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Közlöny
Ficsór mondjon le?
Az MDF országgyűlési képviselőjelöltjeként induló és az SZDSZ-ből
kilépő Szécsi Gábort önkormányzati képviselői mandátumáról és
egyéb tisztségeiről történő lemondásra szólította fel a liberális párt
Bács-Kiskun megyei választmánya. A határozatot Vida Pál, a megyei szervezet elnöke közölte november 6-án.

Kerékpáros bemutatót tatottak november 12-én a nagyberegi középiskola diákjai a Constantinum Intézmény Sportcsarnokában. A fiatalok azt a produkciót mutatták be, mellyel a portugáliai világbajnokságon indultak.
Fotó: -gulyás-

Akadálymentes a Városi Bíróság
Vakoknak hangostérkép, a hallássérülteknek információs hurok november közepétől a
Városi Bíróság épületében. Mindez a „Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése” elnevezésú programnak köszönhető.
Közel harmincmillió forint jutott a városi bíróság
épületének akadálymentesítésére, a vakok és
gyengénlátók, illetve a siketek számára kialakított

rendszer megépítésére, hogy ők is önállóan intézhessék ügyes-bajos dolgaikat Jusztícia “szentélyében”.
Folytatás a 2. oldalon.

Új medence az uszodában
Talpmasszás, szaknyelven Kneipp medence
épült a városi strandon. A kedvező élettani
hatásokat elősegítő speciális medence az
országban még kevés helyen található.
Jó esztendőt tudhat maga mögött a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda. A strandon
szinte egész nyáron telt ház volt. Május és szeptember között mintegy ötvennyolcezer ember
fordult meg a fürdőben. Október első hetében
végezték el az őszi karbantartási munkákat. Az
ötnapos leállás ideje alatt készült el a tisztasági
meszelés, kitisztították a medencéket és a szűrőket. Az őszi karbantartási munkák során egy
úgynevezett Kneipp medencét is beépítettek,
melyből még csak kevés van az országban. A
medence alján kövek találhatók, ezek feladata a
talp maszírozása. A medence jótékony hatással
van a vérkeringésre és erősíti az immunrendszert is.
Télen is nagyszámú látogató várható. Délelőttönként leginkább az iskolás osztályok jönneknek úszni. A hétvégén és az éjszakai fürdőben szinte mindig teltház van.
G. Zs.

A párt megyei szervezete tudomásul vette, hogy
Szécsi Gábor kilépett az SZDSZ-ből, ugyanakkor
felszólítja, hogy kecskeméti önkormányzati képviselői mandátumáról és egyéb, párttagsága révén elnyert tisztségeiről mondjon le – mondta a választmány elnöke. Vida Pál beszámolt arról, hogy a választmány a pártból korábban kilépett Ficsór
Józsefet – Kiskunfélegyháza polgármesterét - és
Török Gusztáv Andort - Kalocsa polgármesterét
- is felszólítja, hogy az SZDSZ-tagságuk okán, illetve az SZDSZ testületi döntései alapján elnyert
önkormányzati, megyei önkormányzati képviselői
mandátumukról, illetve igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági és
egyéb tisztségeikről mondjanak
le. (Forrás: MTI)
Ficsór József városunk polgármestere nem kívánta kommentálni Vida Pál kijelentését.
Vida Pál, az SZDSZ megyei elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a felszóllítás a listás helyeket és
felügyelő bizottsági, regionális tanácsi helyeket
érinti. Nem jelenti a polgármesteri tisztségről való
lemondást.
Folytatás a 2. oldalon.

Felkészültek a télre
Az ősz elején elkezdte a felkészülést a téli hónapokra a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet. Nem véletlen, hiszen havazáskor 305 utcát kell járhatóvá tenniük.
Ugyan még Kiskunfélegyházán nem havazott, de a kötségvetési szervezet készen áll az utak
takarítására, csúszásmentesítésére. A szükséges sómennyiség már rendelkezésükre áll, amit majd homokkal keverve szórnak az
utakra, ha elkezd esni a hó, vagy megjelennek a jégbordák.
A költsévetési szervezet munkatársai minden évben
hószolgálatot is felállítanak, ami azt jelenti, hogy két gép és
sofőrjei állandó készültségben van. Erre azért van szükség,
mert a VSZKSZ 305 út takarításáért felelős a téli hónapokban. A házak előtti járdák tisztítása azonban most is a lakók
feladata. Gazdasági válság ide, vagy
oda, a VSZKSZ-nek nincs megszabva,
hogy mennyit költhet a hótakarításra.
Ha kevés hó hull, ha sok, minden alkalommal ugyanolyan színvonalon
kell teljesíteniük, hogy az utak biztonságosak maradjanak. De nem csak
a város, hanem az M5-ös autópálya
üzemeltetője is felkészült a télre.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatódik a panel program

Ficsór mondjon le?

2010 őszére 1.064 db lakás felújítása fejeződik be

Folyatás az 1. oldalról.
A polgármestereket közvetlen választással választják a polgárok, tehát nem az
SZDSZ testülete segítségével kerültek
pozícióba. Fontos az indíték is, ami miatt a megyei választmány ezt a felszólítást megtette. Ficsór és Török polgármester urak már három hónapja kiléptek a pártból, magukkal vittek olyan
tisztségeket, ami a pártot, az SZDSZ-t
illetik. (Megyei Közgyűlési tagság,
Felügyelő Bizottsági tagság, Dél-Alföldi Regionális Tanács tagság.) A húszéves közös munka okán ezt a párt nem
erőltette, de jött harmadikként Szécsi
Gábor, aki átlépett az MDF-be. Szécsi
lépése után fogalmazta meg a megyei választmány felhívását, melyben a három
volt tagunk kilépését tudomásul vesszük,
de kérjük, hogy a tagsággal járó előnyökről is mondjanak le. A felhívásban szereplő
önkormányzati tisztségről való lemondás
egyedül Szécsi Gáborra vonatkozik, aki
SZDSZ listán lett önkormányzati képviselő - mondta el Vida Pál.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szeptember 30-i ülésén döntött öt társasház illetve lakásfenntartó szövetkezet energiatakarékos felújításának támogatásáról. A Fortuna Lakásfenntartó Szövetkezet a kezelésében lévő Asztalos J. u. 2-8. és
az Asztalos J. u. 13-23. szám alatti 2 épületre
kért támogatást, továbbá az Asztalos J. u. 1012. szám alatti társasház, valamint a Deák F.
u. 1-5. és az Attila u. 1-3. szám alatti társasház
kérelmét bírálta el pozitívan a képviselőtestület.
Októberben két új társasház, a Holló L. u. 13-27.
szám alatti 120 lakásos, valamint az Arad u. 3/A3/B-3/C. szám alatti 51 lakásos társasház jelezte,
hogy szintén pályázni kívánnak az épületek komplex felújítására. A képviselőtestület támogatta a
lakás bizottság javaslatát, és a két új társasházat
is támogatta, de egyben le is zárta a 2009-es év
panel-programját.
A döntés következtében hét épületben mindösszesen 435 lakás komplex felújítása kezdődik

Felkészültek a télre...
Folytatás az 1. oldalról.
Megújított útkarbantartó járműparkkal útellenőri szolgálattal biztosítja a téli hónapokban
is a biztonságos és zavartalan közlekedés feltételeit az M5-ös autópálya működtetéséért
felelős AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.,
és az üzemeltető, A-WAY ITE Zrt..
A 156,5 km hosszú autópályaszakasz fenntartását a 24 órás diszpécserszolgálattal működő
újhartyáni és balástyai, valamint a kiskunfélegyházi üzemmérnökség látja el. A folyamatos és

el 2010 nyarán. A lakások
felújítására igényelt önkormányzati támogatás
öszesen 73.551.031.-Ft,
amelyre a 2010. évi költségvetésben fog forrást biztosítani az önkormányzat.
És hogy mindez miért
fontos?
Kiskunfélegyházán mindösszesen 3.038 lakás
épült iparosított technológiával, vagyis a város
lakásállományának kb. 22%-a! A lakótelepen
szeptemberben átadott két 90 lakásos társasház
mellett tavasszal kezdődik az Attila u. 5-7. szám
alatti társasház 30 lakásának felújítása, valamint
ezzel egy időben a DAOP pályázat során megvalósuló Majsai úti lakótelepet érintő szociális városrehabilitáció, amely további 401 lakást érint.
Az 1.064 lakás komplex felújításával az iparosított technológiával épült lakások 35%-a újul meg
egy önkormányzati ciklus alatt.
Bense Zoltán
a Lakás Bizottság Elnöke, önk. Képviselő
akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében
rendszeres útellenőrzést végeznek a teljes úthálózaton. Az autópálya mentén található meteorológiai állomások hatpercenként automatikusan
továbbítják a legfontosabb adatokat az aktuális
időjárásról. Szükség esetén akár 15 perces frissítéssel kérik le a szakemberek az Országos Meteorológiai Szolgálat műholdfelvétellel kombinált felhőkép adatait. Az autópálya téli üzemeltetését, a síkosságmentesítést és a hó eltakarítását
kilenc saját tulajdonú tehergépjármű, hat speciális, többfunkciós Unimog, három rakodógép és
szükség esetén tizenkét bérelt gép segítségével
látják el.

Félegyházáról a Parlamentben
Több, Kiskunfélegyházát és térségét érintő, a
fejlődést elősegítő témában nyújtott be javaslatot a Parlamenthez Font Sándor és Kerényi
János, a FIDESZ országgyűlési képviselői,
Kapus Krisztián (Fidesz) önkormányzati képviselő és munkatársai javaslatára. Az indítványokat a szocialista többségű döntéshozó
testület, közöttük dr. Garai István Levente
(MSZP) térségünk országgyűlési képviselője
sem támogatta.
Az indítványok többsége a külterületeken élők
biztonságának, életminőségének javítását szolgálta volna. Az anyag egyebek között tartalmazta a tanyagondnoki szolgálat megerősítéséről, az aranyhegyi kerékpárútról, utak, utcák,
extrémsport-pálya építéséről, rekonstrukciójáról, oktatási intézmények felújításáról, Kiskunfélegyháza város központjának rehabilitációjáról szóló indítványokat. Az ügyben november 3-án született elutasító döntés.
Dr. Garai István Levente (MSZP) térségünk
országgyűlési képviselője lapunk kérdésére
elmondta: Kapus Krisztián „elrejtette” előlem, nem egyeztette (valóban akart a városon
segíteni?) a fenti módosító javaslat tervezeteket, tudtom nélkül adatta be Font Sándorral.

De teljesen hasonlóakat adott be Kerényi János képviselő is (úgy látszik erről nem tudott
Kapus úr). Így szavaztam meg 12, a városunkat
érintő módosító javaslatot, 3,6 milliárd Ft összértékben, a fentebb kifogásoltakat is, de például Farkas Sándor (Fidesz) javaslatait, a
Szentes-Kiskunfélegyháza vasútvonal, valamint a 451-es közút felújítását úgyszintén.
Legalább ilyen fontosnak tartom, hogy a költségvetésbe sikerült „beoperálni” olyan többletforrást aktív részvételemmel, ami 3 hónap alatt
kb. 100 millió Ft többlet forrást fog biztosítani
kórházunknak. A tervezett fejlesztések jelentős
részét pedig uniós forrásokból tudjuk megvalósítani – nem terhelve ezzel a költségvetést
-, mint ahogy eddig is milliárdokat nyert Kiskunfélegyháza és a környező települések az
ilyen pályázatokon.
Kapus Krisztián (Fidesz) önkormányzati képviselő elmondta: Megítélésem szerint Garai úr
el sem olvasta a parlamenti előterjesztéseket, s
anélkül szavazgatta le a módosító indítványokat, politikai akaratból, és támogatta a Bajnaiféle megszorító költségvetést, ahelyett, hogy
tisztában lett volna azzal, hogy éppen a választókörzetében élő emberek életét segítette volna,
azok támogatásával.
-g-

Hangostérkép...
Foltyatás az 1. oldalról.
A bíróság épületének akadálymentesítése közel harmincmillió forinba került.
A beruházás költségeit európai uniós
forrásból fedezte a Bács-Kiskun Megyei Bíróság. A rendelkezésre álló öszszegből parkolóhely épült a mozgáskorlátozottak számára a bíróság belső
udvarában. Lift biztosítja az első
emeleti ügyfélterek és helyiségek
elérését. A földszinten kölön mellékhelységet alakítottak ki a szakemberek a
mozgáskorlátozottak számára, konkáv
mosdóval, dönthető tükörrel, segélyhívóval.
A kisgyermekes ügyfeleknek pelenkázó,
a kerekesszékeseknek térdszabad íróasztal készült. A vakok és gyengénlátók eligazodását hangostérkép, Braille-írással
ellátott információs táblák, felolvasó és
képernyőnagyító program míg a nagyothallókat a bejáratánál átvehető indukciós
hurok (kommunikációt biztosító speciális hangerősítő rendszer) segíti a jövőben.
-g-

Hírek röviden
Szüreti jótékonysági bálját tartotta október 17-én a Kiskunfélegyházi Összevont
Általános Iskola József Attila Általános Iskolája. A rendezvény fővédnöke Esztergályos Jenő volt, aki az Apáczai Tankönyvkiadó tulajdonosa. A rendezvényen befolyt adományokat az iskola felújítására fordítják. Az est folyamán Lőrincz Tibor önkormányzati képviselő 200.000 Ft-os felajánlással tisztelte meg volt iskoláját.
Hétszázmillióról 900 millió forintra emelte folyószámla hitelkeretét Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete A folyószámla-hitel fedezetéül
nyolc ingatlan szolgál.
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Értékes leletek a Templomhalmon

3. oldal

Márton-napi vigasság
A Márton-napot mind a népi kultúra, mind a
keresztény kalendárium jeles napként tartotta
számon. E napon fontos szerepe van a bornak,
libalakomának, szórakoztató hagyományőrző
programoknak. Kiskunfélegyházán a Művelődési Központban október7-én Márton-napi vigasságra várták a gyermekeket
Félegyházán ugyan még nem havazott, de november 7-én mégis gyermekricsajtól volt hangos
a Művelődési Központ. A gyerekek kézműves
foglalkozáson próbálhatták ki magukat. Textilből libát készítettek. Az ifjú kézműveseknek
akadt segítségük bőven, hiszen volt, akit szülei,
de akadt olyan is, akit nagymamája kísért el a
hétvégi rendezvényre. A segítségre pedig szükség is volt, hiszen a technikák között a nemezelést is kipróbálhatták a gyerekek. Az őszhöz
kapcsolódva, makkokat festettek. A rendezvény
végén az Aprók Tánca mozgatta meg az ülésben
megfáradt izmokat, ami nagy sikert aratott a gyermekek körében.

Már a 11. század végén, a 12. század elején
is lakott terület volt Kiskunfélegyháza. Ékes
bizonyítékai ennek a Teplomhalom feltárása során talált Könyves Kálmán-kori pénzérmék, csatok, övveretek.
Öthét és majd ötmillió forint jutott idén a
Templomhalom feltárására. Rosta Szabolcs
régész, a Kiskun Múzeum igazgatójának
csapata októberben látott neki a munkának,
hogy feltárja a Templomhalom északi oldalát. A rendelkezésre álló idő alatt a régészek
értékes, a város története számára kiemelkedő jelentőségű leletekre bukkantak.
Kiderült, ez a vidék már Könyves Kálmán
idején lakott volt. Lázár deák korában, 1520
körül Félegyháza már a jelentősebb, a
mezővárosiasodás útján lévő települések közé tartozott. A település harangja vélhetőleg
1526. szeptember 27-28-ra virradó éjjel kondulhatott meg utoljára, jelezve, hogy a Buda
alól visszavonuló szulejmáni had felgyújtotta
Kecskemétet és Pákát. A templomot végül is

nem a hódítók pusztították el véglegesen. A
szép, faragott kváderköveket az 1700-as
évek végén hordták el a település lakói, hogy
beépítsék a városközpont épületeinek aljába.
Iskola, templom épült a kövekből.
Két évszázaddal később a Járásbíróság épületének építéséhez hordták el a 80-100 m átmérőjű domb északi felét. A világháborúban
a katonák futóárkokat ástak és betonbunkereket építettek ezen a területen. Húsz évvel
később a politikusok úgy döntöttek,
egységes, nagy parcellákat kell kialakítani.
Ekkor hordták el a földtulajdonosok a Templomdomb északi felét, majd a déli, homokban gazdag rész következett.
A város történetének kiemelkedő része, a
Templomhalom feltárása, tavaly kezdődött,
Kapus Krisztián, önkormányzati képviselő javaslatára. Ebben az évben, ugyanúgy
mint tavaly, négymillió forint jutott a feltárásra. A cél, hogy jövőre elkezdődjön az
emlékpark építése.
-g-

A gall származású Márton Pannóniában született, kultusza a középkorban rendkívül népszerű
volt Közép-Európában. Ünnepe a római naptárban: november 11.
A népi kultúrában a Márton-nap gazdasági határnapnak számított, a félszilajon, vagyis a tavasztól

Ünnepség a Szociális Munka Napján
Ünnepséget tartott a város önkormányzata november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából a a Móra Ferenc Művelődési Központ dísztermében.
Az ünnepség résztvevőit Ficsór József polgármester köszöntötte. E napon adták át a jubileumi jutalmakat és a dicsérő okleveleket.
A rendezvényt színes műsor tette emlékezetesebbé. Az elismerésben részesültek névsora.
Jubileumi, illetve dicsérő oklevélben részesült: Bátori Istvánné, Gáspár Zoltánné,
Klinkóné Seres Klára, Sárkány Anikó bölcsődei gondozónő, Molnár Zoltán családgondozó, Nagy Kálmán, a hajléktalan ellátás
terápiás és mentálhigiénés munkatársa
(Kapocs Segítő Szolgálat). Szabó Zsuzsanna
gondozó (Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény).
Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság dicsérő oklevelét kapta:
Fazekas Ferencné gazdasági csoportvezető,
Ormándiné Víg Rozália a hajléktalan ellátás
csoportvezetője, Vaszkóné Tarjányi Edit ve-

zető családgondozó (Kapocs Segítő Szolgálat). Dénesné Csenki Gabriella gondozó
ápolónő, Herédi Péter szakács, Schal Lászlóné hivatásos gondnok, Szabó Zsuzsanna
gondozó, Tarjányi Antalné az intézmény volt
dolgozója és önkéntes tevékenységet végző
munkatársa, Vas Lászlóné szociális ügyintéző (Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény).

őszig legeltetett, télen pedig istállóban tartott állatok beterelésének hagyományos időpontja volt
november 11-e. Ilyenkor a pásztorok – kezükben
vesszővel – végigjárták az állatok gazdáinak házait, köszöntőt mondtak, cserébe pedig ajándékokat kaptak. A gazdasági szerepen túl népi
hiedelmek is kötődtek az ünnephez: a disznóól tetejébe ágat szúrtak, hogy megvédjék az állatokat a
pusztulástól, tavasszal pedig ugyanezzel az ággal
terelték ki a malacokat.
Az ünnep az őszi munkák (szüret, kukoricafosztás)
lezárulásával induló és a Katalin-napig tartó kisfarsang idejére esett. Országszerte lakomákat és
bálokat rendeztek, ilyenkor kóstolták meg először
az újbort és vágták le a libákat, az úgynevezett
mártonludakat. A közhiedelem úgy tartotta, „aki
Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezni
fog”. Az elfogyasztott szárnyasok csontjaiból jósoltak, a fehér és hosszú csont havas telet, míg a
barna és rövid csont enyhe telet jelentett.

4. oldal

Programajánló
„Nyelvet öltünk!” UTAZÓ KIÁLLÍTÁS A NYELV ÉVE tiszteletére Kiskunfélegyházán, november 19-én (ma) az
Öreglaktanya előtt 8.00-10.00-ig, a Béke
téren 10.30-16.00 óráig. A Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából létrejött tárlat a hagyományos kiállítási helyszínektől eltérően egy busz belsejében várja az érdeklődőket. A kiállítás
elsősorban a fiatalokat szólítja meg, az ő
nyelvükön beszél - megpróbálja rádöbbenteni a látogatót saját beszélt és írott
nyelvének, egyéni nyelvhasználatának sajátosságaira: milyen nyelvjárási, regionális, rétegnyelvi szavakat, fordulatokat
használ vagy ismer.
II. Félegyházi Egészségnap november
21 (szombat) 9 órától 16 óráig a Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és
Közösségi Házban.
Programok: Vércukorszint mérés 9-től
10 óráig a Szív Egyesület támogatásával.
Gyakorlati ismerkedés az Etka jóga módszerével. Csontsűrűség mérés 9-12 óráig.
Kineziológiai tanácsadás 13-16 óráig.
Ingyenes masszázsfotel és masszírozás.
Zöldség és gyümölcs kiállítás, termelői
méz vásár, oxigénes vízkóstoló, biotermékek és vitaminok bemutatója, gyógyászati segédeszközök vására. SHIATSU masszázs bemutató, magyar biokozmetikumok, diétás szaktanácsadás, ingyenes vérnyomásmérés, vegetáriánus ételkóstoló, thai masszázs bemutató.
Előadások 9.30-tól 16 óráig a dohányzásról, a masszázs, a zene élettani
jelentőségéről, az autogén tréningről, a
termálvíz jótékony hatásairól, az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszeréről, az alkoholizmus prevenciójáról, kezeléséről a vegetáriánizmus előnyeiről.
Petőfi Sándor Városi könyvtár programjai: Kardos Péter festőművész kiállítása
november 19-én 17 órakor. A tárlatot megnyitja Ujvári Ágnes iparművész. A kiállítás december 7-ig tekinthető meg.
Gencso Hrisztozov bolgár költő, műfordító Végtelen évszak című, RATKÓ
József verseinek műfordításait tartalmazó
kötetének bemutatója november 26-án,
csütörtökön 17 órakor. Közreműködnek a
Közgazdasági Szakközépiskola tanulói.
Hattyúházi zenés esték c. rendezvénysorozat keretében – a városi adventi gyertyagyújtást követően - reneszánsz ének- és gitárest november 28-án, szombaton 17 órakor. Vendég: Soós Brigitta gitárművész,
énekel: Gál Gabi. John Dowland lantra és
énekhangra írott művei hangzanak el.
Fejezetek a rácjárások történetéből címmel tartanak könyvbemutatót november
30-án 17 órától a Szakmaközi Művelődési
Házban. A délvidéki származású S. Attila
a rendezvény végén dedikálja új könyvét.
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„Uram, Te hívtál, én megyek…”
XVI. Benedek pápa június 19-én Vianney Szent
János arsi plébános – a papok védőszentje halálának 150. évfordulójához kapcsolódva
nyitotta meg a Papság Évét. – „Az elkövetkező
év legyen alkalom arra, hogy minden pap elkötelezze magát a belső megújulásra. Tegyenek
mélyreható evangéliumi tanúságot a mai világban.” – írta a világnak küldött üzenetében a
pápa.
A meghirdetett jubileumi év mottója: „Krisztus
hűsége, a papok hűsége” - az egyházfő szerint
nem a papság ünnepeltetése, hanem a papi
hivatás fontosságának hangsúlyozása a lényeg. A
papi hivatás sajátos hivatás, a pap az a személy,
aki Jézus Krisztus elhívására vállalja a közvetítő
szerepet a Teremtő és az emberek között - híd,
ég és a föld közt, igyekeznek Istenhez vezetni a
keresőket, ahogy Sík Sándor papköltőnk is írja:
„ Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz
Állhatatosan az Isteni szóhoz
Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk…”
A papok egész életükkel, szolgálatukkal Jézus
Krisztust igyekeznek megjeleníteni, aki a világba
küldte tanítványait, az apostolokat: „Menjetek és
tegyetek tanítványommá minden népet!” A mai,
válságokkal terhelt világunkban óriási szükség
van elkötelezett, hiteles életet élő papokra, lélekerősítő munkájukra szomjaznak az elkeseredett,

Fehér barátok
A Papság Évéhez kapcsolódva a Sarlós Boldogasszony templomban karácsonyig minden
csütörtökön egy meghívott atya mutatja be a
szentmisét és azt követően előadást tart. Cserébe a hívek egy hétig imáikkal segítik a vendég
atya papi szolgálatát. A „Fogadj örökbe egy papot!” mozgalom keretében elsőként Bátor Péter Botond, pálos rendi szerzetes, tartományfőnök volt a templom vendége.
Botond atya előadásában az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend, a pálosok – fehér barátok – történetéről, tevékenységéről beszélt. A
pálos szerzetesek az imádságos, szemlélődő életformájuk mellett kezdettől fogva apostoli munkát is végeztek, igét hirdettek, szentségeket szolgálattak ki, a tiszta, keresztény hitnek és a magyarság értékeinek őrzését vállalták. Egyszerűségük, visszavonult életük ellenére nagy kirá-

Vándorkiállítás
A budapesti Goethe-Intézet már több éve bocsát
vándorkiállításokat olyan középiskolák rendelkezésére, amelyekben intenzíven oktatják a
német nyelvet. Céljuk a német nyelv és kultúra
népszerűsítése.
A Móra Ferenc Gimnázium német nyelvi munkaközössége is úgy döntött, hogy élni kíván ezzel
a lehetőséggel. Elsőként a „Werbung is Deutschland” c. kiállítás került megrendezésre az elmúlt
hetekben. Ez az országismereti kiállítás a reklámot, mint a német kultúra egy kifejezési formáját mutatta be, egészen a kezdetektől, Vilmos
császár korától a III. Birodalom propagandáján

reményvesztett lelkek. Az
egyházban nagyon kellenek
az új hivatások, a magukat
Istennek teljesen elkötelező
személyek, akik követik
Vianney Szent János életpéldáját: „Szeretnék minél
több lelket megnyerni a jó
Istennek”. Ez a jubileumi év
a papság számára a lelki és
szellemi megújulás éve, az elmélyülés időszaka
is kell, hogy legyen – hangsúlyozta üzenetében
az egyházfő.
Elsősorban nem az a cél, hogy a papok társadalmi, világi megbecsülése növekedjen,
hanem hogy a papság erősödjön meg a
Krisztustól kapott hivatásában. Hiszen a pap a
kapott hivatás lángját nemcsak saját magában
kell, hogy ébren tartsa, hanem Isten eszközeként
segítenie kell azt másokban is meggyújtani.
Ebben nagy felelőssége van a híveknek, az egyházközségeknek, szüntelenül imádkozniuk kell
papjaikért, segíteniük, bátorítaniuk, buzdítaniuk
kell őket, hogy a választott életútjukon Istennek
tetsző módon, Szent Pál-i bátorsággal, kitartással
tudjanak végig menni. A hívek sokat segíthetnek
abban, hogy papjaikban a szolgálatuk során megmaradjon az a hit és erő, ami munkájuk kezdetén
vezérelte őket.
Bm
lyaink is szívesen keresték fel a pálos kolostorokat. A török hódoltság idején a papok nélküli
területeken missziós tevékenységet folytattak,
egészen 1786-ig, II. József feloszlatási rendeletéig. A pálos atyák 1934-ben költözhettek viszsza Magyarországra, rövid ideig tartó működésüknek a kommunista diktatúra vetett véget,
1950-ben a többi szerzetesrenddel együtt őket is
feloszlatták, voltak, akiket bebörtönöztek, internáltak vagy kivégeztek. A rendszerváltás után
térhettek újra vissza a pálosok, jelenleg négy
kolostoruk működik az országban: Budapesten,
Pécsett, Márianosztrán és Petőfiszállás-Pálosszentkúton.
A szerzetesi életünket ma is a nemzetért ajánljuk
föl, igyekszünk mindazokat a személyeket és
azon értékeket megismerni, akik és amelyek a
nemzet jövőjét és a kultúráját szolgálják. A hazafiságot, a nemzet iránti szeretetet és elkötelezettséget mindig a krisztusi szeretet jegyében kell
gyakorolnunk. – hangsúlyozta Botond atya.
Bm
át az új évezred emocionális és virtuális világáig. A reklámkampány története Németországban egy olyan téma, mely meglehetősen érdekli a tanulóifjúságot, képanyaga érdekes, a
feliratok nyelvezete jól érthető, frappáns és humoros volt. Az iskola első emeleti folyosója öt
paravánnak adott helyet, sok-sok reklámfotóval,
német és magyar nyelvű feliratokkal. A kiállításhoz kvíz- és rallye-feladatok is kapcsolódtak,
így a tárlatot nyelvóra keretében tekintették meg
a németül tanuló csoportok és összekapcsolták a
nyelvgyakorlással. A fogadtatás kedvező volt. A
diákok és a tanárok is nagy lelkesedéssel keresgélték az apró részleteket a fotókon, melyekhez
a feladatok kapcsolódtak. A kiállítás remekül
szolgálta a kitűzött célt, a nyelv és a kultúra népszerűsítését.
R. F.
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Lakossági
fogadóórát...
...tart a Fidesz irodában
(Petőfi tér 2.)
Kapus Krisztián,
önkormányzati képviselő november 24én 19 és 20 óra között!

Minden érdeklődőt szeretettel vár!
Lakossági fórumot tartok
november 27-én (péntek)
16 órai kezdettel, a Petőfi
Sándor Általános Iskola
Napközis Házában, melyre szeretettel meghívom.
Tájékoztatót tartok az éves
képviselői munkámról, a
települést érintő fontosabb kérdésekről (kórház,
önkormányzati költségvetés). Kérem véleményüket, a körzet jövő évi elvárásairól, elképzeléseiről ( út, járda, stb.). Szeretném, ha a választó
polgárok, a körzet lakosai segítenének abban,
hogy tervezni tudjam képviselői munkámat.
Köszönettel: Ernyes László,
a 6. sz. vk. önkormányzati képviselője

Meghívó
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy december 2án, szerdán 17 órakor a
KÖÁI József Attila Általános Iskola ebédlőjében lakossági fórumot tartok.
Meghívott vendég: Kiss Jenő osztályvezető Vá rosüzemeltetési Osztály
Tisztelettel várom az érdeklődő lakosokat!
BENSE ZOLTÁN
a 4. sz. választókerület képviselője

Lakossági fórumot...
...tart Balla László,
a 8. sz. választókörzet
képviselője
november 23-án
17 órától a volt
Bajcsy-Zsilinszki
Általános Iskola
ebédlőjében.
Téma: az idei évi eredmények,
és a jövői évi tervek.
Meghívott vendégek: a Városüzemeltetési
Osztály munkatársai.
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ELŐSZÖR VÁSÁROSNAMÉNYI ATLANTIKA Kft. VÍZIVIDÁMPARKJA BEMUTATJA FÓKA
ÉS PAPAGÁJ SHOW KISKUNFÉLEGYHÁZÁN A TESCO PARKOLÓJÁBAN FELÉPITETT FŰTŐTT SÁTORBAN.
NOV. 26-től – DEC. 06-ig
FÓKÁK és PAPAGÁJOK VISELKEDÉSÉT BEMUTATÓ, OKTATÓ, TUDATOSÍTÓ, NEVELTETŐ EGYEDI SHOW, SZÁRAZON és
VÍZBEN!! ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI: NOVEMBER 26.-án CSÜTÖRTÖKÖN 18.00 órakor, HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG
(Csoportos kedvezmény is!!!) 18.00 órakor. Minden SZOMBATON 11, 15. és 18 órakor, Minden VASÁRNAP 11.00. és 15.00. órakor
HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG: CSOPORTOKNAK KÜLÖN ELŐADÁS!!!
Információ és jegyrendelés: 06/ 30 / 603-99-25 számon. Pénztárnyitás.: 10.00 órakor
KELLEMES SZÓRAKOZÁST KIVÁNUNK ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK!
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Tűzbiztonság a konyhában
A lakás legkockázatosabb területe a konyha: itt keletkezik a lakástüzek 70 %-a. A lakás
egyetlen más helyiségében sem rejtezik annyi veszélyforrás, mint a konyhában. Azon
felül, hogy ebben a helyiségben található a legtöbb elektromos készülék, itt keletkezik
a legmagasabb hőmérséklet (sütés-fűzés) a tűz keletkezési okaként a leggyakrabban a
zsírok által okozott tüzet kell megemlítenünk. Ebből kiindulva keletkezett néhány
alapvető szabály, melyeket igyekezzünk betartani:- A bekapcsolt vízforralókat vagy
fritőzöket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, még akkor sem, ha a készüléket
automatikus vészkioldó kapcsolóval is ellátták! - Azokat a készülékeket, melyek
működésük során magas hőt termelnek, minden esetben tűzálló alátétlemezen kell elhelyezni! Bár a hűtőszekrény viszonylag alacsony üzemi hőt termel, mégis ajánlott erre
is kellő figyelmet fordítani! A hűtő és fagyasztó szekrények esetében mindenkor ügyelni kell arra, hogy az üzemi hő elvezetése akadálytalan legyen, a szellőző nyílásokat tehát
soha ne takarjuk el! - Az égő zsírt soha ne próbáljuk meg vízzel eloltani! Az ilyen
tüzeket általában a lábasban vagy serpenyőben túlhevülő zsír vagy olaj, de sok esetben
a tűzhely felett elhelyezett páraelszívó szűrőbetétjének telítettsége okozhatja, így a fritőz
és a tűzhely különösen jelentős veszélyforrások. A konyhai tüzeket leggyakrabban a
kifröccsenő olaj, zsír idézi elő. A zsír pillanatok alatt túlhevülhet, minek következtében
öngyulladás lép fel, ezért a serpenyőt,vagy a fritőzt soha ne hagyjuk őrizetlenül. Ha a
konyhában ennek ellenére mégis tűz keletkezne, akkor ezt a tüzet soha ne próbáljuk
vízzel eloltani! A forró zsírra öntött víz egy pillanat alatt gőzzé változik, az égő zsír
szinte "kivetődik" a serpenyőből, és adott esetben szétteríti az egész konyhában. A forró,
égő zsír mindezen túlmenően, súlyos égési sérüléseket is okozhat. A serpenyőben
keletkezett tüzet legkönnyebben egy fedő segítségével olthatjuk el; úgy, hogy egyszerűen elfojtjuk a tüzet. A páraelszívókban elhelyezett szűrőbetétet (filter) egy idő után
rendszeresen cserélni kell, mert a felszálló pára és a zsírok által telítődnek. Ezen kívül,
soha ne flambírozzunk a páraelszívó alatt! A szűrő könnyen lángra kap és az átáramló
levegő a tüzet megfelelő mennyiségű oxigénnel táplálja, minek következtében a lángok
különös gyorsasággal terjednek tovább. A konyhában legyen kéznél tűzoltó készülék!
A tűzoltó készülék a leghatékonyabb eszköz a konyhában keletkezett tüzek oltására.
Ezen készülékek alkalmazásakor azonban három alapvető szabályt mindenkor be kell
tartani: 1. A tűzoltó készüléket könnyen elérhető helyen tároljuk és működőképességét
rendszeresen ellenőrizzük, illetve a készüléket, szükség esetén használni is tudjuk
(használati utasítás). 2. Ügyeljünk arra, hogy a gyors hozzáférést semmi ne akadályozza! 3. A tűzoltó készülékünket legalább évenként, szakemberrel kell felülvizsgáltatni.
Végezetül el kell mondanunk, ha mégis tűz keletkezne, akkor azt haladéktalanul jelezzék (a tűzoltóság hívószáma: 105 vagy a 76/ 461-605).
Papp Csaba tűzoltó hadnagy Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, összesen 30 ha 6154 m2-es iparterületi besorolású ingatlanok
értékesítésére. A vételár minimális mértéke a 0461/19 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 2.727,- Ft/m2 + ÁFA, a 0463/11-12-13 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 1.479,- Ft/m2 + ÁFA. A pályázat benyújtásának határideje:
november 25. 11.00 óra. A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy
képviselő útján. A pályázat elbírálásának határideje: december 3. /csütörtök/.
Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport, vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-018.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Baka Lilla (anyja neve: Czinkóczi Erika), Bíró Noel (Kürtösi
Alexandra), Balla Andrea (Fehér Ágnes), Kovács Nándor Milán (Kányási
Andrea), Tóth Renáta (Holló Henriett), Szabó Panna (Felső Viktória), Kiss
Viktória (Fehér Barbara), Takács Tamara (Szabó Piroska), Gere Boglárka
(Tarjányi Gabriella Rozália), Fekete Ákos (Rőfi Judit Mária), Sahin Barbara
Katalin (Szaller Katalin), Kiss Dorina (Nagy Eleonóra Xénia), Bakondi Natasa
(Fekete Katalin), Kozák Kamilla Vanessza (Szél Judit), Farkas Tímea (Szabó
Anikó), Gondi Balázs ( Dobos Mónika Erzsébet), Csontos Regina (Becskereki
Judit), Bakró Linda (Szabó Ildikó Krisztina), Szendi-Horváth Viktória Stella
(Kovács Tímea), Kecső Levente (Zolnai Zita).
Házasságot köttek: Strumberger Anita – Szabó Krisztián, Dr. Kovács Tünde –
Manuel Tiago.
Meghaltak: Czakó Antal, Agócs Endre, Pintér István Ferenc, Szász József,
Holló-Szabó Imréné Hidegkuti Jolán Anna– Kiskunfélegyháza. Csíkos Ernő –
Kunszállás. Kanalas Lászlóné Szepesi Magdolna, Kása Béláné Farkas Julianna,
Bársony Ferencné Tóth Julianna – Tiszaalpár.Szabó Vendel – Fülöpjakab
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Novemberben is minden csütörtök este az esti szentmisék keretében
folytatódik a „Fogadj örökbe egy papot!” előadássorozat az Ótemplomban.
• Bérmálás lesz az Újtemplomban 2009. november 22-én, Krisztus Király
ünnepén fél 11-kor. Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek atya
fogja bérmálás szentségét kiszolgáltatni egyházközségünk fiataljainak.
• 2009. november 22-én, vasárnap, Krisztus Király ünnepén délelőtt fél
11-kor Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek atya akolitussá avatja
az Újtemplomban Kovács Ferenc 4. éves kiskunfélegyházi kispapot.
• Az Újplébánia pályázatot hirdet templomgondnok-sekrestyési munkakörre. Érdeklődni lehet Hajagos Gyula plébánosnál.
• November 22-én, vasárnap Szent Erzsébet-napi gyűjtés lesz templomainkban a Karitász javára.
• November 27-án este 19 órakor jótékonysági egyházközségi bált szervez
a Sarlósboldogasszony egyházközösség. Érdeklődni és jegyet vásárolni a
plébánián lehet.
• November 28-án, szombaton este 17 órakor lesz a városi adventi gyertyagyújtás a Városházánál! Mindenkit szeretettel várnak az idei esztendőben is!
• November 29-én ADVENT I. vasárnapja lesz.
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 16 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 16 óra. Kalmár-kápolna: vas.,
17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház: csütörtök
16 óra.

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: November 16-tól november 22-ig:
Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a., Tel.: 76/463-363. November
23-tól november 29-ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a tel.:
76/432-000. November 30-tól december 6-ig: Korona Gyógyszertár Kkfháza,
Korona u. 4. Tel.: 76/466-582. Figyelem! A TESCO-ban működő ALMA Patika
bezárt. Az aktuális ügyeleti rendről szóló kiírás minden gyógyszertárban megtalálható.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: November 21-én és 22-én: Dr. Medgyesi
József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 06-20/3165-995, Dr. Sörös József.
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 06-70/6677-188. November 28-án és
29-én: dr. Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei u. 26. Tel: 06-20/361-9330, Dr.
Sörös József. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 06-70/6677-188.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 0670/321-05-84.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére:
Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 14,4 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 17 m2-es
helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8
m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 20/3.
sz. alatti 42 m2-es garázs, Dr. Holló L. u. 23. sz. alatti 12 m2-es garázs, Holló
L. u. 3/7. sz. alatti 42 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Alpári úti Ifjúsági Sporttelep
és a mellette fekvő területek, Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan, Bajza u. 36.
szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), Bankfaluban építési
telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Damjanich u. 4.
sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), Dr. Holló Lajos u. 11. sz.
alatti ingatlan (volt óvoda), Jókai u. 2. sz. alatti 2001 hrsz-ú terület, Tompa u.
2. sz. alatti ingatlan, Tóth Kálmán u. 10. szám alatti 820 m2-es ingatlan (volt
Szociális Otthon), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, 2084 hrsz-ú ~1400 m2-es telek
(Móra Óvoda mellett), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák
Ferenc utcai orvosi rendelő), 614 hrsz-ú volt MÉH telep területe, 6351/1,
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 942/3 hrsz-ú
9448 m2-es terület. Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.
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Sportnapot tartottak a romák

Sportnapot tartott november első hétvégéjén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a
Kossuth szakiskola tornatermében. A rendezvényen a Bankfalu és Petőfiszállás csapata rúgta a bőrt.
Piroska Gábor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője szerint a válság miatt
nagy a társadalmi feszültség, mert nem ismerik egymást eléggé az emberek. A kisebbség

felé pedig tele vannak előítéletekkel. A Sportnap célja, hogy elfogadják és megismerjék
őket.
Patyi Gáborné, szervező elmondta, hogy ez
a sportnap csupán az első lépés, hiszen tavasszal visszavágót is terveznek. Néhány
hónapon belül pedig egy civil szervezet megalakítását is tervezik, de erről egyelőre nem
árult el többet a szervező.
Gulyás Zsuzsanna

Sikeres sakknyitány az NB II-ben
Félegyházi sporttörténeti esemény színhelye volt november 8-án a Szakmaközi
Művelődési Ház nagyterme. Az NB II-be
feljutott Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre a csapatbajnokság első fordulójában itt játszott a Karcag SE csapatával és 6,5 pont : 5,5 pont arányú
győzelmet aratott.
A 12 táblás összecsapáson Marosi Csaba,
Karsai István, Hajdú István, Szekeres
Sebestyén, Kovács Zoltán, Andriska Zsolt,

Bor Ferenc, Nagy József, Kemény Csaba,
Balogh Ferenc, Horváth András /ifi./, Nagy
Noémi /ifi./ tábla sorrendben vették fel a
küzdelmet a Honvéd játékosai. A K H T K
pontjait a következő sakkozók szerezték:
Karsai István, Hajdú István, Szekeres
Sebestyén, Kovács Zoltán, Bor Ferenc,
Balogh Ferenc győzelemmel 1 – 1 pont,
Kemény Csaba döntetlennel 0,5 pont. A
második fordulóban a KHTK idegenben
Röszke SK csapatával játszik november
22-én.
Nagy György

Győzelem az Extra-ligában
Fölényes, 7:0 arányú győzelmet aratott a
FASI I. csapata a Békési Torna Egylet
ellen az Extra-liga 5. fordulójában. Ezzel
a csapat biztosan őrzi a hatodik helyét a
bajnokságban.
Győzött a Krepuja Porján Vajda Viktor páros és egyéniben Krepuja, Pálosi, Vajda 2-2 mérkőzésen. Az NB
II. középső csoportjában
szereplő FASI II. csapata
Budaörs elleni váratlan veresége ellenére továbbra is
a mezőny közepén áll. A
Megyei II. osztályában szereplő FASI III. csapata eddig kitűnően helyt állt és
egy vereség ellenére a tabella elején áll. A csapat
fiatal tagjai Bajnok Tamás,
Tima-falvi Gergő, Csányi

Balázs és Dávid Martin. Eddigi győzelmeik
Dunapataj 12:6, Baja IV. 10:8, Jánoshalma 10:8, Csengőd 10:8, Soltvadkert II.
ellen hazai pályán, Kalocsa ellen idegenben
győztek. Edzőjök: Pálos Balázs.

7. oldal

Pályázati kiírás
A Kiskunfélegyházi Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény gazdasági vezetői állására
pályázati kiírása. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban
Kjt) 20/A. § alapján pályázatot ír ki a Kiskunfélegyházi
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény gazdasági vezetői beosztására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő. Munkavégzés helye: BácsKiskun Megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény. Beosztása: Gazdasági vezető. A munkakörbe
tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
közvetlenül vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, a
költségvetési szerv által foglalkoztatott pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak
iránymutatást ad, ellenőrzi azok betartását, gazdasági
intézkedéseket hoz. Felelős a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott
ellenőrzési feladatok, illetve a szervezeti és működési
szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak
megfelelő ellátásáért.
Illetmények és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt valamint annak végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Pályázó megfelel a Kjt 20.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak, továbbá: Pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és e mellett legalább
államháztartási (költségvetési) mérlegképes könyvelői
képesítés, A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
151. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében való szereplés, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 3 év vezetői
tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz, vezetésre vonatkozó pénzügyi,
szakmai program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Felsőfokú iskolai végzettséget, mérlegképes könyvelői képesítést igazoló okiratok másolatai, Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. január 04. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán történő megjelenéstől
számított 15 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné Tabi Anita nyújt, a
06-76/562-040-es telefonszámon. A pályázatok
benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteréhez (6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) címzett zárt borítékban „Gazdasági vezető pályázat” megjelöléssel. A
pályázat elbírálásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított
30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. Törvény alapján a költségvetési szerv gazdasági
vezetőjének kinevezése vagy megbízása a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve
vezetőjének, a polgármesternek a hatásköre. A pályázatot Kiskunfélegyháza Város Polgármestere, mint a
munkáltatói jogok gyakorlója bírálja el.
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Remekeltek az öklöző lányok
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Sporthírek röviden
Römi
VIII. Desperádo Vándorkupa címmel tartottak römibajnokságot november 7-én
városunkban. A megmérettésre öt településről - Kiskunfélegyháza, Budapest, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Csongrád - öszszesen huszönöten neveztek.
Eredmények: 1. Bánffy Imre (Budapest),
2. Dobis Attila (Kiskunfélegyháza, 3.
Benkéné Molnár Tünde (Kecskemét), 4.
Szalai József (Hódmezővásvárhely).

Kosárlabda

Kitűnő eredményeket értek el a Kiskunfélegyházi
Honvéd Testedzők Körének ökölvívói az országos
női junior és felnőtt bajnokságban egyéniben
Szilvásváradon.
Borzérmet szerzett egyéniben az 50 kilogramosok
súlycsoportjában Rácz Zsuzsanna és Pozsai
Kitti. Török Andrea súlycsoportjában országos
bajnok lett, Török Adrien pedig ezüstérmet szer-

zett. A megmérettetésen résztvevő mintegy harminc egyesület közül a Kiskunfélegyházi Honvéd
Testedzők Körének versenyzői a csapatversenyt is
megnyerték a juniorok között.
A felnőtt női mezőnyben a tizenhétéves Mizsei Vivien országos bajnok lett a 48 kilogramosok súlycsoportjában. Edzők: Varga István és Mizsei
György.
Némedi László

Mókust “evett” a Vénusz Miskolcon
Női futsal NB I.
Miskolci Szabadidőközpont Vénusz Somafone-KHTK 9:1 (4:0)
Somafone-KHTK: Kovács, Kiss, Zsadányi, Bezsenyi A., Szabó. Csere: Rátkai, Nagy, Bezsenyi
Zs., Tóth, Benák. Edző: Osztopáni Mihály.
Góllövők: Szőke (4), Garadnai (2), Váradi (2),
Csepregi ill. Zsadányi.
A Tőserdőben rendezték meg a Fornetti Kupa Bács-Kiskun megyei futó körverseny
utolsó állomásaként a Tős Krossz futóversenyt. A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
utánpótlás csapatában az alábbi eredmények születtek. Ovis futam (200 m):

Osztopáni Mihály (Somafone-KHTK): Kikaptunk a gyorsabb, pontosabb, gólratörőbb ellenféllel szemben. Letámadásunkkal megleptük a
Miskolciakat, sok labdát szereztünk, de nem
tudtuk gólra váltani a lehetőségeinket. Így nehéz
lesz mérkőzést nyernünk. Bezsenyi Zsuzsinak és
Rátkai Orsinak jól ment a játék, de ez sajnos
kevés volt a győzelemhez.
1. Hegyi Boglárka, 2. Nemes - Nagy
Adél, 3. Németh Ádám. Általános
iskolás futam, alsó tagozat 3.000 m:
1. Makány Berta 2. Vikor Csaba.
Középiskolás futam (6.000 m):
1. Hegyi Brigitta. -tudósítónktól-

Női kosárlabda NBI/B-s mérkőzés. Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok,150 néző. Vezette:Kovács N.,Lövész Cs.
KKC - Vasas-Csata II. 55:77
(17:21, 13:19, 8:14, 17:23)
Legjobb dobók: Orbán K. 17, Horváth O.
10, Rajnai Zs-Szabó B. 9-9 p. illetve Bajnóczi V. 22, Mansare M. 17, Velkey K. 16,
Kovalcsik E. 15 pont.
Sportszerű mérkőzésen, kifogástalan játékvezetés mellett a listavezető vendégcsapat
teljesen megérdemelten nyert.

Labdarúgás
Megyei I. Kiskunfélegyháza, 100 néző. Vezette: Szűcs (Varga, Csere).
KHTK – Kiskunhalas FC 3:2
KHTK: Kovács- Nemes, Busa (Kiss), Forgó,
Fricska, Timafalvi (Eke), Polgár, Kerekes,
Vidéki (Dora), Berta, Lénárt. Edző: Katona
Andor. Gólszerzők: Nemes, Kerekes 2, Polgár, Pajlovics. Sárga lap: Fricska, Lénárt,
Kárász, Balkó, Czifrák, Mészáros. Kitűnt:
Fricska, Polgár, Berta, Lénárt, Kiss, ill. Cshó,
Balkó, Mászáros.
Ifi: KHTK – Kiskunhalas FC 0:2

Birkózás
Mezőhegyesen szabadfogású birkózóversenyt rendeztek november 14-én, ahol a
Kiskunfélegyházi Vasas TK diák korosztályú versenyzői léptek szőnyegre, a következő eredménnyel: 55 kg-os súlycsoport: 1.
Gyöngyösi Gergő, 31 kg-os súlycsoport: 2.
Vidéki Roland
A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózó szakosztálya november 21-én rendezi a Goods
Market Kupa Nemzetközi szabadfogású
birkózóversenyét. Eddig 20 csapat fogadta
el a meghívást itthonról és határainkon túlról. Láthatják a szurkolók a félegyházi ifjú
tehetségeket és természetesen szurkolhatnak a női birkózóinknak is! Helyszín: Constantinum Sportcentrum Kiskunfélegyháza, Jókai u. Időpont: november 21. 10
órától. A rendezők várnak minden sportkedvelőt a rendezvényre.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata árverést hirdet a Kiskunfélegyháza külterület 0144 hrsz. alatti repülőtér
gyepterületének hasznosítására. Időtartam: 5 év. Kikiáltási ár: 700.000,- Ft/év + ÁFA. Információ: Kiskunfélegyháza Város
Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport, Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. Tel.: 76/562-039.
Email: vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu.

