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Közlöny
Megszületett
a költségvetés
Több órás parázs vita
után sikerült megalkotni idei évi költségvetési rendeletét a február 16-ra összehívott
ülésén Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének.
A városnak idén 10,8 milliárd forintból kell gazdálkodnia. Ahhoz, hogy a kiadások és a bevételek
egyensúlyba kerüljenek, 1 milliárd forintot remélnek a városatyák az ingatlanértékesítésekből, valamint 500 millió forint hitelt kell felvenni a működőképesség megőrzése érdekében. Folyt. a 2. o.

Kátyús utak
"Itt a farsang, áll a bál..."
A Kossuthvárosi Óvoda három csoportjának óvodásai
február 13-án tartották farsangi mulatságukat. A sokszínű jelmezek kavalkádjába az óvónénik is besegítettek, jelmezt öltve vidáman együtt ropták a
kicsikkel a táncot.

Átmenőforgalom: csak gyalogosoknak?
Lezárták a Honvéd pálya hátsó kapuját a kerékpárosok
és a motorosok előtt. A sportlétesítményen áthaladó utat
még néhány hétig kizárólag csak a gyalogosok vehetik
igénybe reggel 7 óra és este 6 óra között.
A sporttelepen áthaladó, a
Móravárost a Bikaheggyel

összekötő földút nagy forgalmat bonylított le. A kör-

nyékbelieknek nem kellett
ugyanis kilométereket kerülniük, hogy eljussanak az
óvodába, iskolába, vagy a
közeli bevásárló központba.
A sporttelepen áthaladó utat
februártól már csak a gyalogosok vehetik igénybe.
Osztopáni Mihály, a sporttelep gondnoka lapunk érdeklődésére elmondta, az utóbbi időben rendkívüli módon
megszaporodott a rongálások és a lopások száma a
Honvéd Sporttelepen. (A kár
összege meghaladja a hárommillió forintot.) Ennek
egyik oka, hogy a létesítményen áthaladó út miatt nem
lehetett hatékonyan megóvni
a pályát a vandalizmustól és
a tolvajoktól. Folyt. a 3. old.

Kivájúsodott a Molnár telepi szervízút
padkája. A kátyúk az
ipari létesítmények
környékén a legmélyebbek, az itt parkoló
kamionok és tehergépkocsik miatt.
A szervízút alig három méter széles, így két
autó alig, két nagyobb jármű pedig egyáltalán
nem tud elmenni úgy egymás mellett, hogy le
ne húzódjanak a padkára. Az útpadka mélyedései így rendkívül balesetveszélyesek, hisz a
bennük megálló esővíz miatt nem lehet megbecsülni mélységüket. Az autósoknak tavaszig kell
türelmesnek és óvatosnak lenniük, mivel a gödrök feltöltése csak márciusban várható.

Veszélyes szegélykövek
Betondarabokkal,
téglákkal, vascsövekkel védik sokan városunkban utcai kertjeiket. A zöldövezet ilyen módon történő elkerítése azonban nem
megengedett.
Az érvényben lévő szabályzók szerint az útszélétől minimum nyolcvan centiméterre lehet
csak “kerítést” építeni. Amennyiben a szabálytalanul kihelyezett kövek balesetet okoznak, a kár
teljes összegét a tulajdonosnak kell megtérítenie
- tájékoztta lapunkat Sipos Róbert, a városüzemeltetési osztály helyettes vezetője.
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Megszületett a költségvetés
Folytatás az 1. oldalról.
A költségvetési rendelet megalkotása előtt a
jobb és baloldali képviselőcsoport nyújtott be
módosító indítványokat, amelyek egyrészt
újabb beruházások megvalósítását, valamint
további megszorításokat tartalmaztak. A vita
során felmerült annak lehetősége is, hogy a
pénzügyi egyensúly megtartása érdekében
tovább kellene csökkenteni az önkormányzati
intézmények költségvetését. A felszabaduló
pénzeszközöket céltartalékként félre tenni, és
szükség esetén innen pótolni a hiányt.

A képviselőtestület többsége a költségvetési
rendelet megszavazásánál a kiadások karcsúsítását részesítette előnyben, a javasolt beruházási igényeket ellenben nem támogatta.
A költségvetésben idén mindössze 108 millió
forint jutott az új induló beruházásokra, felújításokra. Azért, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyba kerüljenek, 1 milliárd forint
bevételt kell produkálni az ingatlan értékesítésekből, valamint 500 millió forint hitelt
kell felvenni (ebből 285 millió működési hitel)
a működőképesség megőrzése érdekében.

KDNP elnökségi ülése Félegyházán
Kihelyezett elnökségi ülését tartott február
14-én városunkban a Keresztény Demokrata
Néppárt Bács-Kiskun megyei szervezete. A
párt a megye településein a helyi csoportokat
akarja buzdítani az aktív szerepvállalásra az
oktatás és a szociális feladatok terén egyaránt.
Szabó Sándor, a Bács-Kiskun megyei
KDNP elnöke a sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, a gyermekvállalás anyagi hátterének
biztosításában az államnak megkerülhetetlen
feladata vannak. A családi pótlék megadóztatásával az állam rendkívül nehéz helyzetbe
hozza a középosztályt, és nem ösztönzi őket a
gyermekvállalásra. Ennek eredménye, hogy
Magyarországon egyre kevesebb gyerek születik. Szabó Sándor szerint ez az intézkedés a
magyar nemzet jövőjét fenyegeti. Ezért szorgalmazzák olyan kedvezmények kialakítását,
amely elősegíti a fiatal házasok mielőbbi lakáshoz jutását, megteremtve az ideális családmodellt. A szociális juttatások kapcsán a

Keresztény Demokrata Pártnak az az álláspontja, hogy több természetbeni jutatással kell támogatni a jogosultakat. A Fidesszel közösen
már beadták a módosítási indítványukat. Akik
szociális segélyt kapnak, azokhoz valóban eljusson a támogatás akár ebédjegy, vagy más
természetbeni juttatás formájában. Fontosnak
tartják, hogy csak azok kapjanak szociális támogatást, akik arra jogosultak.
A helyi KDNP jelenleg több, mint 25 aktív
fővel működik Kiskunfélegyházán. Gyenes
Attila, a helyi KDNP vezetője meg van
elégedve a csapat munkájával, hiszen a megyei szakpolitikában is saját anyagaikkal
képviseltetik magukat. A helyi szervezet
fontosnak tartja, hogy a különböző feladatokat
elosszák. Egységben a párt országos családtámogatási programjával a komfort nélküli lakások rendbetartását kiemelt helyen kezelik Félegyházán. Elérték, hogy az önkormányzati bérlakások esetében a komfortfokozat növelése
érdekében, fürdőszoba kialakításra is támogatást adott a város.
G. Zs.

1589 millió forint útépítésre
Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa városának dinamikus fejlődése (mindkét város ipari
parkjának fejlesztésére nyert jelentős öszszegeket, Kiskunmajsa strandjának bővítésére úgyszintén, és reményeink szerint a
félegyházi fürdő-strand rekonstrukció is
nyertes lehet egy következő, második fordulóban), a Mercedes kecskeméti beruházása felgyorsította azt a több éves folyamatot,
melynek keretében a régóta rekonstrukcióra
érett Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa útszakasz teljes felújításáért lobbiztunk.
A Regionális Operatív Programok keretében,
a Dél-Alföldi Régió legjelentősebb négyszámjegyű útrekonstrukciója lesz – 1,5889
milliárd Ft értékben - az 5402-es számú közút,
Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti szakaszának rekonstrukciója. Több alkalommal
fordultam az illetékes miniszterekhez (Bajnai
Gordon-Nemzeti Fejlesztési és Vidékfejlesztési Minisztérium; Dr. Veres János, Pénzügyminisztérium), de a miniszterelnökkel is
egyeztettem a két város fejlődésében alapvető
jelentőségű útszakasz rekonstrukciója érdekében.
A napokban kaptam kézhez Puch László államtitkár (Közlekedési és Energiaügyi Mi-

nisztérium) levelét, amiben a következő
sorokkal igazolta vissza elképzeléseink sikerességét (részletek):
„Tisztelt Képviselő Úr!
A Dél-Alföldi Régió szervezetével egyeztetett
döntés alapján a Regionális Operatív Program
2009-2010. évi Akciótervében (jelenlegi tervezet) az 5402 sz. út 7,3 km szelvényétől a
35,3 km szelvényig terjedő együtemű felújítása szerepel. Összegezve tehát létrejött a
térségi szereplők, a Regionális Fejlesztési
Tanács és a szakmai szervezetek között az Ön
által is szorgalmazottakat is tükröző közös
álláspont, mely reményeink szerint egyaránt
az érintettek és az érdekeltek megelégedésére
szolgál.
Budapest, 2009. január 30.”
Az említett útszakasz kezdeti kilométereit
(északi elkerülő út) pár éve építettük ki szintén
uniós pénzből, akkor erre 1,873 milliárd forintot nyertünk. Ez az újabb fejlesztés fel fogja
gyorsítani a munkahelyteremtő beruházások
megtelepedését a két város ipari parkjaiban,
turisztikai szerepe is jelentős lesz, de közlekedésbiztonsági szempontból úgyszintén
halaszthatatlan volt már a felújítása.
Garai István Levente dr.
országgyűlési képviselő (MSZP)

2009. február 20.

Mi is kiállítunk
Kiskunfélegyháza Kistérsége idén újra
bemutatkozik a budapesti Utazás 2009.
Nemzetközi Idegenforgalmi Szakkiállításon és Vásáron. Ezúttal a Kiskunfélegyházi
Kistérség Bács-Kiskun megye standján
társkiállítóként vesz részt.
Az utazási expo idén február 26-a és március 1-je között rendezi meg hagyományos,
Kelet Európa egyik leghíresebb nemzetközi
kiállítását a Budapesti Nemzetközi vásár
pavilonjaiban, az Utazás Kiállítást. A kiállításon a magyarországi turisztikai szolgáltatók kiadványai mellett az Eu-s tagállamok
turisztikai kínálata is megjelenik. Az érdeklődés pedig évről évre növekszik, tavaly
közel 100 ezer ember látogatott a kiállításra.
Németh Péter, a Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény vezetője elmondta, a kiállításon Bugac, Pálmonostora,
Kunszállás, Fülöpjakab és a környék kisebb
települései is képviseltetik magukat Kiskunfélegyháza mellett. A látogatók betekintést nyerhetnek kistérségünk falusi, tanyai
szálláslehetőségeibe, a Kiskunság gasztronómiai kínálatába és számos idegenforgalmi
lehetőségeibe.
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 tavaszra, koncertek előadások: Márc. 20.- ápr. 5. Budapesti Tavaszi
Fesztivál – több helyszín, 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. 31.–máj. 3. Diana: A
Celebration - Károlyi-Csekonics Rezidencia Bp.
Egyéb rendezvények: Febr. 16-22. Csabai
Farsang, Febr. 19-24. Busójárás - Mohács, Febr.
20-22. Mohácsi Történelmi Emlékhely –Kölked:
Fehér Gólya Múzeum.
A Busójárás alkalmával további programok a
Duna-Dráva Nemzeti Parktól: Febr. 20-22.VI.
Gyulai Reneszánsz Karnevál. Febr. 20-22. Téli
Fesztivál – Kocsonyafesztivál – Miskolc, Febr.
21. Farsangi Mulatság – Nagykörű, Febr. 21.
Nyírbátori Reneszánsz Farsangi Felvonulás, Febr.
21. X. Keszthelyi Városi Karnevál, Febr. 28.
Barlangi manó túrák - Abaligeti-barlang.
Wellness – egy pár kikapcsolódási lehetőség:
PARÁDFÜRDŐ – Erzsébet Park Hotel****
20.000,- Ft./fő/2 éj, SÁTORALJAÚJHELY –,
Hotel Hunor****23.900,- Ft./fő/2 éj, SOPRON –
Pannonia Hotel****, 23.500,- Ft./fő/2 éj, Gyula
panzió – Tanyasi disznóvágás – 3 nap, 24.000,- Ft
Gyula panzió- Reneszánsz karnevál – 20-22.,
16.950,- Ft, Gyula Panzió- Téli kényeztető –
áprilisig 21.500,- Ft.
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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Veszélyes útkanyar
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A vörös csillag áldozatai
(Február 25. a kommunista diktatúrák emléknapja)
Nem volt az véletlen, hogy 1956 októberének lázas napjaiban a
középületek faláról a tömegbe gyűlt emberek ujjongásától kísérve verték le a vörös csillagot. Ez a csillag a 20. század egyik gyilkos típusát, a bolsevik tömeggyilkost jelképezte az emberek tudatában. Az államilag irányított terror természetrajzát Kozma
László Nagy Imre című verse foglalja össze tömören. A bírái előtt
álló rab miniszterelnök
„Azt kérte csupán: természetes fényt
Hogy húzzák el a terem függönyét.
A bíró intett: – Nem, azt nem lehet.
Mi adunk fényt, s oltunk életet.”

Egyre nagyobb a Csokonai utca,
népszerű nevén TESCO út forgalma. A közkedvelt kerülő út hajtűkanyara azonban rendkívül balesetveszélyes.
A problémára többen is felhívták a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának figyelmét. Az illetékesek kivizsgálva a panaszt,

fényvisszaverő felülettel bevont terelő táblát helyeztek a hajtűkanyarban álló villanypózna lábára.
Sipos Róbert, a városüzemeltetési
osztály helyettes vezetője lapunk
munkatársának érdeklődésére elmondta, a balesetveszély csökkentése érdekében tervezik, hogy sebességkorlátozó táblákat raknak ki
az említett útszakaszon.
-g-

Átmenőforgalom...
Folytatás az 1. oldalról.
Lezárták a Honvéd pálya hátsó kapuját a kerékpárosok és a motorosok
előtt. A sportlétesítményen áthaladó
utat még néhány hétig kizárólag csak
a gyalogosok vehetik igénybe reggel
7 óra és este 6 óra között.
A Honvéd sporttelepen áthaladó, a
Móravárost a Bikaheggyel összekötő
út forgalmának korlátozásáról az
önkormányzat döntött. A terelőkorlátok egy részét a költségvetési üzem, a
másik felét a pálya üzemeltetője sze-

Hó borította február 12-én városunk
utcáit. Az idei év első havazása nem okozott gondot városunk közlekedésben,
hisz a fehér “leplet” hamarosan
felolvasztotta a téli napsugár.

relte fel. Az útlezárás közfelháborodást váltott ki a lakosok körében.
Köszönhetően a két városrész önkormányzati képviselőjének, Dr.
Nemes-Nagy Tibornak és Retkes
Illésnek, a probléma heteken belül
megoldódik.
A pályán áthaladó út zúzottkő burkolatot kap, a sportlétesítményt pedig kerítés fogja védeni az illetéktelen betolakodók ellen. A kerítés megépítése, valamint a zúzottkő burkolat
elkészítése után ismét szabad lesz az
átjárás a két városrész között.

A sztálini diktatúra, majd az ennek mintájára felépülő Rákosirendszer hazánkban is bőven szedte áldozatait. A második világháború lezárása nem mindenkinek hozta meg a szabadságot. A
málenkij robot sok-sok magyart, férfiakat, nőket, alig serdült fiatalokat sújtott. 1945 elején erre a rabszolgamunkára 16-20 év
körüli lányokat, nemritkán várandós fiatal asszonyokat is elhurcoltak a szovjet GULAG-ra. Sok csecsemő már a táborban meghalt. Akiknek életben maradtak gyermekeik, azokat hazaküldték.
A kínok útjáról egy édesanya visszaemlékezése ad hű képet:
„1945. október 20-án indultunk el. Tizenhárom édesanya, tizenhárom csecsemő. Hideg volt, a hó már leesett. Takargattuk őket.
Se mosni, se fürdetni őket nem lehetett. Az élelmünk hamar elfogyott, egyre kevesebben tudtak szoptatni. Végig kellett néznünk,
ahogy a kicsik egymás után haltak meg az éhezéstől. Majd megszakadt a szívünk, amikor egy-egy kis halottat az őrök kidobtak a
sínek mellé, a hóba.”
A „testvéri” Szovjetunió háborús kárainak enyhítésére nemcsak
az újjáépítésben vérüket, életüket áldozó magyar rabszolgák kellettek, hanem hatalmas jóvátétel fizetésére is kényszerítették a
„bűnös” magyar népet. Rákosiék elhibázott gazdaságpolitikája
pedig még jobban tetézte az ország baját. A szegénység szomorú
mutatója volt az 50-es évek elején a boltok előtti sorban állás,
gyakran „kenyércsatákat” vívtak a kétségbeesett asszonyok ha
fogyóban volt a pultokon a kenyér. Az elégedetlenség féken tartására a megfélemlítés, a féktelen terror volt a leggyakoribb eszköz.
Az elrettentés módjaiban, az áldozatok személyében a hatalom
nem volt válogatós. Ma már ismerjük az iszonyatos kínzások
számtalan módját, melynek elszenvedői ártatlan emberek voltak.
Ismerjük meg e módszerek egyikét, amellyel egy nagyszerű
embernek, származására nézve zsidó férfinek az életét oltották ki
az ÁVH pribékjei. Domonkos Miksa a vészkorszak idején a
Zsidó Tanács tagjaként kiváló német tudását és kapcsolatait felhasználva mentette sorstársait. (Raul Wallenberggel, Ocskay
Lászlóval is felvette a kapcsolatot, akiknek sok zsidó honfitársunk köszönheti az életét.) Domonkos Miksa fia István – akit
Ocskay mentett meg – így emlékezik vissza apja meghurcoltatására:
„1953. április 7-én elvitte az ávo, és 53. november 13-án kivitték
az István kórházba. Amikor bement, egy szép szál, 100 kiló körüli délceg ember volt, és kivittek a kórházba egy 45 kilós roncsot.
Napokig feküdt eszméletlenül. Később elmesélte, hogy meztelenre vetkőztették, és úgy kellett vallomást tennie. Cementágyon
feküdt, éjjel-nappal reflektorral világítottak a szemébe, minden
kihallgatás után vért vettek tőle, hogy gyengítsék az ellenállását.
Nem sokkal azután, hogy kijött a kórházból, 1954. február 25-én
meghalt.)
Meg kell emlékeznünk azokról az emberekről is, akik a „népi
demokratikus” Magyarország építéséből részt vállalva munkatáboroknak csúfolt fegyintézetekben vagy családostul kitelepítve
sínylődtek. A tisztán látó ember azonban a kádári puha diktatúra
testet-lelket pusztító bűneit sem feledheti.
Vajon az 1989-es történelmi változások véglegesen megszüntették annak lehetőségét, hogy újra megfélemlítés, büntetőtáborok
felállítása szolgáljon eszközül a szegénység féken tartására? E
kérdésre 1990-ben elgondolkodtató választ adott a Nobel-díjas
Kertész Imre Táborok maradandósága című előadásában:
„…még mindig nem lehetünk százszázalékosan bizonyosak felőle, hogy a bolsevik táborokról valóban befejezett múlt időben
beszélhetünk.”
Mayer Lászlóné
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Programajánló
Farsangfarki Padkaporos bál és téltemető maskarás felvonulás lesz február
20-án a Kossuth utcán. A menet 17 órakor
indul a Városháza elől az Öreglaktanyáig,
ahol 18 órától Télbanyaégetés és Aprók
tánca várja az érdeklődőket.
Ficsór József polgármester kedvenc meséjét mondja el a Mesél a város című rendezvény keretén belül február 23-án a Móra Ferenc Művelődési Központban.
Földrajzi Szabadegyetem előadássorozat
indul a városi könyvtárban, február 26-án
17 órakor Varga József hegymászó tartja
élménybeszámolóját.
A honfoglaláskori íj készítéséről tart
előadást Balogh Márton az Öreglaktanyában február 28-án 15 órakor, utána a
helyszínen a hozott íjak kipróbálására is
lesz lehetőség.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni
Egyesülete pályázatot hirdet "A SZÜLŐK,
NAGYSZÜLŐK ÉLETMESÉI" címmel.
Írd le, amit a szüleid, nagyszüleid meséltek
neked az életükről, és te érdekesnek, tanulságosnak, vagy akár viccesnek találtad. A
pályázók műveit három korcsoportban bíráljuk el: 1.) 10 éves kor alattiak; 2.) 10-től 14
éves korig; 3.) 14 év felettiek. Az írásművek
terjedelme nem kötött. A pályázat részleteiről
érdeklődni lehet: (20) 312-8584. Beküldési
határidő: folyamatosan április végéig.
Eredményhirdetés: május 15-én a Házasság
világnapján minden évben. Cím: "Mosolyvirág" Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, Levelezési cím: 4032 Debrecen, Tessedik
S. u. 29.; E-mail cím: rildiko59@freemail.hu;
http://mosolyvirag.hu
A Magyar Asztronautikai Társaság és a
Magyar Űrkutatásért Alapítvány, az Aeromagazin, a Galaktika magazin, az Élet és
Tudomány, valamint a Természet Világa c.
folyóirattal együttműködve az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet "EURÓPA A VILÁGŰRBEN" címmel az űrkutatás
iránt érdeklődő tanulók számára. A pályázó
feladata az, hogy elgondolásait - olvasmányai,
tanulmányai vagy egyéb források alapján, de
önálló feldolgozású esszében - fejtse ki.
Pályázhatnak: az oktatási intézményekben
tanuló 11-14 és a 15-18 éves korcsoport
(legfeljebb a középiskola befejezéséig).
Postacím: 1371 Bp. Pf. 433, http://www.
mant.hu). Felvilágosítás a MANT Titkárságán a (06-1) 201-84-43 telefonon kapható.
Beküldési határidő: március 1. A pályázat
eredményhirdetése áprilisban lesz.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon
a Városi Könyvtárban, nyitvatartási 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
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„Erősödött és növekedett,
mert vele volt az Úr.” (2 Sám 5,10)

A félegyházi Sarlós Boldogasszony templom
egyházközségében működik a Geszler Péter
káplán által vezetett Fény Gyermekei Ifjúsági
Közösség, amely szép, tartalmas évet tudhat
maga mögött. A több mint 20 fős kis közösség
nevében Barna-Papp Rozália tekintette át a
2008-as esztendőt.
Még álltak a szentélyben a karácsonyfák, amikor megkezdtük a Húsvétra való felkészülést.
Szerettünk volna valami újszerűt és rendhagyót létrehozni, olyat, ami egyházközségektől függetlenül, minden városunkban lakóhoz
szól. Ekkor született meg a városi keresztút
gondolata.
A nagyböjtben a város valamennyi közösségével együttműködve, a Szent István templom
és az Ó-templom között városi keresztutat jártunk, számos hívővel az utcán együtt imádkozhattuk végig Krisztus szenvedésének útját.
A városi mellett ifjúsági keresztutat is szerveztünk, melyben minden stációhoz az ifjúság
egy-egy tagja írt rövid elmélkedést. A korábbi
hagyományokhoz híven, a nagyhéten kétszer
is előadtuk Jézus szenvedésének történetét, a
Passiót. Húsvét után, Pünkösdkor, a korábbi
évekhez hasonlóan gyalogos zarándoklatra
indultunk Pálosszentkútra. Az egyházmegyei
ifjúsági találkozó nagyon jó hangulatban telt,
új ismeretségekkel és sok élménnyel tértünk
haza. A Szent István templom lelkes csapatá-

Jeles napok
A néphagyomány a farsangi időszak utolsó
napjait, a farsangvasárnaptól húshagyókeddig
tartó három napot "farsang farkának" nevezi.
Farsangvasárnap számos helyen nyilvános
színvallásként ekkor tűzték a legények
kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját, de
ezt a napot vővasárnapnak is hívták, amikor is
az ifjú férj a feleség családjának a kontójára
fogyaszthatott. Farsanghétfőn ( húshagyóhétfő,
böjtelőhétfő) gyakran tartották az asszonyfarsangot, amikor a nők korlátlanul ihattak,
zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulattak.
Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc
és a vigadalom. A húshagyókedd, a farsang és

nak közreműködésével minden hónap
második péntekén ifjúsági szentmisére hívtuk
a fiatalokat. Júniusban közös ifjúsági virrasztást
szerveztünk. Amikor beköszöntött a nyár, mi
táborozni indultunk Kemencére. Az ott töltött
egy hét alatt nagyon sokat játszottunk, énekeltünk, közelebb kerültünk egymáshoz és
Istenhez is. Azóta is igyekszünk megvalósítani
a tábor mottóját: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn13,35) Az
őszi tanévkezdéskor tartott virrasztáson rövid,
szimbolikus utazásra hívtuk a testvéreket az
élet vonatára, melyre jegyünket maga Jézus
Krisztus váltotta meg. Október 23-án a bankfalusi keresztnél az 1956-os hősökre emlékeztünk, énekünkkel igyekeztünk meghittebbé
tenni a szentmisét. Október végén nagy örömmel tettünk eleget a Kiskun Múzeum meghívásának, hogy a Biblia-kiállítás záró rendezvényét énekünkkel tegyük szebbé. Az adventi időszak szombatjain a templomban diameditációval, énekkel kísért gyertyagyújtást
rendeztünk. A karácsonyi pásztorjátékra nagy
lelkesedéssel készültünk, örültünk, hogy előadhatjuk Jézus születésének történetét. Az előadást szenteste kétszer is láthatták az érdeklődők. 2008-ban mindkét nagymarosi ifjúsági találkozón részt vettünk, valamint az elmúlt esztendőben minden második vasárnap gitáros szentmisével készültünk.
Barna-Papp Rozália
egyben a farsang farkának utolsó napja, a
farsangtemetés, téltemetés időpontja. A magyarlakta vidékeken ezen a napon általában
szalmabábut vagy koporsót égettek, így
jelképesen lezárták a farsangot és a telet. Az
ismert dramatikus játékot, a Konc király és
Cibere vajda párharcát is előadják egyes
helyeken, Cibere vajda a böjti ételt, a ciberét,
Konc király pedig a húsos ételeket jelképezi.
Ekkor tartják mind a mai napig a legnevezetesebb népszokást, a busójárást Mohácson. A
farsangot lezáró hamvazószerda a húsvétot
megelőző 40 napos nagybőjt kezdete. Az ezt
követő nap a torkos csütörtök, húsvétig az utolsó alkalom a kiadós étkezésre, ekkor a nagyböjtöt egy napra felfüggesztették, hogy a
farsangból megmaradt ételeket elfogyasszák.
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A természet szerelmesei
A Kiskun Természetbarát Sportegyesület
tagjai február 7-én délután zsúfolásig
megtöltötték a Szakmaközi Művelődési
Ház nagytermét. A közgyűlés első része az
elmúlt évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával, s a jövő célkitűzéseinek
felvázolásával telt. Később a túravezetők
tartottak élménybeszámolókat.
Az egyesület 2008-ban ünnepelhette hivatalos megalakulásának negyed százados
évfordulóját. Az elmúlt huszonöt év történéseiről és a tervekről Bozó Lajost, az
egyesület elnökét kérdeztük.
- Én azt hiszem, hogy a 25 évben az a legfontosabb, hogy együtt maradt ez a társaság. Igaz, hogy az elmúlt évben ünnepeltük az egyesület önálló megalakulásának
25. évfordulóját, de maga a természetjárás
Kiskunfélegyházán mintegy 30 évre tekint
vissza Negyed századdal ezelőtt három
nagy állami cég működött közre abban – a
cipőgyár, a műanyaggyár, a Lenin MG
Termelőszövetkezet – hogy létrejöjjön a
természetjáró szakosztály. Az embereket a
természet szeretete és a kikapcsolódási
lehetőség igénye hozta össze, kovácsolta
közösséggé. Munkahelyi alapon működött
a természetjárás jó ideig. A rendszerváltás
után átalakultak, tulajdonost váltottak a
nagy állami vállalatok, s megszűnt a természetjárásnak nyújtott támogatásuk is.
Ez az átmeneti időszak nagyon nehéz volt
egyesületünk történetében, hiszen elestünk
egy addig biztos anyagi bázistól., s csak
önerőre támaszkodhattunk. Némi biztonságot adott számunkra, amikor megjelent
az adó egy százalékáról való dolgozói rendelkezés lehetősége, ami jelentős segítséget nyújt a tagdíjbevételek mellett.
A működéshez további segítséget ad a
Kiskunfélegyházi Önkormányzat Sport és
Ifjúsági Bizottsága által nyújtott támogatás. A megváltozott körülmények között is
tovább él, s tagsága érdekeit szolgálva működik szervezetünk.
A megalakuláskor közel 100 fős szervezetünk taglétszáma mára mintegy 230 főre
gyarapodott. Az egyesület vonzásköre
ennél is jóval nagyobb, hiszen az egyes

túrákon nemcsak tagok, de kívül állók is
részt vehetnek. A tavalyi rendezvényeink
közül kiemelném a két jubileumi túránkat.
Az egyik egy belföldi, megyei túra volt Fülöpházán, melyen 90 fő vett részt. A program részben verseny jellegű volt. A másik
jubileumi túránk a svájci hegyek közé vitte
a résztvevőket.
Az új városi sportkoncepcióban szerepel,
hogy külön értékelik az eredmények mellett az utánpótlás nevelést, az iskolákkal
való eredményes együttműködést. Nekünk
természetjáróknak nem egyes iskolákkal,
hanem a fiatalokkal van kapcsolatunk a
családokon keresztül. Nálunk hagyomány
és egyben természetes, hogy három generáció túrázik együtt: gyerekek, szülők,
nagyszülők. Ezzel is igyekszünk nevelni az
egészséges életmódra, a természet szeretetére., értékeinek megóvására, védésére.
Túraszakosztályunk verseny jelleggel általában tavasszal vesz részt túrákon. Ilyenek
voltak a Mecseki-hegységben a Tavasz
Kupák, ahová rendszeresen jártunk, mintegy 12 éven át. Ebből a korszakból van két
olyan vándorserleg, amit elnyertünk,
hiszen három egymást követő évben is
tudtunk győzni a versenyeken. A másik
ilyen büszkeségünk a REZÉT Kupa Baja,
amelynek versenyei Érsekcsanád környékén a Szamár-hegyen zajlanak. Ezt szintén
megnyertük háromszor, de ebből csak két
győzelem volt egymás után. Ez évben
előttünk a lehetőség, hogy áprilisban „B”
kategóriában indulva győzelem esetén
végleg itthon tartsuk a kupát.
- A sok-sok aktív munkát végző természetjáró közül kit lehetne kiemelni? Kik végezték az elmúlt évben a legtöbb munkát a
közösség érdekében?
- A legtöbb túrát Kovács Feri, Kristóf Klári és Tóth Andris túravezetők szervezték
és vezették, s Ők az elnökségnek is tagjai. A
szervezők közül még megemlíteném Tímár Marikát és Kovácsné Marikát, akik
szintén szervezik a túrákat, intézik a szálláshelyeket és az egyéb operatív feladatokat –
nyilatkozta a fentieket a Félegyházi Közlönynek Bozó Lajos a Kiskun Természetbarát Sportegyesület elnöke.
N. Gy.

Negyedik hely a Kengurun
A Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyt rendező
szervek – ezúttal a Zalai Matematika Tehetségekért
Alapítvány – úgy gondolták, ebben a tanévben különféle nyelvi versenyeket is rendeznek. Angol, német,
francia és spanyol nyelvből a felkészülés mellett, a
választott nyelv által determinált ország- és szokásrendszerének ismeretét is mérték a versenyt kiírók.
A megmérettetés 7 kategóriában történt, és a kategóriák
az alapján lettek kijelölve, hogy a tanuló hány órában
tanulja az adott nyelvet. A Móra Ferenc Gimnáziumból
többen is beneveztek a német nyelvi versenybe, s
közülük a 6. kategóriában, Erdélyi Anita 11/A osztályos tanuló az országos 4. helyezést érte el az induló
1080 versenyző közül. Felkészítő tanára: Faluné
Garay Marianna.
RF
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Jeles évfordulók
165 éve, 1844. február 20-án született Munkácsy
Mihály festőművész († 1900). A kritikai realizmus
egyik legjelentősebb képviselője. Asztalosinasból
lett festő. Első tanára Szamossy Elek festő volt.
Tanult Pesten, Bécsben, Münchenben is. 1871-ben
Párizsba költözött. Kritikai realista életképeit (pl.
Zálogház) a francia kritika erősen támadta. Ez és
házassága De Marches báró özvegyével a műkereskedelem felé irányította. Elfordult a népi
témáktól, és nagyméretű, vallásos tárgyú, majd szalonképeivel nagy népszerűségre és vagyonra tett
szert, háza a társasági élet egyik központja lett. Ez
idő tájt festett virágcsendéletei és tájképei mutatják
festészetének igazi értékeit, elementáris erejű
kolorizmusát. A magyar festészet nagy hatású alakja.
Művészete főleg az alföldi festészet számára volt
iránymutató. Életrajzát Dallos Sándor dolgozta fel A
nap szerelmese és az Aranyecset című regényekben.
20 éve, 1989. február 22-én hunyt el Márai
Sándor magyar író, újságíró (* 1900). 1918-tól a
Budapesti Napló szerkesztője volt. Ifjúkorában sokat
utazott, az 1920-as években, hosszabb németországi
tartózkodása idején németül írt. Végül az anyanyelvét választotta, a magyart. Az 1930-as években
precíz és letisztult realista stílusa révén vált ismertté.
Ő írt először Franz Kafka munkáiról. 1945-ben az
MTA tagjává választották. A második világháború
után könyve már nem jelenhetett meg Magyarországon, 1948-ban emigrálni kényszerült. Rövid ideig
Svájcban és Olaszországban élt, majd New Yorkba
költözött. Továbbra is magyarul írt. Műveit emigráns
magyar kiadók adták ki. 1952 és 1967 között a
Szabad Európa Rádió munkatársa volt. Felesége
halála után egyre inkább elzárkózott a világ elől, míg
végül 1989-ben San Diegóban gyógyíthatatlan rákbetegsége miatt önkezével vetett véget életének.
110 éve, 1899. február 23-án született Erich
Kästner német író, költő († 1974). 1919 őszétől
Kästner Lipcsében tanult történelmet, filozófiát, germanisztikát és színháztudományokat. 1927-ben
Berlinbe költözött, rövid idő alatt Berlin egyik legfontosabb szellemi alakjává vált. 1928 őszén jelent
meg az Emil és a detektívek, Kästner első és máig
egyik legismertebb gyermekkönyve. Kästnert többször elvitte a Gestapo és kizárták az írószövetségből,
könyveit elégették. A II. világháború után Münchenbe költözött, ahol 1948-ig a Neue Zeitung rovatvezetője volt. Ebben az időben fordult az irodalmi
kabaré felé. Kästner nagyon sikeres volt gyermekeknek írott könyveivel, amelyek sok kiadást
értek meg, több nyelvre lefordították és megfilmesítették azokat. 1951-ben A két Lotti forgatókönyvével elnyerte a legjobb forgatókönyv díját.
55 éve, 1954. február 24-én hunyt el Herczeg
Ferenc író, színműíró, újságíró, az MTA tagja (*
1863). A Horthy-korszak legnépszerűbb írója, az Új
Idők c. irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar
Revíziós Liga elnöke volt. Német polgárcsaládból
származott, magyarul az iskolában tanult meg. Az
1890-as évek fordulóján kezdett el írni, előbb
regényt, novellát, később színdarabot is. 1891-től a
Budapesti Hírlapnál dolgozott. Rendkívül gyorsan
népszerű lett. Sikere arra biztatta, hogy a "nemzet
írójává" váljék. Ekkor novellák és vígjátékok helyett
történelmi drámákat, regényeket kezdett írni.
Később vissza-visszatért ifjúkori sikereinek műfajához, s e művei a bestseller-piacon is sikert arattak.
Az irodalom vérkeringéséből azonban lassan kikerült, a II. világháború után már nem publikált.
Néhány műve: Pogányok, A fogyó hold, Pro libertate!
Összeállította: Török Brigitta
könyvtáros
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Van kiút...

Árverési hirdetmény

Nagyváradon, Bodó Jánosnak, az
Erdélyi Szövetség titkárának
meghívására hallgatóként vettem
részt január 16-án a Partiumi
Keresztény Egyetemen rendezett
Van kiút elnevezésű konferenciasorozat 3. állomásán.

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, Gorkij u. 4.
sz. alatti 44 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 m2es helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Kossuth u.
12. sz. alatti ~25 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti
13 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 42 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,
0529/13 hrsz-ú ingatlan (romos tanya).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Nagytiszteletű Tőkés László Királyhágómelléki református püspök, Európa parlamenti képviselő
köszöntőjében az Evangélium
tanításából idézett:" Mielőtt Isten
elé vinnénk hálánkat, előbb béküljünk meg embertársainkkal!" majd folytatta, ez a hitbéli szellemiség jellemzi a konferenciasorozatot, Érd és Nyíradony után azzal a meggyőződéssel és feltett szándékkal jöttünk össze, hogy van kiút. Hozzáteszem az újévi üzenetem
címét: Új év, új kezdet! Azt kívánom, hogy az Új Év hozzon újulást a
magyar életben, társadalomban. Meg kell találnunk a kiutat ebből a
jelenlegi helyzetből, politikai ökuméniára van szükség. A közelgő
Európa parlamenti választásokra nemzeti listát kellene állítani
Erdélyben, így pártokon felüli összefogással, együttesen tudnánk
képviselni a magyar ügyet európai szinten." A konferencián meghívott előadóként részt vett dr. Papp Lajos ny. szívsebészprofesszor
is, aki előadásában hangsúlyozta: "A kiút nem más, mint a visszaút
Istenhez. Vissza kell állítani az Isten és a földi világ közötti kapcsolatot, a harmóniát. Ma a civilizációk és a kultúrák háborúja a legnagyobb probléma. Vigyáznunk kell, hogy a természet rendjét megtartsuk. Ha ebből az ember kiszakad, önmagát és a Földet fogja elpusztítani. Összefoglalva: Visszatalálni Istenhez, visszaszerezni a magyarságtudatunkat és a krisztusi szeretet szerint élni."
Weisz Péter, az Izraelita Műhely elnökének véleménye szerint sokkal több van ami összeköt, mint ami elválaszt bennünket. Van egy
összekötő kapcsunk, a Biblia, mely világosan mutatja: a szeretet és a
béke egysége a fontos. Az Örökkévalóba vetett hit és a nyelvünk a
kapocs a határokon túli egyházakkal, a felekezeteken átívelő kapcsolatoké a jövő - mondta, majd idézett Albert Sweitzertől:" A szeretet
azt jelenti, hogy rendelkezésedre állok Istenem, rendelkezésedre állok
embertársaim." A konferencián résztvevő különböző egyházi felekezetek képviselői - Tempfli József ny. nagyváradi és megyés püspök, Kis Rigó László, Szeged-csanádi megyés püspök, Mészáros
Kálmán, a Baptista Egyház vezetője - mind azt vallották, hogy az
Örökkévaló Isten az összekötő kapocs, a nemzeti értékek, érdekek
védelme igazi közösséggé tudja kovácsolni az embereket.
Egyetértettek abban is, hogy a gazdasági válság miatt egyre nagyobb
szükség lesz az egyházak karitatív szerepére. Az egész napos konferencia zárásaként Tőkés László beszélt a Csángómentő Erdélyi
Mozgalomról: " Több évszázad óta tovább tart egy moldvai magyar
népcsoport, a csángók genocídiuma. Széles, átfogó mozgalmat kellene indítani a csángók megmentéséért, mert a teljes identitás elvesztése fenyegeti ezt a népcsoportot, 260 ezer csángóból mára már csak
50 ezer beszél magyarul. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács teljes
mértékben azonosul a mozgalommal, szóval és tettel részt vállal
annak kiterjesztésében és megerősítésében. Isten Áldását kérem erre
a kezdeményezésre, a konferenciasorozatra, mely Érdről indult és
Nyíradonyon át eljutott Nagyváradig. Remélem, hogy a magyar nemzet úgy talál magára, hogy Isten után fontosnak tartja a magyar ügy
képviseletét, felvállalását. Ezzel a hittel köszönöm meg mindenkinek
a szolgálatát. Isten áldjon meg mindnyájatokat!"
Cserép Anikó
Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, húsfeldolgozó, szakács, villanyszerelő.
Bugacpusztaháza: sertésgondozó. Pálmonostora: óvónő.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Ladányi Eszter (anyja neve: Fábián Mónika), Nagy Sára
(Marton Andrea), Rácz Szabolcs (Nagy Andrea Edit), Termol Boglárka
(Frana Mónika), Tóth Emese (Csapó Judit), Kálovics Kinga (Lajos
Noémi), Tényi Kevin Krisztián (Dóra Annamária), Cseri Dániel (Szabó
Anita), Vízhányó Dominik (Molnár Ilona Rozália), Horgos Márk
(Harsányi Krisztina), Molnár Emese (Kis Mária), Kálmán Cintia (Kovács
Gyöngyi), Horváth Kitti (Salamon Csilla), Makány Adrián (Pap Julianna),
Kovács Gábor Csanád (Jarjabka Zsuzsanna).
Házasságot kötöttek: Munkácsi Andrea Mária – Jámbor Róbert
Meghaltak: Juhász Ferenc, Förgeteg Józsefné Balogh Márta, Vinczéné
Holló Terézia, Czimer Istvánné Kolozsvári Aranka, Fekete Istvánné Csányi
Piroska – Kiskunfélegyháza. Ledniczky Gyuláné Szabó Rozália, Szabó
Árpádné Laczkó Margit – Tiszaalpár. Veinhardt Józsefné Csipak Franciska
– Bugac.

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: Február 16-tól február 22-ig:
Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B, Tel: 76/712036. Február 23-tól március 1-ig: Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71., Tel: 76/462-454.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 21-én és 22-én: Dr. Ónodi
Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097. Február 28-án és március 1-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.: 30/3389244, 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.
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Sporthírek röviden
Birkózás
Nemzetközi női versenyen, Pestszentimrén vettek részt
február 1-én a Kiskunfélegyházi Vasas
TK birkózói. A diák
korosztályban Vidéki Nikolett, Baksai
Cintia és Rekedt-Nagy Nóra ötödik lett,
ifjúsági kategóriában pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel Rádi Brigitta, aki
ezzel fontos lépést tett a válogatottság felé.
A juniorok között ezüstérmet nyert Rádi
Nikoletta és Felföldi Zsanett, Szabó
Emese pedig aranyérmet szerzett a felnőttek kategóriájában. Edzők: Ván Jenő,
Kelemen András és Szabó József.

Székesfehérváron rendezték meg február 8án az Országos Diákolimpiai úszódöntőt
„A” kategóriában, a III, IV és V-VI korcsoportban.
Az országos döntőben városunkat három
sportoló képviselte, Hegyi Dóra III. korcsoportban, Hegyi Brigitta IV korcsoportban és
Tóth Zoltán az V-VI. korcsoportban. A
verseny korosztályos válogatottak és rang-

listavezetők részvételével zajlott, jellemző a
verseny színvonalára, hogy az V-VI korcsoportos 100 m fiú hát döntőben a Pekingi
olimpikon, Balogh Gábor is indult. Hegyi
Dóra (KÖÁI Platán) 100 m háton 21.
helyezést ért el, Hegyi Brigitta (Móra F
gimnázium) 100 m gyorson 19. helyezést
ért el és Tóth Zoltán (Móra F gimnázium)
100 m háton 13. helyezést ért el.
Tóth Zoltán

Ezüstérem a Kelen Kupán
Második helyen végzett a KHTK U9 korosztályú labdarúgó csapat a budapesti
Marczibányi sportcentrumban megtartott
Kelen Kupán.
A megmérettetésen öt csapat lépett pályára. A
félegyházi csapatot csak az Újbuda TC előzte
meg. A harmadik a KISE, a negyedik a Kelen
SC, míg az ötödik a Rákosmenti Rojik

együttese lett. A félegyházi csapat legjobb
játékosának Oroszi Olivér bizonyult. A torna
gólkirályi címét Csalár Ákos (7 gól) hódította el.
A félegyházi csapat névsora: Berta Flórián,
Oroszi Olivér, Tóth Bence, Csalár Ákos,
Berekszászi Gergő, Tamási Dominik, Síber
Julián, Kis László, Csertő Bence, Csertő
Gábor, Vas János. Edző: Csalár László.

Kosárlabda
Bács-Kiskun megyei
férfi felnőtt bajnokság.
FILTERMAT Nagykőrös-KKC 69-61
Férfias, az utolsó percekig nyílt küzdelemben a magas emberek
kipontozódása után kerekedett felül az ellenfél.
Következő mérkőzések: KKC- DEACMedicus, február 20. 17 óra, KÉSZ ARÉNA
Városi Sportcsarnok. KKC-PROSME, február 20. 19 óra, Mezőgazdasági Szakközépiskola tornacsarnoka.

Labdarúgás
Az elmúlt hétvégén rendezték meg az I. Utánpótlás Gyermek Labdarúgó Kupát, melyen a
KHTK U9-es korosztályú csapata is képviseltette magát. A tornán nyolc csapat lépett pályára.
A kupán rendkívül izgalmas, sportszerű mérkőzéseket láthattak a szép számmal kilátogató
szülők, szurkolók. A hazai csapat sajnos a csoportmérkőzések során nem jutott be a legjobb
négy közé, de soron következő két mérkőzését
megnyerve, 5. lett.
A gólkirályi címet Kovács Patrik (8 gól) a
Tisza Volán, a legjobb játékos címet Horgosi Donát a Szanda Focisuli, míg a legjobb
kapusnak járó elismerést Fekete Dávid, a
KTE játékosa érdemlete ki.

Felhívás!
A 2008/2009-es tanévre a kiskunfélegyházi
általános iskolák tanulói részére a kezdő és
amatőr sakkozók számára meghirdetett
versenysorozat harmadik fordulója február
21-én, a Petőfi Sándor Általános Iskolában
kerül megrendezésre. Nevezés a helyszínen
8.15 - 8.45 óra között.
Lantos Pál a TKIKI sakkoktatója
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Országos döntő a Darvasban Fiat most 30%-al kevesebbért!
korcsoportban bronzérmes, Tóth
Attila az V. korcsoportban bronzérmes, Mocza Eszter a VI. korcsoportban az ötödik helyen vég-

Hatalmas érdeklődés mellett
zajlott le a sportmászó Diákolimpia Országos Döntője, melynek a
Darvas József Általános Iskola
adott otthont. Immáron harmadik alkalommal kapta meg a
rendezés jogát az iskola és a
szabadidős diák sportegyesület,
ami ékes bizonysága, hogy a
sportágban országos szinten is
méltán elismert a Darvas tériek
tevékenysége.
Az előzetesen benevezett 155
fős nevezés után 132 fiatal
érkezett meg a különböző korcsoportokban a verseny helyszínére. A jól felkészült és tapasztalt rendező gárdára nem kis
feladat hárult, hiszen 340 mászást kellett lebonyolítatniuk.
Sokszoros országos bajnokok,
válogatott sportolók mellett
kezdő fiatalok is jelen voltak,
ami biztató a jövőt illetően. A
félegyházi diákok fantasztikus
teljesítményt nyújtottak.
Molnár Eszter az I. korcsoportban ezüst érmet szerzett, Simon
Gergely a III. korcsoportban
bronzérmes, Simon Fanni az V.

zett, Dobos Eszter Zsófi a VI.
korcsoportban hatodik lett. Rajtuk kívül még hat félegyházi
állt rajthoz az országos döntőn
és tisztes helytállással képviselték városukat és iskolájukat.
A rendezőgárda hibátlanul és
gördülékenyen végezte a munkáját, s ennek köszönhetően
este hat órára már az ünnepélyes eredményhirdetés is véget
ért, a résztvevők megelégedve
utazhattak haza.
A rendezők úgy érezték, hogy a
városi segítség és érdeklődés
sajnálatos módon jelentős mértékben elmaradt a fiatalok országos vetélkedésének színvonalától. – tájékoztatta lapunkat Fábián József, a Darvas
SZDSE vezetője.
N. Gy.

Miközben a válság sok tekintetben gazdasági lehetőségek riasztó szűkülését mutatja,
azonközben soha nem látott, kedvező, fogyasztóbarát jelenségek ütötték fel fejüket
ugyanabban a szférában, a vásárlóknak
alkalmi vételi lehetőséget kínálva.
Ami nem jó az autógyáraknak és a kereskedőknek, az most kivételes, jó ideig nem
ismétlődő, alacsony fogyasztói árakat generált az autókereskedelemben – mondja
Juhász Tibor a KB Autoteam Kft. Fiat Márkakereskedés és Márkaszerviz ügyvezetője.
Az elmúlt három hónapban kialakult fogyasztói visszafogottság
jelentős készlet felhalmozódást eredményezett nemzetközi és
hazai vonatkozásban is, ami az autókereskedelemben óriási fogyasztói árkedvezményt hozott és ebben a Fiat élenjár. Jelenleg
tartó „Kevesebb több” akciónkban 400 db Fiat modell esetében
kínálunk 30%-ot is elérő árkedvezményt. Egyes modelljeink ára
több mint 1,5 millióval csökkent.
Ami a devizahitelt korábban felvevőket rendkívül hátrányosan érinti
most, az páratlan alkalmat kínál a jelen időszakban devizahitelt
igénybevevőknek, hiszen a forint gyengülése az EURO-hoz viszonyítva kritikus határt ért el, ami szinte kizárja a devizahitel
jelentős negatív kockázati következményeit. Ez a lehetőség addig
tart, amíg gyenge a forint. A hamarosan bevezetendő ÁFA emelés,
az autógyár leállásokat követő – jelentősebb áremelést hozó újratermelés megint csak a jelenlegi, kedvező autóvásárlási
feltételek kihasználását erősítik. Mindeközben nyilvánosságra
került, hogy nem szűnik meg a regisztrációs adó. Január 1-től
20%-os önerő elegendő, hogy megkapják a még mindig hosszúlejáratú – 96 hónapos futamidőt is nyújtó – hitel
lehetőséget, ami minden félnek bizalomerősítő. A most még széles választékot adó
készletünk rövid időn belül minimalizálódik, árkedvezménye óriási, jó finanszírozási konstrukciókkal. Ezért kívántam
felhívni a figyelmet Fiat modelljeink rendkívül vásárlóbarát kínálatára.
Néhány példa mondataim érzékeltetéséhez. Egy
Fiat Punto Classic Actual 1.2, 8 V, 5 ajtós modell 1.904.260 Ft,
vagy a Fiat Grande Punto Racing 1.4, 16 V, 5 ajtós modellen most
több mint egy millió forint megtakarítható (pontosan 1.021.896
Ft), mivel a sportos modellt kedvelőknek rendkívül baráti,
2.733.800 Ft-ot kell fizetni érte. A családok és vállalkozók kedvence, a Fiat Dobló Active 1.4-es, 8 V ára 3.881.640 Ft helyett
2.982.000 Ft. Azzal zárom mondanivalóm, hogy nézzék meg honlapunkon 400 darabos Fiat modellkeretünket és érdeklődjenek
kiskunhalasi, bajai kereskedéseinkben!
KB Autoteam Kft. FIAT Márkakereskedés és Márkaszerviz
6400 Kiskunhalas, Keceli u. 19 – 23. ; +36/77/422-596
6500 Baja, Dr. Alföldi József tér 1.; +36/79/425-131
Listaár: 3.715.780Ft; kedvezmény: 888.030 Ft; akciós ár: 2.827.750 Ft

Heti négy edzéssel készülnek a FASI utánpótlás korú versenyzői a
tavaszi megmérettetésekre Szűcs Attila vezetőedző irányításával.
Képünkön az adogatógép segítségével a különböző ütésformákat
gyakorolják a gyermekek.

A kép illusztráció

FIAT Bravo Active 1,4 16V (90 LE)
Fogyasztás (L/100km, városi/városon kívüli, vegyes): 8,7/5,6/6,7; CO2(g/km): 158

