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Közlöny
Miniszteri
elismerés
„A Magyar Köztársaság Diákolimpiai Versenyrendszerében Kiemelkedően Szerepeltek”..
...ez áll azon az emléklapon, amelyet kiemelkedő sportteljesítményéért kapott a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskolák (KÖÁI) József Attila
Általános Iskolája a Magyar Diáksport Szövetségtől és az Önkormányzati Minisztériumtól.
Folytatás a 2. oldalon.

Télbúcsúztató maskarás felvonulást tartottak február 20-án városunk főutcáján. A farsangi népszokást a Padkaporos Táncegyüttes tagjai elevenítették fel.

Nem szűnik meg a Göllesz
Nem szűnik meg a Göllesz Viktor Speciális
Általános Iskola. A közel másfél hónapos
huza-vona után, a megyei önkormányzat
elnöke Bányai Gábor a február 20-ai megyei közgyűlésen bejelentette, hogy 2010ig biztosítják az intézmény működéséhez
szükséges pénzt.
A megyei közgyűlés elnöke, Bányai Gábor
január 13-án levélben kereste meg a város
polgármesterét a megyei önkormányzati
fenntartású Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola további működtetésével kap-

csolatban. A megye a nehéz anyagi helyzet
miatt a város segítségét kérte az intézmény
fenntartásához, vagy annak átvállalásához.
A város anyagi forrást nem tudott biztosítani az iskola fenntartásához, valamint az
átvételt sem tudta megoldani.
Kapus Krisztián a megyei közgyűlés tagja elmondta, sok-sok egyeztetés után a közgyűlés elnöke Bányai Gábor úgy döntött,
más forrásokból biztosítanak pénzt a Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola működtetésére.
Folytatás a 3. oldalon.

Aki Mórát szereti:
bölcsebb lesz
Móra Ferenc: Ének a
búzamezőkről című varázslatosan szép művét ismertette Juhász
István nyugalmazott
tanár a városi könyvtárban február 19-én.
Előadását a következő
gondolatokkal zárta:
Móra Ferenc jó ember
volt, mindenkivel együttérző szíve volt. Móra
írásainak varázsa abban van, ahogyan ízessé
keveri történeteiben a történelmet, mesét, bölcsességet, politikát, népi tapasztalást. Aki
Mórát megszereti: bölcsebb lesz, megértőbb.
Móra a gyógyító humorral ajándékozza meg
olvasóit.

Megújul a Majsai úti lakótelep Enyészeté lesz
a székelykapu?
A jövő évben elkezdődhet a Majsai úti lakótelep 17 társasházának felújítása. A munkálatok során az épületek új szigetelést és nyílászárókat kapnak, valamint a közterületet új padokkal és növényekkel díszítik. A rendelkezésre álló 530 millió forintot a
város pályázat útján nyerte. Az állapotfelmérés mellett az idén a tervek is elkészülnek.
A polgármesteri hivatalban február 17-én
gyűltek össze a Majsai úti társasházak közös képviselői és a város érintett képviselői, hogy egy megbeszélés keretén belül tájékoztassák a lakóközösségeket a társasház rehabilitációs pályázatának sikeréről
és az épületek felújításának menetéről.
Kiskunfélegyháza város tavaly júniusban
nyújtott be pályázatot a Majsai úti lakótelep felújítására. A 21 társasházból 17 jelez-

te, hogy szeretne részt venni a pályázaton,
tájékoztatta lapunkat dr. Faragó Zsolt, a hatósági osztály vezetője.
Az épületek külső hőszigetelést és új nyílászárókat kapnak. A pályázat második részében lehetőség nyílik a közterületek parkosítására, amelyre 100 millió forint áll
rendelkezésre. Ugyanakkor a pályázat a szociális jellegű programok szervezésére is
hangsúlyt fektet. Folytatás a 2. oldalon.

Egyre rosszabb állapotban van a Kálvária
bejárata előtt álló székelykapu, melyet Félegyháza testvértelepülése, Korond adományozott városunknak.
A faragott népművészeti alkotás állapota ezen a télen is tovább romlott. Ha ez így folytatódik, az időjárás viszontagságainak kitett remekmű lassan az enyészeté lesz.

2. oldal
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Minisztériumi szintű elismerés
a József Attila iskolának
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A szó és a tett
egysége?!
Érdeklődve olvastam az újságban
azt a tudósítást,
hogy a KDNP megyei elnökségi ülését Félegyházán
tartotta. Sok olyan
gondolat elhangzott a sajtótájékoztatón, mellyel
azonosulni tudok. Ilyen, pl. –melyet
Szabó Sándor megyei elnök megfogalmazott, hogy az államnak a gyermekvállalás anyagi hátterének biztosításában
megkerülhetetlen szerepe van.

Folytatás az 1. oldalról
A díjátadó ünnepségre Budapesten került sor.
Gyenesei István, a sportért felelős önkormányzati miniszter köszöntőjében elmondta: - Az élet bármely területén elért eredményeket szubjektív módon lehet mérni, azonban a sport nem ilyen. Majd emlékeztette a
hallgatóságot arra, hogy minden eredmény
mögött évek, sőt évtizedek eredményes szakmai, pedagógiai munkája áll: - E siker
mögött mindig csapatmunka húzódik meg,
mert lehet bármilyen felkészült a testnevelő,
lehetnek az iskolában a legügyesebb gyerekek, ha az intézményvezető nem sportbarát,
nem adja meg számukra a lehetőséget, hogy
részt vehessenek sportrendezvényeken, akkor ellehetetlenül mind a testnevelő, mind a
mozogni, eredményt elérni vágyó fiatal –
hangoztatta a miniszter.
Az idei évtől a minisztérium 500 millió forint
célzott támogatást szavazott meg az iskolák-

Az iskola tavalyi főbb eredményei, 20072008-as tanév:
A József Attila iskola Kerék Csaba testnevelőtanár-edző vezetésével tizenegy atléti kacsapattal jutott be az országos döntőbe.
Három bajnoki címet szerzett: - összetett
csapatbajnokság, amelyet 2001 óta háromszor nyert el az iskola; - fiú távolugró
csapat; - lány távolugró csapat, ami 4,92
m átlaggal új országos csúcsot állított fel.
Három ezüstérem: - fiú négytusa csapat; lány 4x100 m váltó; - lány súlylökő csapat. Egyéni versenyzők közül Görög Kata,
öttusa egyéni összetettben ezüstérmet, Kis
Viktor távolugrásban pedig bronzérmet
szerzett.
nak a diáksport támogatására – újra alkalmazva az Orbán-kormány által létrehozott célzott
támogatást, melyet 2002 után szüntettek meg.
S. B.

Megújul a Majsai úti lakótelep
Folytatás az 1. oldalról.
A lakótelepen különböző rendezvények programok szervezését tervezik, valamint kiemelt
hangsúlyt fektetnének a lakók képzési lehetőségeire, ezzel is könnyítve a munkaerőpiacra
jutást. A Városi Kórház, az Összevont Szakképző Intézmény és a Petőfi Gépészeti Szakközép
Iskola már csatlakozott a feladat megvalósításához. A társasház rehabilitációs pályázat
feltétele a teljes körű lakossági hozzájárulás,
mivel a lakótömböknek 15%-os önrészt kell
befizetniük, ami családonként 50-60 ezer forintot jelent. Így valamennyi társasháznak döntenie kellett arról, hogy részt kíván-e venni a
felújítási akcióban. Ez 450 lakást és közel
1200 embert jelent. Gyenes Attila, a körzet
önkormányzati képviselője kérdésünkre elmondta, hogy ez a beruházás nem csupán az itt
lakókat, hanem az erre járókat is érinti, hiszen
a változás nem csak a felújításokban merül ki,

hanem a közterület fejlesztése is jelentős szerepet játszik. Jelenleg egy munkaterv elkészítése van folyamatban, ahol a soron következő
feladatokat rögzítik. A műszaki tervek elkészítésére és a kivitelező kiválasztására év végén közbeszerzési eljáráson kerül sor. Jövő év
márciusában pedig elkezdődik a munka.

Abban a kérdésben már kételyeim vannak, hogy a családi pótlék megadóztatása
(melyről még pontos információink nincsenek) „rendkívüli nehéz helyzetbe hozza a középosztályt, nem ösztönzi őket
gyermekvállalásra”. Nekem is vannak
kérdőjelek, helyes-e a családi pótlék
megadóztatása, de azt vitatom, hogy az
úgynevezett középosztályt nem ösztönzi
gyermekvállalásra. Ez szerintem sokkal
bonyolultabb és összetettebb kérdés,
mert például vannak olyan fiatalok, akik
úgy gondolják; előbb a karrierépítés és
csak utána a gyerek.
A cikkben ugyan nem hangzik el ez, de
azzal biztosan nem értenék egyet, hogy a
nagycsaládosokat az adóztatás kategóriájába sorolják. Fontosnak tartom azt a felvetést is, hogy a gyermekvállalás egyik
ösztönzője, hogy a fiatalok minél előbb
lakáshoz jussanak.
A szociálpolitika megreformálása tekintetében messzemenően azonosulok a
KDNP azon álláspontjával, hogy több
természetbeni juttatással kell támogatni a
rászorultakat. Bízom abban, hogy városunkban is megvalósul a szó és a tett
egysége!
A 2009. évi költségvetés tárgyalásakor az
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság javasolta a testületnek,
hogy ebben az évben is kapjanak a
nagycsaládosok vásárlási utalványt (természetbeni juttatás) 3 millió forint keret
összegben, de a jobboldali többség nem
szavazta meg!
Remélem, a KDNP helyi képviselői segítenek abban, hogy év közben találjunk
forrást és karácsonykor – a szeretet
ünnepén - sok boldog és nevető arcú
gyermek és szülő az önkormányzat
ajándékát, mindannyiunk örömére átvehesse.
Ernyes László
önkormányzati képviselő (MSZP)

2009. február 27.
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Ajándékot kapott a Göllesz Piros a vér,
fehér a haj

- Éjszakai gondolatok Vihar rázza az utcát. Úgy tántorognak a fák,
akár a részegek. Süvít a szél, eső kopogtatja
az éjszakai ablakot. Aludni kéne, de csak forgolódok. Megiszok egy pohár kékfrankost,
de így sem megy. Inkább felkelek. Tanakodom mit is kéne csinálni? A TV-t gyorsan
kizárom. Azért addig soha sem fogok sülylyedni, hogy a kereskedelmi TV-k ocsmány,
perverz, trágárkodó műsorait nézzem.

Folytatás az 1. oldalról.
A döntés értelmében 2010-ig nem fenyegeti
a bezárás veszélye a Göllesz Viktor Speciális
Általános Iskolát. Nem kell tehát az itt tanuló
diákoknak átiratkozniuk a Darvas iskolába,
sem pedig a kecskeméti Juhar utcai speciális
iskolába. Nagy megkönnyebbülés ez a szülők
számára is, hiszen ezek a gyerekek már
megszokták jelenlegi iskolájukat.
Ficsór Józsefné, az intézmény igazgatója

elmondta, február 20-án még egy örömhír érte
az iskolát. A város egyik bevásárló központjától, a TESCO-tól közel 220 ezer forintos
támogatást kapott az intézmény. A pénznek
pedig már megvan a helye. Az intézmény
jövőre egy autista csoport indítását tervezi. A
kétszászhúszezer forintot fejlesztőjátékok
vásárlására fordítják. A gyerekek jelenleg a
Darvas óvodába járnak és szeptembertől már a
Göllesz iskola diákjai lehetnek.

Sportolni kell!
Gyarmati Dezső vízilabdázó, a Nemzet Sportolója - akit 2007-ben a világ legjobb vízilabdázójának kiáltott ki a NOB - a Kiskunfélegyházi
Vízilabda Sportegyesület és a városi sportbizottság kérésére február 18-án élménybeszámolót tartott a Constantinum Intézmény Sportcentrumában.
Stílszerűen, az 1964-es tokiói olimpia győztes
vízilabda döntőjének hangfelvételével kezdődött
a rendezvény, majd Mayer Tamásné igazgatóasszony köszöntötte nemzeti sportunk kiválóságát, röviden ismertetve eredményeit. A 82.
évében járó Gyarmati Dezső 109-szer volt
válogatott, 5 olimpián vett részt a magyar vízilabdacsapattal, - 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet
nyertek - 1973-tól lett a magyar válogatott edzője.
A Nemzet Sportolója főként a megjelent fiatalokhoz intézte szavait: - Sportolni kell, sportolni
jó! A ti jövőtök és a nemzet jövője attól függ, hogy
ti milyenekké váltok. Egy nemzet talpazatát a
jövő nemzedéke adja, Magyarországnak szüksége van rátok! A személyes hangvételű beszélgetés során Gyarmati Dezső többször is hangsúlyozta, elsőként a sportolást kell megszerettetni a
gyerekekkel, idő kell hozzá, hogy a sport örömforrássá váljon. A rendszeres sportolással a fizikai
tűréshatár fokozatos erősítését lehet elérni és ez
pozitívan hat a fiatal sportolónak a munkához és a
családhoz való viszonyára is. Nem az elért siker a
fontos, hanem maga a sportolás, de minden siker
előbbre viszi az embert az élet bármely más
területén is. A hallgatóság köréből a fiatalok első-

sorban arra voltak kiváncsiak, hogyan indult a
pályafutása, az idősebbek az olimpiai sikerek,
főként az 1956-os Melbourne-i olimpia után
érdeklődtek. A beszélgetés végén a ma is rendszeresen úszó Gyarmati Dezső aktív mozgásra,
sportolásra buzdította a fiatalokat, akik az ország
számára a vidékben rejlő lehetőséget, erőt
képviselik. Sajnálatos, hogy a Nemzet Sportolójának szavait igen kevés félegyházi fiatal hallhatta, jó lett volna, ha a Sportcentrum küzdőterét
zsúfolásig megtöltötték volna a kiváncsi diákok.
Beszélünk magyarságtudat erősítéséről - nemzetünk ma még élő büszkeségére, ha itt jár
Félegyházán, csak ennyien kiváncsiak? Még
valami... Nemcsak mint nemzetünk kiváló
sportolójára lehetünk Rá büszkék, példamutató az
emberi nagysága is.
Gyarmati Dezső vállait nemcsak az elmúlt 81 esztendő terhe nyomja, több mint 3 éve hűségesen
ápolja, gondozza a beteg, magatehetetlen
feleségét. Tisztelettel kívánunk Neki továbbra is
sok erőt és jó egészséget.

Kezem útnak indul a könyvszekrényen, és
megáll egy kazettánál: ,,120 éve született
Holló László-2007,, Ezt kézbe veszem,
hiszen ezen az ünnepségen én mondtam az
ünnepi beszédet a Móra Gimnáziumban.
Kálmán barátom felvétele simán indul.
Látom magamat, ott állok a mikrofonok
mögött, Holló Lászlóról beszélek, de nem is
a szavaimra figyelek, hanem arra, hogy
,,Istenem már nekem is hófehér a hajam?,,
Megy a felvétel, nézegetem a hallgatóságot,
hát hogy lehet az, hogy már minden kedves
barátom feje őszbe borult? Szeretett Valikám
mellett ül Bodor Miklós festőművész barátom. Neki csikófarka van, de az is hófehér.
Azután már a koszorúzás jön.
Elsőnek Dr. Újváry Zoli professzor barátom,
a Holló László Kuratórium Elnöke koszorúz.
Szakálla, haja hófehér, Ficsór Jóska polgármester úr: fiatal arc, fehér haj. Rosta Feri a
Gimnázium Igazgatója, az ő haja még kissé
,,cirmos,,, de már azért fehér. Hájas Sanyi a
népszerű TV riporter is napsütötte arcán még
kontúrosabb a fehér haj. Riportalanya
Kertészné Rozika a Szakmaközi Igazgatónője tündér fehér. Akármerre nézek, itt minden barátom haja fehér. De azoké is, akik
nem lehetnek itt most velem. Dr. Tóth Ákos
kedves egyetemi csoporttársam, a Glasgow-i
Egyetem professzora, Kóti Árpád színművész, volt félegyházi gimnazista, Korniss
Péter volt joghallgató társam, Kossuth–díjas
fotóművész, akikkel együtt végig küzdöttük
az 1956-os Forradalmat, fegyverrel, szóval,
írással, Király Béla és Kopácsi Sándor esküt
tett nemzetőreként.
Tamás Lajos a Forradalom költője, nekünk
írta korszakos versét, 56 szózatát a ,,Piros a
vér a pesti utcán,,-t. Igen. A Forradalom vére
a mi vérünk volt, piros, lobogó, forradalmi
vérünk. Ez patakzott a pesti utcán, golyóütötte árva szívünkből. De akkor még csak a
vérünk volt lobogó, a Forradalom győzelméért halálra esküvő. A hajunkat akkor még
nem borította be az öregedés fehér hó-varázsa.
Csitul a vihar, kikapcsolom a készüléket,
magamtól kérdezem: hová lett a lobogó vér?,
hová lett az 56-os ifjúság? Válasz kérdésemre sajnos sehonnan sem jön…
Falu Tibor

4. oldal

Programajánló
Az újra induló FÖLDRAJZI SZABADEGYETEM sorozatának első előadására
február 26-án, csütörtök 17 órkor kerül sor
a Hattyúházban. Kilimanjaro 2008 expedíció címmel vetítettképes előadást tart
Varga József (Yoe) hegymászó. Bevezetőt mond Bense Zoltán hegymászó.
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.
A Lámpás emberek rendezvénysorozat
keretén belül Vukics Ferenc, a Baranta
mozgalom alapítója tart előadást március 1-én 16 órakor a Móra Ferenc Gimnáziumban.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
5. Országos Középiskolai Filmszemle
Mottó: "Mellesleg". Pályázhatnak: Magyarországi és határon túli középiskolák diákjai.
Pályázati kategóriák: - Rövidfilm, - Dokumentumfilm,- Reklámfilm, - Megadott forgatókönyv megfilmesítése. A pályázat tartalma: - Maximum 20 perces magyar nyelvű
film formátum: DV cam, mini DV, DVD
(MPEG II.), (CD, DVD lemezre adatként
felmásolt avi-t, wmv-t... stb. nem fogadunk
el!), - Pályázati adatlap (kitölthető a filmszemle
honlapján:
http://www.kaldorkoli.hu/filmszemle). A
pályázat beküldési határideje: március 13.
Cím: Káldor Miklós Kollégium, 1022
Budapest, Felvinci út 8. Tel.: 0670-515-0446
Káldor Miklós Kollégium Tel.: 061-212-5403
filmszemle@kaldorkoli.hu. A szemle időpontja: április 17-19.
Haikura, haibunra várva; téma: FALEVÉL.
A Cédrus Művészeti Alapítvány és Százhalombatta Város Önkormányzata mindenkit
örömmel vár, aki a magyar nyelvű haikuirodalmat szép szerzésekkel gazdagítani szeretné. Saját műveket (esetleg fordításokat)
várunk, közöletleneket. Terjedelmi megkötés
("darabszám") nincs. A tematikusság kötelező. (Haibun: rövid prózában kibontott haiku,
prózai haikuutazás). (Ne érezze magát kirekesztettnek azonban az sem, aki a haiku japán
"testvéreinek" valamelyikébe formálja impresszióit. Szabad a pálya, pusztán ezen alkotásokkal publikálási szándékaink szerint később
foglalkozunk.).
A határidő: március 8. A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadjuk (cím:
Budapest, 1014, Szentháromság tér 6. mfsz.
29., http://www.napkut.hu) a szerző
elérhetőségeinek megjelölésével.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon
a Városi Könyvtárban, nyitvatartási időben:
hétfő: zárva, kedd-péntek: 9-18 óráig, szombat: 8-12 óráig. Web: www.psvk.hu E-mail:
psvk@psvk.hu Tel.: 76/461-429; 70/338-731
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Amator artium…
Ez a gyönyörű latin kifejezés a „Művészetek
Szerelmeseit” jelöli, jelen esetben azon
amatőr alkotókat, akik különböző stílusban,
műfajban, technikában dolgozva részt vettek
a XX. Országos Képző- és Iparművészeti
Tárlat Bács-Kiskun megyei kiállításán.
Ezúttal Kiskunmajsát érte az a megtiszteltetés,
hogy ezt a gondosan kiválogatott, hatalmas, de
viszonylag egységes képzőművészeti anyagot
tárlattá varázsolják a helyi Városi Művelődési
Központ nagytermében. A zsűri 74(!) alkotó
114 művét ítélte bemutatásra alkalmasnak. A
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnökének Rausch Sándornak a megnyitója után
kiderült, Kiskunfélegyháza remekül szerepelt
ezen a megyei seregszemlén. A szakma már
régóta hangoztatja, hogy városunkban magas
szintű a képzőművészeti élet, s bizony igen jó
színvonalat produkálnak amatőr alkotóink is.
Ezt látszik igazolni az is, hogy a megyei tárlaton Félegyházáról állítottak ki a legtöbben,
illetve, hogy a díjazottak, a kiemeltek közt is
ott találhatók városunk alkotói.
A 74 bemutatkozó közül 11-en városunkból
vihették el műveiket a kiállításra, s bizony
friss szemléletű egészen jó alkotásokat láthattunk valamennyiőjüktől.
BÚCSÚ ALINDA két, szimbólumokat hordozó látványos képpel, CSENKI IMRE egy hagyományos, de jól megkomponált szénrajzzal,
CSENKI TIBOR a tőle megszokott szürreális
konstruktivista(?) fák ábrázolásaival lépett a
nyilvánosság elé. KÜRTI LÁSZLÓNÉ egy
nagyon expresszív, hatásos alkotást, MINDSZENTI LÁSZLÓNÉ egy szellemes madár
groteszket, PÁLFI ISTVÁN mívesen elkészített szigorú tollrajzokat helyezett el a paravánokon. RÁCZ LÁSZLÓNÉ hagyományos
tájképpel jelentkezett, RÁDI ANDRÁS
alkotásai közt volt egy egészen friss, impreszszionisztikus villanás. RÁTKAI ZSUZSA
könnyed stílusú, de gondolatokat, érzelmeket
hordozó képekkel, SZŰTS TAMÁS egy
figyelemre méltó érdekes szoborral képviselte
városunkat. Először léphetett a nyilvánosság
elé ZSIBRITA ZOLTÁN fafaragásával. További bővebb értékelésre sem hely, sem idő
nem áll rendelkezésre, de az feltétlenül a
történethez tartozik, hogy ilyen nagyszabású

válogatást és rendezvényt más megyékben is
tartanak, tartottak, s minden ilyen kiállításon
kiválasztják azon kiemelt, díjazott műveket,
melyek a május végi országos nagy seregszemlére kerülnek, s amelyek reprezentálják
Magyarország amatőr képzőművészeti keresztmetszetét.
Az idei Bács-Kiskun Megyei Tárlatról az alábbi alkotók műveit hívták meg, választották ki
az úgynevezett ”ESSZENCIA TÁRLATRA” a
fővárosi Vajdahunyad várba: Hubert László
(Dusnok), Köhler Péter (Dunapataj), Hájas
Réka (Kecskemét), Nacsa Jánosné (Kiskunmajsa), Fetter József (Hajós), Búcsú Alinda
(Kiskunfélegyháza), Umenhoffer Pál (Hajós),
Raffai Józsefné Hajik Katalin (Jánoshalma),
Figura László (Kiskunmajsa), Dunszt István
(Kecskemét), Csenki Tibor (Kiskunfélegyháza), Látó Endre (Kalocsa) és Bondor
Zsuzsanna (Baja).
E tekintélyes névsorban két félegyházi alkotónk is szerepel. Emellett külön öröm, hogy a
magyar rajztanárok egyesületének egyik díjazottja RÁDI ANDRÁS lett. Gratulálunk!
Külön ki kell emelni a rendezők áldozatos
munkáját. Példát mutattak arra, hogyan lehet
114 alkotást egységes tárlattá rendezni úgy,
hogy a telítettség még elviselhető legyen.
Ehhez a bravúrhoz külön kell gratulálni.
RF

A Constantinum Intézmény óvodásai és általános iskolásai is vidám
farsangolással múlatták az időt február 20-án délután a sportcentrumban. A tarka-barka jelmezek felvonulása és értékelése után
ugróvár és csúszda is várta a játszani vágyó gyerekeket.

2009. február 20.
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Kertész a zenei színpadon

Jeles évfordulók

Közel két évtizede dolgozik dísznövény
kertészként ugyanazon a munkahelyen,
Kiskunfélegyházán Zsirmik István. Saját
bevallása szerint iskolai ének-zenei és
hangszeres tanulmányokat soha nem
folytatott. 2008. június 27 és július 1
között a kéttagú Jenyiszej együttes tagjaként mégis Ők képviselték egy másik
magyar zenekarral, a péceli Gyöngyharmat együttessel együtt, hivatalos küldöttként Magyarországot az oroszországi
Hanti-Manszijszkban megrendezett V.
Finn-ugor Világkongresszus népzenei fesztiválján, ahol a távol-keleti, a szibériai, az
ázsiai, az észak-európai, a közép-európai
zenei hagyományokat, s kultúrát művelő
és ápoló muzsikusok léptek fel.

75 éve, 1934. március 3-án megalakult Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Társaság. Városunkban
1932-ben elindult egy törekvés, hogy az irodalmi és a
kulturális eszmék ápolására egyesület létesüljön. A
szervezőknek sikerült Móra Ferencet ügyük mellé
állítani, ám az író betegsége és korai halála miatt nem
tudott a szerveződő társulat alapításában részt venni.
Móra Ferenc 1934. február 8-án bekövetkezett halála
után a félegyházi öregdiákok, Móra félegyházi hívei
és barátai életre hívták a Móra Ferenc Társaságot. A
társaság élén dr. Sahin Tóth Rafael ügyvéd állt. Az
egyesület alapszabályzatát 32 szakaszban fogalmazták meg, a célok között szerepelt a Móra-kultusz
ápolása is. Az alapszabályzatot a Belügy Minisztérium 1934. július 19-én, Móra születésnapján hagyta
jóvá. A szervezet a város szellemi elitjének egyesülete volt. Működésüket a megváltozott politikai
rendszer 1948-ban szüntette be.
130 éve, 1879. március 3-án hunyt el Paál László
magyar festőművész (* 1846). A rajzolás és festés
iránti érdeklődése már egészen fiatal korában megmutatkozott. 1862-ben ismerkedett meg későbbi
barátjával, a fiatal Munkácsy Mihállyal. Festészetet a
Bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, majd
1869-től állami ösztöndíjjal Münchenben folytatta
tanulmányait. 1872 őszén Párizsban telepedett le.
Festőtársai elismerték, néhány képét Párizsban is
kiállították, a nagyközönség elismerése és az anyagi
megbecsülés még váratott magára. Paál egészsége
megroppant, tüdőbetegsége mellett egy baleset
következtében agysérülést szenvedett, állapota
folyamatosan romlott, s 1879. március 3-án, a késő
esti órákban halt meg, életének harmincharmadik
évében. Életéről Barát Endre írt regényt Élt
harminchárom évet címmel.
70 éve, 1939. március 2-án hunyt el Howard
Carter angol felfedező, régész (*1873). 1891-ben
került Alexandriába, az Egyiptomi Kutatási Alap
megbízásából régészként és rajzolóként dolgozott.
1899-ben kinevezték a felső-egyiptomi műemlékek
főfelügyelőjévé, 1903-1905-ben Alsó-Egyiptom régészeti felügyelője volt. 1907 táján került kapcsolatba a dúsgazdag régiséggyűjtő Lord Carnarvonnal, aki
őt kérte fel ásatásainak vezetésére. Számos sír
feltárása után, 1922-ben találta meg Tutanhamon sírját, ami máig a leggazdagabb egyiptomi lelet.
Heroikus és világhírű munkássága ellenére Carter
nem részesült hivatalos elismerésben. 1939. március
2-án hunyt el Londonban, szívelégtelenség és
nyirokcsomó-daganat következtében.
615 éve, 1394. március 4-én született Tengerész
Henrik portugál herceg, felfedező († 1460), I. János
portugál király harmadik fia. Sokat tett a hajózás
fejlesztéséért; Portugália legdélibb részén, a Vincentfoknál fekvő Sagresben alapított navigációs iskolát,
ami mellett állítólag még csillagvizsgáló tornyot és
fegyvergyárat is építtetett. Az ő hajóépítő mérnökei
tervezték az első karavellákat (hosszú tengeri
hajózásra alkalmas, háromárbocos, háromszögvitorlás, karcsú, fordulékony, gömbölyített fenekű, tőkesúlyos hajó). A portugál tengerészeknek sikerült
először úgy rögzíteniük az iránytűt, hogy az mindig
vízszintesen álljon, és pontosan mutassa az irányt. Az
1440-es évek kezdetétől számos expedíciót szer vezett Afrikába. 1455-ben körülhajózta a Verdefokot, fölfedezte a Verde-szigeteket, a Szenegál- és a
Gambia-folyót. Expedíciójáról 1456-ban tért vissza,
és még ez évben újra útnak indult. Második útján
eljutott a Rio Grande folyóig, felfedezte a mai
Bissau-Guinea partvidékét az előtte elterülő szigetekkel.
Összeállította:
Török Brigitta könyvtáros

- Hogy kerül egy kertész a kulturális-, irodalmi rendezvények, a népzenei koncertek,
- és fesztiválok színpadaira?
„Mintegy tizenöt évvel ezelőtt jött a gondolat, az elhatározás, hogy zenélni szeretnénk. Az indító lökést egy kortárs együttes
a VHK, vagyis a Vágtázó Halottkémek
szuggesztív hatású, számunkra lenyűgöző
hatású koncertje adta meg. A kezdeti zenei
próbálkozások, és formációk után a hódmezővásárhelyi Fődi Ágnessel – aki jelenleg kertészmérnökként, pedagógusként
dolgozik - megalakítottuk a kétszemélyes
Jenyiszej együttest. Iskolában egyikünk
sem tanult hangszeren zenélni. Az én családom felmenői között ugyan vannak
muzsikusok, az egyik ősöm még Ferencz
József császárnak is zenélt Szentesen.
Két évig autodidakta módon, saját erőből
folytattunk szorgos zenei tanulmányokat,
de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szibériai, közép-ázsiai népek lelki működését,
életszemléletét is megértsük, mert anélkül
teljesen hiteltelen a zene. Az tetszett meg
ebben a kultúrában, hogy művelői a világgal, a természettel, s ezek mozgató rugóival
harmóniában élnek, s ez a nyugalom és
szemlélet érződik zenéjükben.
Ágival tizenhárom évvel ezelőtt léptünk fel
először közönség előtt, mint Jenyiszej
együttes, s azóta is együtt zenélünk”. 1996ban Szegeden, a Rokon Népek Fesztiválján
lehetőségük nyílt tudásuk és tapasztalataik
gyarapítására. Összeismerkedtek és kapcsolatba léptek egy jakut /kelet-szibériai/
együttessel és egy vogul tanárnővel.
Véglegessé vált az elhatározás bennük,
hogy a megkezdett úton kell továbbhaladniuk. Vagyis a szibériai és sztyeppei zenét
az ősi magyar zenei hagyományokkal
ötvözve, saját érzésvilágukban szeretnék
tolmácsolni, valami féle hidat alkotva az
ősi keleti zenék és Közép-Európa között a
múlt és a jelen időtlen egységében. Érdekesség az is, ahogy a félegyházi és hódmezővásárhelyi muzsikus külön-külön
készülnek a fellépésekre és csak előtte próbálnak össze, ami nem kis munkát igényel
tőlük, hiszen az általuk használt hangszerek
skálája elég széles. Mint István mondja:
„amikor azt mondjuk, hogy szibériai és
közép-ázsiai zene, az annyival bővül ki,

hogy az Ural- európai oldalától indulunk, a
Finn-ugor népektől és az Uraltól keletre,
pedig a tundrai, a tajgai, és a pusztai övezet
összes népcsoportjának a zenéjét tanulmányozzuk. A török-, és a Finn-ugor népek
zenéinek tanulmányozásában is komplex,
átfogó munkára törekszünk. Az általunk
használt hangszerek is zömmel ezekhez a
zenei kultúrákhoz kapcsolódnak, de ide illő
egyéb hangszerek is szóba jöhetnek
esetenként.
Vannak saját készítésű hangszereink, de
Szibériából és Ázsiából is hozattunk hangszereket, melyeket ott élő mesterek készítettek. nemzetközi fesztiválokon cseréltünk
hangszereket. Főleg pengetős és fúvós
hangszereket használunk, de a doromb az
igen fontos hangszer nálunk.”
2008 nyarán részt vettek Hanti-Manszíjszk-ban az V Finn-ugor Világkongresszuson. Ez volt az első olyan útja a Jenyiszej
együttesnek, ahol egy állami delegáció
hivatalos tagjaként vehettek részt és léphettek fel sikeres koncertet adva. Nagy-nagy
megtiszteltetésnek gondolják, hogy részt
vehettek ezen a programon hazájukat képviselve, hiszen a magyar delegációt a köztársasági elnök és a kulturális miniszter
vezették, s több külföldi államelnök és miniszter is megjelent a világtalálkozón. A
Jenyiszej együttes fellépet egyebek között
Budapesten a Nemzeti Múzeum Dzsingisz
Kán kiállításán, állandó résztvevői a Magyar Doromb Fesztiváloknak, mongol festőművész barátjuk kiállításai megnyitóin is
visszatérő vendégek. Legutóbb Félegyházán a Rocktárban léptek fel, ahol a népzene
is nyitott, értő fülekre találts ez a nekik
kissé szokatlan hely is bebizonyította számukra, hogy a jó zene értékei stílusoktól
függetlenül egyetemlegesek, s minden embernek nyújthatnak élményt.
- Mi a célotok a zenéléssel?
- A zene segítségével megismerünk kultúrákat, megpróbáljuk azokat hitelesen tolmácsolni, s abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy európai emberekként szibériai
sámánokkal konzultálhatunk, akik segítenek bennünket, s általuk és a zene által egy
a miénktől eltérő, másik zárt világ tárul fel
előttünk. Ez a zene és az általa megismerhető gondolkodásmód, érzelemvilág, életszemlélet örömöt szerez számunkra, s ezt
az örömöt szeretnénk továbbadni hallgatóinknak.
Nagy György
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Menyhárt Anita Alexa (anyja neve: Juhász Anita), Lajos
Tamás (Mogyoró Ilona), Deák Dániel (Pálinkó Andrea), Bimbó
Réka (Buzsik Andrea), Csáki Anikó (Pintér Irén), Szersing Dominik
Patrik (Steiner Nikolett Lívia), Domokos Szonja (Nagy Ágnes Edit),
Burján Hanna Gréta (Mozsonyi Mária).
Házasságot kötöttek: Horváth Éva – Kádár József.
Meghaltak: Balog Sándorné Jeremiás Ilona, Rácz József, Bense
Pál, Fekete Ágostonné Kovács Mária, Bíró Albert, Vakulya Miklós,
Praczu Mihályné Csáki Mária – Kiskunfélegyháza. Biró István –
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, 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.

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. 9. PINK Koncert – Budapest - Aréna, Ápr. 28., SOMLÓ feat.
CHARLIE, DEMJÉN – Budapest - MŰPA, Ápr. 29. BEYONCE
Koncert– Budapest – Aréna, Máj. 28. ZSÉDA ROUGE SHOW Budapest - Aréna, Jún. 15. LENNY KRAVITZ Koncert – Debrecen,
Főnix, Jún. 23. Depeche Mode – Budapest – Puskás Ferenc Stadion.
Kiállítások – vásárok: Febr. 7. – Márc. 14. Da Vinci : A Géniusz –
Budapest – VAM Design, Febr. 26.- Márc. 1. Utazás Kiállítás 2009.–
Budapest : Hungexpo, Január 31.–máj. 3. Diana: A Celebration Károlyi-Csekonics Rezidencia –Budapest.
Egyéb rendezvények: Március 20.- ápr. 5. Budapesti Tavaszi Fesztivál
– több helyszín, Február 28. Barlangi manó túrák - Abaligeti-barlang,
Wellness – egy pár kikapcsolódási lehetőség febr.28-ig: 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 PanzióTéli kényeztető – áprilisig 21.500,- Ft., Gyula panzió – Tanyasi disznóvágás – 3 nap 24.000,- Ft
További információ:
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Február 25-én Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ettől a naptól
a pénteki napok húsvétig böjti napok.
• Az egyik legősibb nagyböjti imádság a keresztút végzés. Az Újtemplomban nagyböjt folyamán minden héten pénteken az esti szentmise
után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt 17 órakor végeznek keresztutat., az Ótemplomban szerdán és pénteken a szentmisék előtt.
• Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tíz esztendővel ezelőtti székfoglalásának június 25-i ünnepétől az év végéig missziót hirdetett egyházmegyéjében Ti vagytok a föld sója elnevezéssel. A főegyházmegye
jelentősebb településein többnapos evangelizációs programot kívánnak
tartani a pasztorális tanács és a papság segítségével. Helyszínek
lesznek: Kalocsa, Kiskunhalas, Apostag, Kunszentmiklós, BugacHittanya, Baja-Vodica, Kiskunfélegyháza, Jánoshalma, Kiskunmajsa,
Petőfiszállás-Pálosszentkút, Kecskemét, Tiszakécske, Bácsalmás,
Kecel és Kiskőrös.
• 2009. március 7-én lesz az espereskerületi hittanverseny döntője a
Constantinum Intézményben.
• 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 1/2 8 és 18 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 18 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 17.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 17.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.
Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, húsfeldolgozó, vagyonőr. Gátér: felszolgáló
(pultos). Tiszaalpár: baromfi feldolgozó.

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 23-tól március 1-ig:
Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71., Tel:
76/462-454. Március 2-től március 8-ig: Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 28-án és március 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 munkana0pokon, 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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Kötélugró siker Nagykanizsán

Nagykanizsán rendezték meg januárban a
Kötélugró Magyar Bajnokságot, melyen a
félegyházi Jump up kötélugró csapat versenyzői is részt vettek.
Mivel először vettek részt ilyen versenyen a
sportolók, a cél a tisztes helytállás, és a tapasztalatszerzés volt. A Besze Ildikó, Buda-

vári Evelin, Nagy Nikolett, Varga Mónika
összeállítású ifjúsági formáció 5. helyezést
ért el. Egyéniben az ifjúságiak között Besze
Ildikó és Budavári Evelin, míg a gyermek
kategóriában Varga Klaudia képviselte
Kiskunfélegyházát. A kicsi, de lelkes csapat
a kitűzött célokat maximálisan teljesítette. A
csapat edzője Vízhányó Emília testnevelő.

Nem sikerült visszavágni
Remek extraligás asztalitenisz mérkőzést
láthatott a sportaréna közönsége február 13án, de hiába játszottak jól a félegyháziak, a
döntő pillanatban a pécsiek kerekedtek felül.
A mérkőzésen a párosok összecsapásán a harmadik játszmában felcsillant ugyan a remény,
hogy fordítani tud a hazai gárda, de 10:10-es
állásnál elég volt két hiba a Laczkó - Varga
páros győzelméhez. A Schaffer – Laczkó

mérkőzésén 2:2-es állásnál a döntő játszmában
a pécsi fiú összpontosított jobban. Vajda
veresége után Korponai remek játékkal
győzött 3:1-re Varga ellen, de ettől kezdve a
rutin döntött a pécsiek javára. A pécsiek végül
7:1 arányban nyertek. Legközelebb április 11én és április 18-án játszik itthon a FASI csapata a Szombathely, illetve a Tatabánya ellen.
Ezeken a mérkőzéseken dől el a bennmaradás
lehetősége.
Némedi László

A hagyományok szellemében…
Az elmúlt héten rendezték Kiskunfélegyházán a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia Bács-Kiskun megyei döntőjét. A
III-IV. korcsoport (általános iskoláskorúak) versenyének a Móra Ferenc Gimnázium adott helyt.
Öt csapat versenyzett a továbbjutást jelentő
első helyért. A Szentkirályi Általános Iskola,
Helvécia-Ballószög Általános Iskola, a kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola,
valamint a félegyháziak a KÖÁI József Attila Általános Iskola és a rendező MFG
hatosztályos csapata.
A verseny zsűrijét Pálinkásné Endre Petra,
a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács

titkára, Mester Ernő, a Városi Diáksport
Bizottság elnöke és Rosta Ferenc igazgató
alkotta. Az esemény levezetője a 12/E
osztályos Karsai Ákos volt, aki sok-sok
éven át versenyzett a gimnázium csapatában.
A végeredmény tükrözte a jelenlegi erőviszonyokat. Az idén is a Móra Ferenc Gimnázium hatosztályos csapata végzett az élen
meggyőző fölénnyel. I. hely: MFG 76
pont; II. hely: Ballószög 50 pont; III. hely:
Szentkirály 45 pont.
A regionális döntőbe jutott csapat tagjai:
Vajda Dániel 8/E, Bognár Zsolt 8/E,
Fekete Ágnes 9/E és Szabó Petra 9/E.
Felkészítő tanáruk Nagy Ferenc.

7. oldal

Pályázat
A Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény ( 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. szám) 1. sz. tanyagondnoki Kiskunfélegyháza:XII-XIII.
körzet és 2. számú tanyagondnoki, Kiskunfélegyháza: II-IV-V-VI. körzet valamint VII. körzet 50-168. tanya szám
körzetbe TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT ellátására kettő fő jelentkezőt keres.
A feladat ellátására a pályázó saját gépjármű biztosítása szükséges.
Költségtérítés: Kiküldetési rendelvény
alapján, SZJA 7. § (Üzemanyag-fogyasztási norma az APEH által közzétett üzemanyagárral és 9Ft/Km).
A pályázathoz csatolni kell: Gépjármű forgalmi rendszámát igazoló okirat másolatát,
A gépjármű használati jogcímét bizonyító
okirat másolatát. A gépjárműre kötött
kötelező felelősségbiztosítási, valamint
casco biztosítási szerződés másolatát. A
gépjármű típusának megfelelő kategóriájú
gépjármű vezetői engedély igazolását. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Nyilatkozatot, hogy a jogszabályban meghatározott tanfolyamot elvégzi (költségeit
az intézmény biztosítja).
Képesítési előírás: Általános iskolai végzettség (Fizetési osztály: A B C). Fizetés:
KJT szerint. Érdeklődni személyesen
vagy telefonon: Gálig Erzsébet intézményvezetőnél, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. Telefon: 76/463-433. Benyújtási
határidő: 2009. március 23. Pályázatot elbírálja: bírálóbizottság. Pályázat elbírálási határideje: 2009. április 3.
A
pályázat
egyidejűleg
a
https://kozigallas.gov.hu honlapon is megjelenik 2009. február 26-án.

1 százalék
Tisztelt Állampolgárok!
A Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület
nevében megköszönöm, hogy adójuk 1
százalékával támogatták a 2008. évben
egyesületünket és ezzel hozzájárultak
Kiskunfélegyháza közbiztonságának megőrzéséhez. Kérem, hogy adójuk egy százalékát ez évben is ajánlják fel. A kedvezményezett adószáma: 18349135-1-03. A
kedvezményezett neve: Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület.
Tisztelettel: Marczényi Csaba elnök
A “Karácsonyi Fény “ rászorultakat
támogató alapítvány nevében tisztelettel
megköszönjük a 2008. évi adójuk egy százalékával történő támogatásukat. Kérjük,
hogy adójuk egy százalékával ez évben is
támogasság alapítványunkat céljaink eléréséhez, hisz ez évben erre egyre nagyobb
szükség lesz. A kedvezményezett adószáma: 18349245-1-03. A kedvezményezett
neve: “Karácsonyi Fény Közhasznú
Alapítvány.
dr. Garai István Levente
a kuratórium elnöke

8. oldal
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Budapesten nyertek
a Bankfalui Grundosok
Budapesten rendezték meg február 14-én az
Országos Grundbirkózó Diákolimpia Területi Döntőjét. A Bankfalui Általános Iskola
leány csapata fölényesen, csupán egy
egyéni mérkőzést veszítve megnyerte a versenyt, míg a fiú csapat az igen erős mezőnyben a 3. helyen végzett.

A győztes leány csapat tagjai: 24 kg:
Patai Mónika, 27 kg: Farkas Cintia, Babos Adrien, 31 kg: Szabó
Melissza, Sárközi Julianna, Endre
Krisztina. 35 kg: Ajtai Márta, 40 kg:
Dorogi Dóra. Felkészítő: Rekedt Zoltán.
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Sporthírek röviden
Kézilabda
NB I/B-s kézilabda
mérkőzés: Ózd-P& P
Kiskunfélegyháza
20:30 (13-18).
Kiskunfélegyháza:
Köteles – Boda 8,
Pásztor 2, Csató Dániel 7/4, Szőllősi,
Takács 8, Nagy 2. Csere: Sípos (k), Varga
(k), Csató Dávid, Horváth B. 1, Lechner T.,
Danku 2.
Hétméteresek: 4/2. ill. 4/4. Kiállítás: 6, ill.
8. perc. A félegyháziak végig a kezükben
tartották a mérkőzést. Folyamatosan rákényszerítették akaratukat ellenfelükre, és
jó védekezésük után gyors támadásokkal
vették be az ózdi kaput. Az 50. percben már
tíz góllal vezettek, amit végig meg is tartottak.

Kosárlabda

Aranyeső Fehérváron
Székesfehérváron került megrendezésre
február 15-én a „B” kategóriás Országos
Diákolimpiai úszódöntők a III. IV. és V-VI.
korcsoport részére. A kiskunfélegyházi tanintézményeket 7 fős csapat SZ. Horváth
Balázs, Tóth Vilmos, Kőrösi Roland, Seres
Máté egyéni számokban és váltóban Nagy
Bence, Vígh Csaba és Gyöngyösi Bence
képviselte.
A megyei döntőkön elért eredmények ismeretében éremért, érmekért álltak rajtkőre
versenyzőink és végül minden várakozáson
felül teljesítve nyertek 6 aranyat 1 bronzérmet és a váltó csapat is 4. helyezést ért el.
Részletes eredmények: 100 m fiú mell (VVI.kcs.): Sz. Horváth Balázs (Móra gimn)

1. hely. 100 m fiú hát (V-VI. kcs.): Tóth
Vilmos (KÖÁI József A.) 1. hely. 100 m fiú
gyors (V-VI. kcs.) Tóth Vilmos (KÖÁI
József A.) 3. hely. 100 m fiú gyors (IV. kcs.):
Kőrösi Roland (KÖÁI Dózsa) 1. hely. 100
m fiú mell (IV. kcs.): Kőrösi Roland (KÖÁI
Dózsa) 1. hely. 100 m fiú gyors (III. kcs.):
Seres Máté (TKIKI Petőfi) 1. hely. 100 m
fiú hát (III. kcs.): Seres Máté (TKIKI Petőfi)
1. hely. 4x50m fiú váltó (IV. kcs.): Kőrősi
Roland, Nagy Bence, Vígh Csaba, Gyöngyösi Bence. (KÖÁI) 4. hely.
A három fiú korcsoport 9 egyéni számából 6
számot Félegyházi úszó nyert meg és ezzel
az elmúlt 10 év legsikeresebb és legeredményesebb diákolimpiai versenyévadát zárták.
Edző: Kurucz Kornélia.
Tóth Zoltán

A kosárlabda kadett
bajnokság regionális
döntőjét
rendezték
meg február 22-én Kiskunfélegyházán. A tornán öt csapat - Univer,
Békés, Hódmezővásárhely, Kerekegyháza,
Kiskunfélegyháza - lépett pályára. A
Kiskunfélegyházi KC a negyedik helyet
szerezte meg. A dobogó legfelső fokára a
Hódmezővásárhely, a másodikra az Univer,
a harmadikra a Békés csapta léphetett. A
negyedik helyet a KKC, míg az ötödiket a
Kerkegyháza együttese foglalta el.
A Kiskunfélegyházi KC edzője Simon Zol tán.

Megnyitotta kapuját a lakosság előtt
a Constantinum Intézmény Jókai
utcai tanuszodája.

Uszodai nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig, reggel 6.00 – 7.00
Hétfő – kedd – csütörtök – péntek,
délután: 15.00 – 17.00 óra között.
(szerda szünnap)
Jegyek a Sportcentrum
recepciójánál válthatók:
Jegy reggeli úszáshoz:
300 Ft/alkalom.
Bérletjegy reggeli úszáshoz:
2400 Ft/10 alkalom.
Jegy délutáni úszáshoz:
420 Ft/alkalom.
Bérletjegy délutáni úszáshoz:
3360 Ft/10 alkalom.

