győz.), 27 kg: Farkas Cintia (2 győz.),
Babos Adrienn, 31 kg: Szabó Melissza (1
győz.), 35 kg: Ajtai Márta (2 győz.)
Fiú csapat tagjai: 24 kg: Farkas Norbert (2
győz.), 28 kg: Farkas Róbert (2 győz.), 31
kg: Rácz Róbert (2 győz.), Szabó György, 34
kg: Tóth Patrik (2 győz.), Rácz Zsolt, 37 kg:
Fekete László (1 győz.), 41 kg: Kolompár
Ferenc, 45 kg: Jani Róbert, +45 kg: Gondi
Szabolcs, Karádi Zoltán.
Felkészítő: Rekedt Zoltán

Farkas Lajost a V 43-as Dísz-, Röp-, és
Haszongalamb Tenyésztők Egyesületének elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a kiállítás elsődleges célja a tenyésztők
egész éves munkájának, eredményeinek a
bemutatása. De a bemutató lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra, a szakmai megbeszélésekre is a galambászoknak. A kiállításon több mint 50 tenyésztő mintegy 460
galambbal jelent meg. A galambok közötti
zsűrizést – fajtánként, tojó és hím kategóriákban – a díjak, oklevelek odaítélését
országos szintű vizsgával rendelkező
tenyésztőkből álló bírálóbizottság /zsűri/
végezte. A kiállításon a Kiskunfélegyházi
Keringők mellett számos más galambfajta
sok szép példánya is bemutatásra került a
tenyésztők és a látogatók nagy örömére.
Nagy György

Karate szeminárium Félegyházán
Karate szemináriumot tartottak december 2729. kötött városunkban. A rendezvénynek a
Összevont Középiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth Lajos
tagintézményének tornaterme adott otthont.
A szemináriumon harminc sportoló vett részt.
A három nap edzéssel telt, melyek zömében
technikai edzések voltak, főleg formagyakorlatok, páros gyakorlatok voltak és küzdelmi
gyakorlat, mely a vizsgaküzdelmekre készítette
fel a sportolókat. Az övvizsga sikeres volt, a

félegyháziak közül Nemcsok Anna 7 kyu-t (kék
öv), Wagner Kitti 10 kyu (narancssárga öv)
szerzett.
Fábián Ferenc a Kiskunfélegyházi Kyokushin-kan Karate Szeminárium szervezője
elmondta, a rendezvénynek lesz folytatása. Kiskunfélegyháza lesz a csoport (Shibu) táborozó
helye. Az iskolaszüneti időszakban (tavaszi, téli
szünetek, esetleg a nyári nagy nemzetközi tábor
előtt) pár napos "ráhangolódás tábornak” ad
helyet városunk.
-tudósítónktól-

Jót „ütöttek”
A Kiskunfélegyházi Ipartestület székházában került megrendezésre négy csapat
részvételével egy, egyesületek közötti,
baráti ping-pong verseny.
A házigazda ipartestület két csapattal, a
KHTK és a Korona SE egy-egy csapattal
képviseltette magát. Az inkább páros
mérkőzésekre felépített sorsolás után igazán színvonalas összecsapásokra került
sor. Eredmények csapatban: I. Ipartestület 1. sz., II. Korona SE, III. KHTK, IV.
Ipartestület 2. sz.
A párosok közül a legtöbb győzelmet
Bodor Csaba-Fricska Ákos (Korona
SE) szerezte 5 nyertes mérkőzéssel, 4-4
győzelemmel Ónodi László-Varga Ferenc (KHTK) és Tamás Attila - Papp
Sándor (Ipartestület 1.) következtek. A
négy fős csapatokból két-két fő egyéniben is összemérte erejét, versenyen kívül,
ami a csapattalálkozót színesítette.
-l-
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Újabb úszósikerek a diákolimpián 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 öszszeggel 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.

***
Baján került megrendezésre január 10.-én az
1.-2.-3.-4. korosztályok számára a megyei
diákolimpiai döntők. A kiskunfélegyházi
úszók ismét jól szerepeltek a fiatalabb korcsoportokban is. Egyéni számokban 6 aranyat, 4
ezüstöt és 5 bronzérmet, csapatban 1 aranyat
és 2 bronzérmet nyertek. Összesen tehát 15
egyéni és 3 csapat érmet sikerült megszerezniük A és B kategóriában.
Részletes eredmények, 100 m fiú gyors (B IV.
korcs.): 1. Kőrösi Roland (KÖÁI Dózsa), B
III. korcs.: 1. Seres Máté (TKIKI Petőfi), 3.
Czombos Tamás (KÖÁI Dózsa). 100 m lány
gyors, A IV. korcs.: 1. Hegyi Brigitta (Móra F.
Gimn. ). III. korcs: 3. Hegyi Dóra ( KÖÁI
Platán). 100 m fiú mell, B IV. korcs.: 1.
Kőrösi Roland (KÖÁI Dózsa), 2. Nagy Bence

(KÖÁI Dózsa), 3. Fekete Csaba (TKIKI
Petőfi). 50 m fiú mell, B III. korcs: 2. Czombos
Tamás (KÖÁI Dózsa), 3. Kámán Tamás
(TKIKI Petőfi). 100 m lány mell, B IV. korcs:
2. Miklya Emese (TKIKI Batthyányi). 100 m
fiú hát, B IV. korcs.: 2. hely Mészáros Armand
(Móra F. Gimn.), III. korcs.: 1. Seres Máté
(TKIKI Petőfi). 100 m lány hát, A IV. korcs.: 3.
Hegyi Brigitta (Móra F. Gimn.), III. korcs.: 1.
Hegyi Dóra (KÖÁI Platán).
4x50m fiú váltó, B IV. korcs.: 1. Kőrösi Roland, Nagy Bence, Vígh Csaba, Gyöngyösi
Bence (KÖÁI). III. korcs.: 3. hely Czombos
Tamás, Gémes Gergely, Héjja Domonkos,
Nagy Péter (KÖÁI).
4x50m lány váltó, B II. korcs.: 3. Réczica
Noémi, Vörös Réka, Fricska Fanni, Fehérvári
Noémi (TKIKI).
Tóth Zoltán

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

***

Felhívás
Személyes tapasztalás és lakossági jelzések alapján tudomásomra jutott, hogy a
körzetben van néhány olyan idős, mozgásában korlátozott, egyedülálló személy,
aki nem, vagy nehezen tud eleget tenni
annak az önkormányzati rendeletnek,
miszerint a lakóépülete előtti járdát - szükség esetén - csúszásmentessé kell tenni.
Ezért kérem a segítségre szorulók vagy a
szomszédok jelzését, hogy személyesen is
tudjak segíteni. Telefon: 06/70/331-7560;
vagy 76/466-465
Ernyes László
6. sz. vk. Önkormányzati képviselő

Hirdessen
a
Félegyházi Közlönyben
Telefon: 76/467-541
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
E-mail: fkozlony@gmail.com

