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Közlöny
Emeletráépítés a kórházban
Nőnapra
Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják
magukba a dolgokat, hogy érzéseiken
át szebbé alakítsák azokat.
Richard Wagner

Hamvazószerda

Elkészült a Városi Kórház gazdasági
épületének felső szintje. A kórház dolgozói
pedig már birtokba is vették az emeletet.
Az emeletráépítésre azért volt szükség,
mert a földszinten, a tervek szerint nyáron
egy gyógyszertár nyitja meg kapuit. A
felső szint belső átadására február 23-án
került sor, ahol az építtető és a város vezetősége is részt vett. A 130 millió forintos
beruházásnak csak egy része a kórház gazdasági részlegének átköltöztetése, a tete-

Megkezdődött az egyházi életben a Húsvét
előtti bőjti időszak.

mes részt a földszint, a gyógyszertár kialakítása teszi majd ki.

Hagyományos iskolanyitogatóját rendezte meg a TKIKI Batthyány
iskolája február 25-én, hogy az emelt szintű ének-zenei és a matematikai osztályokba toborozzon a jövő tanévre elsősöket. A leendő
osztályfőnökök, Kiri Istvánné és Tóth-Horti Zsuzsanna erre az
alkalomra mesét írtak, amelynek első részét „Zene-vár” címmel az iskola alsós munkaközösségének segítségével és a nagy számban
megjelent óvodások bevonásával játszottak
el. A mese egy hónap múlva folytatódik, akkor a „Matek-vár” című foglalkozásra várja szeretettel az iskola az óvodásokat.

A Constantinum Intézmény diákjai február
25-én a Sarlós Boldogasszony templomban
hamvazkodtak. A hamuval való meghintés, mint a bűnbánat ősi jelképe a XI. századtól vált gyakorlattá. A szertartáskor az előző évben Virágvasárnap megszentelt és
most elégetett barka hamujával rajzolnak keresztet a hívők homlokára.
Folyt. a 3. old.

Mesélt
a polgármester
Benedek Elek, nagy
mesemondónk születésének 150. és halálának 80. évfordulója al kalmából az idei évben
Mesél a város címmel
rendezvénysorozatot
szervezett a Móra Ferenc Művelődési Központ. A mesét mondó jeles személyek sorában
február 23-án Ficsór József polgármester következett, aki az aulában összegyűlt gyereksereg
előtt felolvasta a Sokráncú szoknya és A beteg
oroszlán című meséket.
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Waldorf óvoda Kiskunfélegyházán
Waldorf óvoda indul Félegyházán. A nagy
hagyományú, gyermekközpontú nevelésen
alapuló óvoda az Arad utca 10. szám alatt, az
összevont Középiskola könyvtárának helyén
nyitja meg kapuit.
Kiskunfélegyházán, tavaly augusztusban 10
szülő összefogásával Waldorf Egyesület alakult azzal a céllal, hogy városunkban megismertessék a gyermekközpontú, alternatív
módszereket alkalmazó úgynevezett Waldorf
pedagógiát. Az egyesület most egy olyan magánóvoda kialakítását tervezi Félegyházán,
ami a Waldorf pedagógia alapján működik,
tájékoztatta lapunkat Feketéné Csikós Szilvia, az egyesület elnöke. Az óvoda az Arad
utca 10. szám alatt kap helyet, a képvise-

lőtestület február 16-ai ülésén úgy határozott
bérbe adja épületet az egyesületnek. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan február végén
kiürült, így az egyesület elkezdheti az épület
átalakítását. A csoportszoba mellett egy vizesblokk és melegítőkonyha kerül kialakításra.
Félegyháza első Waldorf óvodája akár szeptembertől fogadhatja a csöppségeket.
A Waldorf módszer lényege, hogy a gyerekek
képességeire fektetik a legtöbb hangsúlyt. Az
apróságok a hét minden napján művészeti
foglalkozáson vesznek részt, akvarellel festenek, viaszkrétával rajzolnak, kertészkednek,
sőt cipót is sütnek. A mindennapi tevékenységekben pedig a szülők is szerepet kapnak –
tette hozzá Feketéné Csikós Szilvia.
Gulyás Zsuzsanna

Az egészségügyi ágazati pályázatokról
rányosabb helyzetű kistérségekben KeletMagyarországon ezeken az összegeken felül
az alapellátás és a járóbeteg-szolgáltatások területi kiegyenlítésére további 1 milliárd forint
áll rendelkezésre.
A sürgősségi osztályok létesítéséről szóló, 8,8
milliárd forint keretű pályázat eredményhirdetése szintén március végén várható. Az előzeEbből a pénzből például szív-érrendszeri tes tárgyalásaink alapján valószínűsíthető,
központok kialakítására, fejlesztésére lehet hogy az eddigi, mintegy 10,5 milliárdos uniós
forrást igényelni – az elvárt önrész 10%. forráson felül, a Kecskeméti Megyei Kórház
Ennek és a már elnyert uniós támogatásnak további, mintegy 620 millió forintot fog nyerköszönhetően Kecskeméten is megvalósulhat ni.
az a korszerű hemodinamikai laboratórium, A humán erőforrást célozza a TÁMOP-on
melyet már évek óta szorgalmazunk, és a legsú- keresztül 2008 decemberében, hárommilliárd
lyosabb, akut szívbetegségek leghatékonyabb forinttal meghirdetett foglalkoztatási pályázat,
gyógyítását teszi majd lehetővé. A 2009-2010 amelyet hamarosan követ a képzési, képzésfejévi uniós keretek között a struktúraváltás lesztési pályázat, ami legkésőbb április közetámogatására további 35 milliárd forint áll ren- péig jelenik meg, erre 3,5 milliárd forintot különítettek el. Ugyanebben az operatív progdelkezésre.
A járóbeteg-szakellátás fejlesztésére a hat kon- ramban valósul meg egy országos egészségvergenciarégióban 10,8, az alapellátásban mű- monitoringrendszer, amelyhez a mintát a
ködő rendelők korszerűsítésére – Észak-Al- debreceni egyetem szolgáltatja, amely korábföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Alföl- ban HEFOP-támogatással építette ki Északdön, Nyugat-Dunántúlon – összesen 4,3 mil- kelet-Magyarországra monitoringrendszerét.
liárdos kerettel indítanak programot a Regi- Az országos mentőszolgálat mentésirányítási,
onális Operatív Program részeként. A leghát- vállalatirányítási rendszerének fejlesztését szolgálja az a 4,1 milliárd forintos támogatás,
Pályázatok
amit szintén márciusban írnak ki. Itt nem
elvárás az önerő megléte. A mentés-légiCélok
Keret
mentés fejlesztésére 7 milliárdos keret áll
(Milliárd Ft)
rendelkezésre.
Sürgősségi osztályok létesítése
8,8
Egy hónapon belül jelenik meg az egészségügyi és a munkaügyi tárca közös kiíAlapellátás fejlesztése
4,3
rása, amely az ágazati munkaerőgondokat
hívatott orvosolni. Az 1 milliárd forintos páJáróbeteg-szakellátás fejlesztése
10,8
lyázat célja, hogy volt egészségügyi szakdolgozókat csábítsanak vissza, de ilyen
Onkológiai program
7
szakképesítéssel nem rendelkezők foglalkoztatására is igénybe vehető ez a forrás.
Struktúraváltás
39,8
Az eddigi visszajelzések szerint már mintegy 60 intézmény jelezte részvételi
Mentésirányítás fejlesztése
4,1
szándékát, és élve a lehetőséggel kb. 900
fővel töltené fel dolgozói állományát.
Légi mentés fejlesztése
7
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház is részt
fog venni minden, a profiljába illő pályáFoglalkoztatás, oktatás, képzés (uniós) 6,5
zaton.
Garai István Levente dr.,
Közmunkaprogram keretében
1
a dolgozói állomány bővítése
országgyűlési képviselő (MSZP)
Több egészségügyi tárgyú pályázat jelenik
meg márciusban. Március végén várható egy
onkológiai célú, valamint egy, a kórházi
ellátó rendszer átalakítását követően szükségessé váló struktúraváltást segítő pályázat
mellyel 7, illetve 39,8 milliárd forint támogatást lehet elnyerni.
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Törvénytelen volt
a kizárás
Az elmúlt évben
több írás jelent meg
lapunkban az MDF
helyi szervezetének
megszűnéséről,
illetve az elnök,
Jászberényi László
kizárásáról. A Magyar Demokrata Fórum Országos Etikai Bizottsága januárban tárgyalta meg az
elsőfokú határozatot és az alábbi határozatot hozta. A határozatot Jászberényi
László kérésére tesszük közé lapunkban.
A Magyar Demokrata Fórum Országos
Etikai Bizottságának fegyelmi tanácsa,
mint II. fokú fegyelmi bizottság Jászberényi László fegyelmi ügyében meghozta a következő határozatot:
Az eljáró fegyelmi tanács az MDF BácsKiskun Megyei Etikai Bizottságának 2008.
09. 08-án hozott határozatát hatályon kívül
helyezi.
Indoklás: Jászberényi László az MDF
kiskunfélegyházi szervezetének tagja ellen
az MDF Bács-Kiskun Megyei Etikai és
Fegyelmi Bizottsága kizárás fegyelmi büntetést szabott ki.
A határozat ellen Jászberényi László
fellebbezést nyújtott be, amelynek iratait az
eljáró I. fokú fegyelmi bizottság az ügy
irataival együtt az Országos Etikai és
Fegyelmi Bizottsághoz felterjesztette.
Az eljárás időszaka alatt az MDF Országos
Választmánya, az MDF kiskunfélegyházi
szervezetét feloszlatta, így Jászberényi
László tagsági jogviszonya az alapszabály
32. §. (7) bekezdésében foglaltak értelmében megszűnt. Az MDF Etikai és
Fegyelmi Szabályzata 5. §. (1) bekezdése
szerint a fegyelmi ügyben történő eljárás
lefolytatásának nem akadálya a tagsági viszony megszűnése. Ennek megfelelően a II.
fokú fegyelmi tanács az ügyet érdemben
tárgyalta.
Megállapítható volt, hogy a fegyelmi
eljárás 3 MDF tag bejelentésére indult
nevezettel szemben. Az Alapszabály 19. §.
(4) bekezdése értelmében az MDF bármely
tagja ellen etikai-fegyelmi eljárást a helyi
szervezet közgyűlése, a párt bármely
testülete és tisztségviselője kezdeményezhet. E rendelkezés értelmében tehát azt
kellett megállapítani, hogy a fegyelmi
eljárás nem az Alapszabályban meghatározott jogosultak kezdeményezésére indult.
Miután pedig az eljárás kezdeményezése az
Alapszabály e rendelkezésébe ütközik, a
lefolytatott eljárás joghatállyal nem bírhat,
ezért az I. fokú határozatot az eljáró tanács
egyéb érdemi vizsgálat nélkül hatályon
kívül helyezte.
Budapest, 2009. január 27.
Kiss Csaba,
az eljáró fegyelmi tanács elnöke
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Az áldozatok emlékezete

A kommunizmus áldozataira emlékeztek
február 25-én a Kiskun Múzeumban. A rendezvényt a Huszka József Hagyományőrző
Egyesület szervezte. A rendezvényen egyebek
között Kollár László, a Jobbik helyi szervezetének elnöke osztotta meg gondolatait az évforduló kapcsán a jelenlévőkkel. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte.
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Farsang végén
Eleink „hármat néznek a
naptárban: farsangot, ünnepnapot, névnapot” – tartja a
közmondás, a farsang mindig is a legnevezetesebb időszakok közé tartozott a
magyar népi életben. A farsang a mulatozás, a szórakozás időszaka volt, főleg a
három utolsó napja, a farsang farkát jelentő
vasárnap, hétfő, kedd.
Nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte
elterjedt szokás volt, hogy farsang keddjén,
húshagyókedden a lányok, legények különböző maskarába öltöztek, álarcot húztak és
így járták végig a falvat, ijesztgetvén a bámészkodókat. Ekkor történt a téltemetés,
amikor is a telet, a bajt, a betegséget jelképező óriásbábut, - amit rongyból, szalmából,
vesszőből készítettek - megjátszott jajveszékelés közepette vagy a folyóba dobtak, vagy
folyóvíz híjján máglyán elégettek. Ezt a népszokást elevenítették fel a Padkaporos
Táncegyüttes tagjai a farsangvégi maskarás
felvonulásuk alkalmával, amikor Gulyás
László vezetésével az Öreglaktanya udvarán

Balesetveszélyes a Batthyány utca
Fokozottan ellenőrzik a rendőrség munkatársai a Batthyány utca forgalmi rendjét. A
megnövekedett átmenő forgalom és a tilosban parkírozó autók miatt az útszakasz
rendkívül balesetveszélyes.
A Batthyány utcában kora délután még viszonylag nyugodt a közlekedés. A reggeli iskolakezdés és a délutáni kicsengetés káoszt
eredményez. A Batthyány iskolába több
mint háromszáz gyerek jár, nagy többségüket autóval hozzák a szülők. Az utcában
azonban nincs ennyi parkolási lehetőség.

Három évvel ezelőtt a Batthyány utca
tehermentesítése végett - Ernyes László, a
körzet önkormányzati képviselőjének
kezdeményezésére - nyolc parkolót alakítottak ki a Holló Béla utcában. Mint később
kiderült, csaknem hiába, mivel az autóval érkezők a tapasztalatok szerint nem használják
ki a lehetőséget. A tilosban parkoló autók miatt továbbra is balesetveszélyes a közlekedés
a Batthyány utcában. A probléma megoldása
érdekében a rendőrség fokozottan ellenőrzi a
Batthyány utcát, kiszűrve a gyorshajtókat és a
tilosban parkolókat.
G. Zs.

felállított máglyán elégették a Télbanya-óriásbábut.
„Hamvazószerdán s a rákövetkező vasárnapon, hamuból rajzolt kereszttel jelölte meg az
egyház övéi homlokát. Tudjuk, a hamu gyászt
és mulandóságot jelent, a földi élet mulandóságát, a nappali vígság után a természet
éjszakáját. A farsang véget ért; a világ ránk
sötétedett…Hamvazószerda jele, szürke
hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban
törékeny, emberségünkben esendő. Arra,
hogy halandók vagyunk…A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stáción át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.”
(Pilinszky János)
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Programajánló
Holló László születésének 122. évfordulója alkalmából március 6-án 15 órakor
koszorúzás lesz a Petőfi téri szobornál.
A 2009-2010. évi autóbusz és vasúti menetrend elkészítése kapcsán a KTI Nonprofit Kft. Dél-Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Irodája lakossági fogadóórát tart március 9-én 14-18 óra között a
Polgármesteri Hivatal kistanácstermében.
A Könyvek klubja március 10-én 16.45kor tartja a következő foglalkozását a városi könyvtárban.
Sasvári Tiborné Petőfi-képeslapgyűjteményéből rendezett kiállításának megnyitójára kerül sor március 12-én 18 órakor a városi könyvtárban. Ugyanekkor
„Ismét magyar lett a magyar” címmel
Juhász István ny. tanár az 1848/49-es forradalomról tart megemlékezést.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
A miskolci Földes Ferenc Gimnázium ORSZÁGOS TERMÉSZETFOTÓ-PÁLYÁZAT-ot ír ki
"Oh természet, oh dicső természet" címmel. A
pályázaton minden olyan, a természetfotózás
fogalmán belüli tetszőleges témájú kép részt vehet,
amely- megfelel a természetvédelmi elvárásoknak,
és a természetfotózás etikai követelményeinek, nyilvános fotópályázatok kiállításain és kiadványaiban eddig semmilyen formában nem szerepelt, - megfelel a kiírás által lefektetett formai és
mennyiségi követelményeknek. Nevezést beadók
alsó korhatára 12 év, felső korhatára 20 év. Minden
nappali tagozatos középiskola diákja pályázhat.
Beküldési határidő: március 23. Cím: Földes Ferenc
Gimnázium Országos Középiskolai Természetfotó
Pályázata 3525 Miskolc, Hősök tere 7. További
információk kérhetők a 30/445-1804-es telefonszámon és az erdodi57@t-online.hu e-mail címen. A
pályázati felhívás teljes szövege megtalálható a
gimnázium honlapján: http://www.ffg.sulinet.hu/
fotopalyazat/index.htm
A Magyar Rákellenes Liga "Számolj a füsttel!"
címmel dohányzás elleni matematika pályázatot
hirdet általános és középiskolások részére. A
dohányzás káros az egészségre. De vajon menynyire? Pontosítsuk ezt az információt a matematika
segítségével! Készítsetek szöveges matematika
példát a mellékelt adattárban (http://www.rakliga.hu) megadott számok felhasználásával! A
pályaműveknek a következőket kell tartalmaznia: a)
a példa pontos szövegét, amelyhez minél több adatot kell felhasználnod a mellékelt adattárból, b) a
példa hibátlan megoldásának leírását, c) a szöveges
választ és az eredményekből levonható következtetéseket, tanulságokat, d) a pályázó adatait.
Korosztályok: I. Általános iskola alsó tagozat (3-4.
oszt.), II. Általános iskola felső tagozat (5-6. oszt.),
III. Általános iskola felső tagozat (7-8. oszt.), IV.
Középiskola (9-10. évf.), V. Középiskola (11-12.
évf.). Beküldési határidő: március 31. Cím: Magyar
Rákellenes Liga, 1507 Budapest, Pf.: 7. vagy
rakasz@rakliga.hu (tárgy: Füst) További információ kérhető a 06-1-787-3687-es telefonszámon,
vagy a rakasz@rakliga.hu e-mail címen.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a
Városi Könyvtárban, nyitvatartási időben:
Hétfő: Zárva, Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat: 812 óráig. Honlap: www.psvk.hu, E-mail:
psvk@psvk.hu, Tel.: 76/461-429; 70/338-731
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Kilimanjaro 2008 Expedíció
A városi könyvtárban február
26-án újrainduló Földrajzi Szabadegyetemi sorozat keretén
belül elsőként Varga József
hegymászó tartott vetítettképes
előadást. A Kilimanjarót háromszor megjáró hegymászót
barátja, Bense Zoltán mutatta
be.
A rövid bevezetőben elhangzott,
1968-ban indult útjára a könyvtárban a Földrajzi Szabadegyetem rendezvénysorozat, amelynek titkáraként Bense Zoltán
számos előadást szervezett. A
most újrainduló sorozat első
vendégét, Varga Józsefet régi, jó
barátjaként üdvözölte.
Megtudhattuk, hogy 1992-ben
Varga József súlyos gerincbalesetet szenvedett
Verőcsényben, de mindvégig hitt a felépülésében és újra megtanult járni – azóta rokkant
nyugdíjasként mássza a hegyeket. A 2008-as
expedíciójáról készített filmet mutatta be Varga József, az előadáson elmondta, nagyon megszerette Kelet-Afrikát – nem véletlen, hogy

háromszor járt a Kilimanjaro csúcsán. 2008ban a csapat tagja volt fia is, érthető, hogy az
5895 méteres Uhuru-csúcson készített közös
fotójukra a legbüszkébb. A rendkívül érdekfeszítő és látványos film vetítése során mindnyájan részesei lehettünk Afrika legmagasabb
csúcsának meghódításában.

Nemzeti ünnep a Rocktárban
Forradalmi hétvégével kapcsolódik a
kiskunfélegyházi ünnepségsorozatba a
Rocktár élőzenei bázis március idusán.
Varga Miklós vendégszereplésével lép fel a
koncertklub színpadán az Időgép együttes
március 13-án, pénteken, 21 órai kezdettel.

koncerteznek a magyar népzene és a rock
kedvelőinek. A koncertklubot üzemeltető
Plain-Rock Egyesület a maga eszközeivel,
az élőzene varázsával kíván hozzájárulni a
legszebb nemzeti ünnepünkhöz, Petőfi
városában.

Március 14-én szombaton szintén 21 órakor
a legendás Gőzerő és Végletek zenekarok

Ónodi Árpád Plain-Rock Egyesület
Rocktár élőzenei bázis

Félegyháza anno...
A Kiskun Múzeum Baráti Köre egy megyei
szinten már hagyományosnak mondható
kiadvány kiadását tervezi Félegyházán. A
könyv a város 19. század végi és 20. század
eleji korszakát fotók és képeslapok segítségével dolgozná fel. A tervek szerint a kiadvány 1000-1500 példányban jelenik meg a
Városalapítók napjáig.
Félegyháza Anno névre keresztelt kiadvány terveinek ismertetése február 26-án sajtótájékoztató keretében zajlott. A kiadványról Gyenes
Attila önkormányzati képviselő és Mészáros
Márta muzeológus beszélt.
Elmondták, a kiadvány révén akár külföldön is
megismerhetik városunk történetét, nevezetességeit. A könyvben szereplő szövegek éppen
ezért nem csupán magyarul, hanem angolul és
németül is publikálásra kerülnének. A félegyházi életképet, paraszti és polgári viseletet
bemutató kötet a tervek szerint két részből épül
fel. Az első részben képeslapok, a második részben családi és városi események fényképeinek
bemutatásával kerülhet közelebb az érdeklődő
városunk egyik legdinamikusabban fejlődő
korszakához, a 19. és 20. század történéseihez.
A kiadvány alapötletét a kalocsai, halasi és

kecskeméti albumokból merítette a Kiskun
Múzeum Baráti Köre.
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„A magyar nemzet volt, van, lesz!"

Jeles évfordulók

Papp Lajos, a nemzetközi hírű szívsebész
a Huszka József Hagyományőrző Egyesület vendégeként tartott előadást a
"Lámpás emberek" rendezvénysorozat
keretén belül február 15-én a Móra
Ferenc Gimnáziumban. A zsúfolásig megtelt teremben Rosta Ferenc igazgató köszöntötte a vendéget, majd Busa Imre
alpolgármester röviden bemutatta a professzor életútját. Ezt követően a két órás
előadás során Papp Lajos korunk súlyos
problémái közül a magyarságtudatunk,
az önbecsülésünk fokozatos elveszítését
emelte ki.

735 éve, 1274. március 7-én hunyt el Aquinói Szent
Tamás filozófus, teológus, egyházi író, domonkos
rendi szerzetes (* 1224 vagy 1225). 1245-től Albertus
Magnus tanítványa volt. 1252-től Párizs, majd Itália
egyetemein oktatott. 1272-ben a domonkosok megbízták egy teológiai főiskola szervezésével. A korabeli
skolasztika legátfogóbb kifejtője és rendszerezője volt.
Filozófiáját a 14. századtól kezdve az egyház szentesítette és támogatta. Elsőként rendelte alá a teológiának a filozófiát. Megfogalmazta az akarat szabadságtanát. Filozófiája modernizált formában ma is a katolikus egyház hivatalos filozófiája. Művei közül az
egyik legismertebb a Summa Theologiaet. 1323-ban
avatták szentté.
140 éve, 1869. március 8-án hunyt el Hector Berlioz
francia zeneszerző, kritikus, író (* 1803). Gluck
Iphigenia Taurisban című operáját látva határozta el:
zeneszerző lesz. 1830-ban megkomponálta első igazán
jelentős művét, a Fantasztikus szimfóniát. Mendelssohnnal és Glinkával megkomponálta Lear király és
Rob Roy nyitányait. Ettől kezdve zeneírói, kritikusi
munkák biztosították jövedelmét, lapok zenei rovatát
vezette. 1844-ben jelent meg első prózai írása. Közben
találkozott Wagnerrel, Liszt a barátja lett. Zenéjének
magyar vonatkozása is van: a Faust elkárhozásába
belefoglalta a Rákóczi-indulót.
195 éve, 1814. március 8-án született Szigligeti Ede
drámaíró, műfordító (†1878). Eredeti neve Szathmáry József volt. 1834-ben színésznek csapott fel.
Alsóbbrendű szerepeket kapott, közben tanulmányozta Goethét és Schillert, és csakhamar egy tragédiát írt,
mely Megjátszott cselek címen színre is került. Ezt
több komoly dráma követte. 1840-ben Rózsa című
vígjátékával elnyerte az Akadémia díját. 1840-ben az
Akadémia, 1845-ben a Kisfaludy Társaság tagjává
választotta. A Nemzeti Színháznak rendezője, titkára,
dramaturgja, végül drámai igazgatója lett; emellett
tanára volt a színiiskolának. Talán legismertebb műve
a Liliomfi.
45 éve, 1964. március 10-én hunyt el Dallos Sándor
magyar író (* 1901). 1925-től különböző budapesti
lapoknál dolgozott újságíróként. A 30-as években tűnt
fel szépirodalmi műveivel. 1952-1955 között a Hunnia
Filmgyár munkatársa volt, számos forgatókönyvet írt.
Elbeszélései, regényei gyakran viszik az olvasót a
munkanélküliek, a csavargók világába. Legfontosabb
alkotása e műfajban a Szabó Pál regényéből készült
Talpalatnyi föld, továbbá Semmelweis című filmje,
amelyért József Attila-díjat kapott. Legismertebb és
legnépszerűbb alkotása Munkácsy Mihály kétkötetes,
regényes életrajza. A kötetek A nap szerelmese és az
Aranyecset címet viselik.
75 éve, 1934. március 12-én született Moldova
György író, újságíró. Eredeti neve Reif György. A
Színművészeti Főiskola dramaturgia szakára járt négy
évet. Filmírással hosszabb ideig foglalkozott, ennek
eredménye volt többek között az 1959-ben megjelent
„Szerelemcsütörtök”. Zenés bohózatát, a „Légy szíves
Jeromos”-t 1962-ben vitték színre a Petőfi Színházban.
Novellái 1955 óta jelennek meg irodalmi folyóiratokban, antológiákban. Több mint 70 könyv szerzője, az
„Idegen bajnok” 1963-ban jelent meg; irodalmi élete
csúcsának a „Negyven prédikátor” (1973) és a „Ha
jönne az angyal…” (1998) című regényeit tartja. 1990től három évig a Magyar Hírlap külső munkatársaként
dolgozott, hetente jelentek meg írásai. Fontos szerepe
volt a világháború utáni magyar szociográfia megteremtésében. Valós problémákkal foglalkozó riportkönyvei országosan ismertté tették nevét (Tisztelet
Komlónak, Akit a mozdony füstje megcsapott). 2007ben az URBIS kiadó megkezdte az "Életműsorozat"
kiadását.
Összeállította: Török Brigitta könyvtáros

Nemzeti történelmünk főbb állomásait
újszerű megvilágításba helyezve, múltunk,
kultúránk értékeire hívta fel a figyelmet. A
2006. október 23.-ai eseményeket idézve
Papp Lajos személyes élményeiről számolt
be, ennek kapcsán legfőbb imánk, a
Miatyánk gondolatait elemezte. Az előadás
során a professzor nyomatékosan hangsúlyozta a magyar nemzet jövőjébe vetett
hitét, miszerint Isten számunkra ezt a
helyet jelölte ki szálláshelyül, az őseink
áldozatvállalásának (az 1100 év alatt 5 millió magyar adta életét a hazáért) köszönhetően létezhet nemzetünk. Jelen korunkban mindnyájunk munkaáldozatára szükség van, és összefogva, együttes erővel kell
megteremtenünk országunk jobb jövőjét.
A régi magyar himnuszunk, a Boldogaszszony Anyánk eléneklésével zárult az
előadás, majd Papp Lajos professzor dedikálta a helyszínen megvásárolt könyveket.
Dr. Szabó János ny. belgyógyász: Nagy
élmény volt számomra Papp Lajos urat
hallgatni, szűkebb szakmájáról, a szívsebészetről nem esett szó, de hallhattunk a
gyógyítás iránti alázatáról és elkötelezettségéről. Szólt a kereszténységről, az Isten
iránti alázatosságról, de legfőképpen a
haza, a nemzet, a magyarság iránti hitvallásáról szólt. Számomra is újszerű volt,
amikor a dietetikai felfedezésekről, a margarin, az olaj károsságáról, a mangalicazsír
és egyéb hungaricumok hasznos voltáról
beszélt. Nagy örömömre szolgált, hogy az
előadás után néhány szót válthattam a professzor úrral.
F. Jánosné ny. tanítónő: Papp Lajos professzor megerősített magyarságbeli hitemben, én is tisztában vagyok nemzetem
ősiségével. Nagy élmény volt hallgatnom a
Kun Miatyánkot, bevallom, nekem jobban
tetszik, mint a jelenlegi imánk. Tetszett,
hogy a professzor úr ebből a mai, válságos
helyzetből kiutat mutatott nekünk, amikor
munkaáldozatról beszélt. Igenis, mindenki
tud tenni valamit azért, hogy más világ
legyen. Ha mindenki hittel tenné a dolgát a
saját családjában, a saját környezetében, legyen jó a szomszédjához, segítsen, akin
tud - akkor megváltozna a világ! Nekem,
hála Istennek 6 unokám van, és amíg élek,
addig igyekszem a szépre, a jóra nevelni
őket, nekem ez a kötelességem és munkám.
Nagy öröm volt számomra, amikor az 5.-es

unokám azt mondta: Ha nekem nagyon sok
pénzem lenne, akkor én fölemelném a
nemzetem, mint Széchenyi István gróf tette, mert nekem ő a példaképem.
Buczkó Bernadett diáklány: Megvallom,
én először hallottam Papp Lajos profeszszort beszélni, minden új volt számomra,
amit mondott. Sok mindent nem is tudtam
felfogni így, első hallásra, de nagyon tetszett az előadásmódja, milyen jó lenne, ha
az iskolában tanárként taníthatna minket!
Cserép Anikó varrónő: Papp Lajos előadásának az a gondolata ragadott meg
legjobban, hogy most munkaáldozatra van
szüksége a hazának, és hogy az ország, a
nemzet felemelkedése azon múlik, menynyire vagyunk képesek a saját munkánkat,
a ránk bízott feladatokat tisztességesen
elvégezni. Én az életem során sokszor megtapasztalhattam, hogy a válságos helyzetekben a munkám segített ki a bajból, az,
hogy dolgozhattam nagy erőt adott. A két
gyermekem nevelését nemcsak kötelességként, hanem Isten ajándékaként fogom
föl. Egyetértek a professzor azon gondolatával is, - "Egy gondolat, egy szó, egy
tett" - elég volt a pártoskodásból, gyűlöletből, össze kellene fognunk és együttes
erővel kellene a jobb jövőért tenni.
Makányné Óvári Éva általános iskolai
igazgatónő: Papp Lajos professzor úr
korunk Don Quijótéja, aki harcol azért,
amiben hisz. Az Ő kedvéért, Őt hallgatni
bárhová elmegyek, mert hiteles ember.
Nagyon szépen beszél, nagyon jó volt hallgatni, sokszor úgy éreztem, iszonyú mélységeket érint, amivel mi, egyszerű emberek
nem foglalkozunk. Ő a magyarságot világmegváltó nemzetnek gondolja, mi pedig
szinte utolsó nemzetként gondolunk saját
magunkra. Előadásának a Miatyánkról
szóló része különösen megragadott, igenis
a Jóisten mindig a mi oldalunkon áll.
Tajti Lajos ny. amatőr sportszervező:
Meglepő volt számomra, hogy a professzor
úr milyen tájékozott az élet szinte minden
területével kapcsolatban. Lenyűgöző volt
előadásának természetessége, nyugodt,
erőteljes stílusa. Bár én is ott voltam
Budapesten 2006. október 23-án, de a professzor úr számomra új, ismeretlen
eseményekről számolt be - megrázó hitelességgel.
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„…Úgy mentem el innen, mint kis gyermek…” (Félegyháza)
Petőfi Sándor: Szülőföldemen)
„…Ott essem el én, A harc mezején…” (Fehéregyháza)
(Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…)

Petőfi - emlékévek
Kiskunfélegyháza 2008-2009
Meghívó
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
PETŐFI EMLÉKBIZOTTSÁG TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT AZ 1848/49-ES
SZABADSÁGHARC 161. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
RENDEZETT VÁROSI ÜNNEPSÉGEKRE.
Program, Március 12. /csütörtök/: 18.00 óra, Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Sasvári Tiborné Petőfi-képeslapgyűjteményének kiállítás
megnyitója. „Ismét magyar lett a magyar!” címmel emlékezés az
1848/49-es szabadságharcra. Előadó: Juhász István ny. gimnáziumi
tanár.
Március 13. /péntek/: 8.00 óra TKIKI Petőfi – ünnepség (Batthyány
L. u. 12-16.). Megemlékezés, műsor, koszorúzás a szabadságharc
emlékére. 8.00 óra Constantinum Intézmény, ünnepség az
1848/49-es szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére. 8.10, 10.10
és 11.00 óra Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium. Ünnepi műsorok, megemlékezések a nemzeti
ünnep tiszteletére. 10.00 óra Móra Ferenc Gimnázium (Millenniumi Emlékpark). Megemlékezés, koszorúzás. Beszédet mond Juhász
István ny. gimnáziumi tanár.
18.00 óra Polgármesteri Hivatal, Díszterem. Ünnepeljük együtt
Petőfit és Mórát! Interaktív felolvasóest Petőfi Sándor és Móra
Ferenc műveiből.
21.00 óra Rock - tár (Öreglaktanya, Kossuth L. u.) Koncert a nemzeti
ünnep tiszteletére. Közreműködik Varga Miklós és az Időgép
együttes.
Március 14. /szombat/: 17.00 óra Petőfi tér ’48-as toborzó, harcászati bemutató korhű fegyverekkel a Kiskun Huszár és Honvéd
Hagyományőrző Egyesület és a Padkaporos Néptáncegyüttes
közreműködésével. Gyertyás-fáklyás felvonulás a Kiskun Múzeumhoz. 18.00 óra Kiskun Múzeum, "Fegyverrel a kézben szabad
emberként" - fényképek a poroszországi Klapka-légió tisztjeiről című
kiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja Kincse Károly
fotótörténész, muzeológus a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó
Ház igazgatója. 21.00 óra Rock - tár (Öreglaktanya, Kossuth L. u.),
Koncert a nemzeti ünnep tiszteletére. Közreműködik a Végletek és a
Gőzerő együttesek.
Március 15. /vasárnap/: 9.00 óra Bem József mellszobor (Kossuth u.
12.), Koszorúzás, megemlékezés.
10. 00 óra Petőfi tér, Városi koszorúzási ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére.
Petőfi Sándor: A magyarok istene c. versét előadja Rácz Szabó
Zoltán. Ünnepi beszédet mond Kapus Krisztián, a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság és a Petőfi Emlékbizottság elnöke
Műsorral közreműködik a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakis kola, Speciális Szakiskola és Kollégium - Kossuth Lajos tagintézmény diákjai. 11.30 óra Oskola utca A kiskunfélegyházi sajtó és
lapkiadás 136. évvel ezelőtti megteremtőjének, ifj. Ulrich István
emléktáblájának koszorúzása.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Sinkó Szabolcs (anyja neve: Kovács Etelka), Dobák Boglárka
Zoé (Nánási Brigitta), Kállai Zalán (Kovács Ildikó), Nemes Tímea
(Bakró Emőke), Flóring Enikő (Sipka Tünde Szilvia), Kurucz Sára
(Szalinka Matild), Lakatos Kitti (Simonyi Klára), Némedi Flóra (Kurucz
Edit), Görög Bianka (Görög Edit), Fazekas Zoltán (Torbán Tímea),
Lázár Boglárka (Nagypál Mária).
Meghaltak: Koncz Gáborné Kaczynski Ilona, Zsígó Istvánné Szikszai
Rozália, Ónodi Ferencné Gulyás Mária, Kanyó Antal – Kiskunfélegyháza. Lévai Imréné Szabados Mária – Tiszaalpár. Kis Mihály –
Fülöpjakab. Kovács Sándor – Kunszállás.
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Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti
jogának elnyerésére: 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 m2-es helyiség, Kossuth u.
12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4.
sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti 13 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Kossuth u. 12. sz. alatti
17,4 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 m2-es 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: 76/562038.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonát képező, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású
ingatlanok értékesítéséhez.
Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport,
6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/ 562-018
Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, húsfeldolgozó, cipőipari munkás.

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.
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Lakossági fórumot...
...tart március 12-én
17 órától Juhász
Miklós a 13. számú
választókörzet képviselője. A lakossági
fórum helye: Faragó autószerelő műhely (Kőrösi út).
Minden érdeklődőt
szeretettel vár a körzet önkormányzati képviselője.

Vonzáskörzetünk néhány iskolája újabb sikert ért el, versenyzői érmekkel térhettek haza
a Bács-Kiskun Megyei Sakk Diákolimpia
Csapatverseny Döntőjéről, melyet február
28-án Kunszentmiklóson rendeztek meg.
Aranyérmes lett a bugaci Rigó József ÁMK
alsótagozatos lány csapata. Ők egyedüli indulóként ugyan, de megérdemelten lettek bajnokok, továbbjutott az országos döntőbe. A
csapat tagjai: Horváth Vivien, Tóth Klaudia,
Ferenczfi Szonja, felkészítőjük: Juhász Károly, a KHTK (egyben a BDSK) versenyzője.
Ezüstérmesek a felsőtagozatos fiúk versenyében a Tóth Tibor, Juhász Barbara, Juhász
Bence és Vakulya Márk összeállítású, ugyancsak a bugaci RJ ÁMK csapata, valamint a
középiskolás fiúk között a kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Gimnázium, melyben Varga
Klára női nemzetközi fide-mester vezérleté-

vel Samu Richárd, Vigh Márk és Herédi Edit
sakkozott. Az alsótagozatos fiúk versenyében
Bugac negyedik helyen végzett. A csapatában
Dora Krisztofer, Seregély Renátó, Latki József
és Deli Mihály játszott.
Mellettük további két csapat képviselte városunkat. A hatodik helyen végzett a TKIKI
Batthyány Iskola válogatottja: Fekete Richárd, Szekeres János és Csányi Dávid, akiket
Lantos Pál készített fel, valamint a hetedik
helyet szerezte meg az Összevont Platán,
József A. és Dózsa iskola válogatott csapata,
Horváth Ádám, Hideg Ferenc és Bense Bálint
összeállításban. Felkészítő-kísérőjük Tanács
István. Félegyházi Nagy Mónika a kecskeméti
Katedra középiskola csapatát erősítette,
negyedikek lettek.
A megyei egyéni döntő március 7-én, Kecskeméten lesz.
Seres László főbíró, a BKMSSZ főtitkára

Huszonnégy órás teremlabdarúgó
bajnokságot rendez a Constantinum
Intézmény március 20-21-én a Jókai
utcai sportcentrumában. Ideje: március 20-án 18 órától, március 21-én 18
óráig. Jelentkezés: március 17-ig
Balla László sportszervezőnél (Tel.:
20/980-5611), vagy a sportcentrum
recepcióján (Tel: 76/433-318).
Résztvevők: 14 éves korosztály felett
(5+1 fős csapatok).

Nevezési díj: 150 Ft/fő (minden
nevező egy pólót kap ajándékba).
A torna lebonyolításának rendje a
csaptok létszámától függ.

Küzdelem hatvannégy mezőben

FELHÍVÁS !

A Petőfi Sándor Általános Iskola adott helyet
2009. február 21-én a korábban elindított
sakkverseny sorozat 3. fordulójának kezdő és
haladó diákok részére.
A sakkversenyt Ernyes László és Dobronyi
József önkormányzati képviselők nyitották
meg. Ernyes László önkormányzati képviselő
(Petőfi Sándor Általános Iskola volt tanára)
méltatta az ifjúsági sakkozás jelentőségét, fontosságát, eredményességét városunkban. Dobronyi József önkormányzati képviselő ered-

ményes játékot és sok sikert kívánt a versenyzők számára. A 3. fordulóban az alábbi eredmények születtek:
Alsós lány: 1. Szekeres Orsolya. Alsós fiúk:
1. Szekeres János 2. Fekete Richárd 3. Csányi Dávid, Hudák János. Felsős fiúk: 1. Könyves Gábor. 2. Nagy Gergely 3. Tóth Balázs.
Meghívott vendégjátékosok eredményei: 1.
Kis-Szabó Kornél 2. Seregély Renátó 3. Szabó Péter. A verseny játékvezetői teendőit Lantos Pál és Rácz István látta el.
Lantos Pál TKIKI sakkoktatója

Felhívjuk azon ingatlan tulajdonosok, külterületen élők, vagy egyéb okból érdekeltek
figyelmét, hogy Kiskunfélegyháza külterületén, a várostól keletre észak-dél irányban épült Városföld - Algyő közötti, 1000
mm átmérőjű földgázszállító vezeték
építésének beruházása hamarosan befejeződik. A vezeték nyomvonalában vagy a
szállítási útvonalakon felmerült bármilyen
helyreállítási problémát a kivitelező felé, a
műszaki átadás lezárását megelőzően kell
jelezni. A magánterületeket illetően közvetlenül a kivitelezőhöz kell fordulni. Közút
(földút) és csatorna területének helyreállításával kapcsolatos bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára kell eljuttatni 2009. március 10-ig.
Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztálya
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Mihály bronzérmes lett
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Sporthírek röviden
Birkózás

A szakosztály legeredményesebb versenyzői (balról-jobbra): Mizsei György, Mizsei Vivien, Mihály János

Debrecenben rendezték meg február 18-21.
között a Bocskai Ökölvívó emlékversenyt. A
megmérettetésre tizenkét országból mintegy
250 versenyző érkezett. Városunkat a
KHTK öklözője, Mihály János képviselte.
Ladányi Endre szakosztályelnök elmondta, a
verseny egy kis világbajnokságnak is
betudható, hisz a tornán kubai, mongol, francia, európa- és világbajnok öklözők is ringbe
szálltak.
A magyar versenyzők kitűnően szerepeltek.

Három súlycsoportban aranyérmet nyertek.
A magyar válogatott tagja volt Mihály János
is, aki a felnőtt mezőnyben, 57 kilogramban
versenyzett. A félegyházi fiú a döntőbe
jutásért vívott mérkőzésen az orosz világbajnoktól szenvedett pontozásos vereséget, így
bronzérmes lett a rangos mezőnyben.
Március 14-én a KHTK sportcsarnokában
rendezik az idei első “Pofon partit” az utánpótlás korú versenyzők részére. A tornán
szerb, román, szlovák versenyzők is ringbe
szállnak.

Römibajnokság
Február 28.-án került megrendezésre a VIII. Kiskunkupa
Römibajnokság a Desperádó
étteremben.
Az évente hagyományosan február végén megrendezésre kerülő egyre népszerűbb versenyre
Kiskunfélegyházáról 19 fő, Budapestről 6 fő, Kecskemétről 2
fő, Hódmezővásárhelyről 2 fő,
Soltvadkertről 1 fő, összesen 30
fő nevezett, ebből 4 női versenyző volt.
Végeredmény: 1. Kerekes István (Kiskunfélegyháza), 2.

Lajos Sándor (Kiskunfélegyháza), 3. Szalai József (Hódmezővásárhely), 4. Szabó Péter
(Kiskunfélegyháza). Az idén
először Kiskunfélegyháza város polgármestere, Ficsór József különdíjat ajánlott fel.
A különösen szép, díszes serleget a legeredményesebb vidéki versenyzőnek, a hódmezővásárhelyi Szalai Józsefnek
itélék oda. Könyvjutalomban
részesült a legeredményesebb
női versenyző Nováki Mariann, Budapestről.
-tudósítónktól-

A Kiskunfélegyházi
Vasas TK versenyzői
február 28-án Baján
léptek szőnyegre a Popori Ottó emlékversenyen.
Nagyszerű mérkőzések, szép küzdelmek zajlottak az erős mezőnyben. Fontos állomás
ez a fiatal birkózóknak a közelgő diákolimpiai bajnokságra való felkészülés idején. Eredmények, ifjúsági 69 kg: Polyák
Dániel 1.,Serdülő 53 kg: Gyöngyösi
Sándor 1., Diák I. 46 kg: Gyöngyösi Gergő
1., Diák II. 31 kg Bíró Bence 3., 45 kg Varga
Levente 3., 55 kg Papp István 1.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és
Szabó József

Kézilabda
Ózd- KHTK (13-16)
20-30(13-16)
KHTK: Csató Dániel
7, Boda P. 8, Horváth
B. 1, Danku CS. 2,
Nagy T. 2, Takács P. 8
Pásztor I. 2. Sipos A, Molnár S, Szöllösi B,
Köteles F, Varga Zs, Lechner T, Csató Dávid
Edző: Pásztor István

