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Gyertyagyújtás a szeretet
és az összefogás jegyében

Emelkednek
a lakbérek
Hét százalékkal emelkednek
januártól az önkormányzati
tulajdonú bérlakások lakbérei. Minderről legutóbbi
ülésükön határoztak a városa- tyák.
A döntés értelmében a jövő évtől tehát az összkomfortos lakások négyzetméter után 195 forint helyett
209 forintot, a komfortos lakásoknál az eddigi 165
forint helyett 177 forintot, a félkomfortosoknál 80
forint helyett 86 forintot, míg a komfort nélküliek
esetében 57 forint helyett 61 forintot kell fizetniük
a bérlőknek. Az önkormányzati lakások lakbérének
mértékét a rendelet szabályozza. Eszerint a lakbéreket évente felül kell vizsgálni és az ár meghatározásánál az előző évi KSH által közölt infláció
nagyságát kell alapul venni. A döntéshozók tehát
ennek megfelelően határoztak a lakbérek 7 százalékos emeléséről.

Adventi koszorút állított a Katolikus Ifjúsági Iroda november 28-án a Városházánál. A
négy gyertyát a katolikus és a református egyház lelkipásztorai, Félegyháza legidősebb és
legfiatalabb polgára gyújtja meg az adventi vasárnapok előtti szombatokon az összefogás
jelképeként. Az első szombaton, azaz november 28-án Hatvani Zsófia református lelkésznő
beszélt az ünnepről, annak jelentőségéről. Az első gyertyát Hajagos Gyula plébános és
Kapus Krisztián önkormányzati képviselő gyújtotta meg. Közreműködtek a Constantinum Intézmény általános iskolájának diákjai.
Folytatás a 3. oldalon.

Megmarad a kórházunk?
Egyelőre nem változik a Városi Kórház struktúrája. Megmarad az intézmény jelenlegi szerkezete és az osztályai sem
szűnnek meg. A kedvezőtlen OEP finanszírozás miatt az önkormányzatnak jövőre mintegy 500 millió forintot kellene előteremtenie a kórház működtetéséhez.
Az intézmény működését szakközgazdász vizsgálja át. Erről
november 26-án döntöttek a városatyák. Dr. Horváth Endre feladata, hogy megoldást találjon a kórház anyagi problémáinak
enyhítésére.
A kórház működési költségeinek csökkentése érdekében a
városatyák egyet értettek abban is, hogy a régi röntgen gépeket
digitálisra cseréljék, ezzel a kórház mintegy 10 millió forintot
tud megspórolni. A finanszírozási gondok megoldására az OEP
által nem támogatott szolgáltatásokat is elindítanak. Ha valaki
például külön szobában, komfortfelszereltséggel szeretne gyógyulni, megteheti, de fizetnie kell érte. Fizetni azoknak a betegeknek is kell majd, akik az átlagos ápolási idő után is ellátást
kérnek.
Kovács József főigazgató-főorvos arra kérdésre, hogy lesz-e
elbocsátás az intézményben, azt válaszolta, a kórháznak jelenleg 427 dolgozója van, ez pedig harminccal kevesebb, mint az
engedélyezett.
G. Zs.

Jön a Mikulás
Nyakunkon az ünnepek, vasárnap
már kopogtat a Mikulás. A naptárra
nézve sokan a szívükhöz kapnak, a
hét végén már advent második vasárnapját ünnepeljük.

Három hét múlva itt a Karácsony.
Mindenki kapkod, ideges, miközben elgondolkozik azon, minek ez
az őrült felhajtás, ajándékvásárlási
láz. Az ünnepek nem erre valók.
Örülni kell egymásnak. Kicsit
megpihenni az éves hajtás
után. Összehívni szeretteinket, és végre egy jót beszélgetni az ünnepi asztalnál.
Két nap és kopogtat az ünnepek előhírnöke a Mikulás,
aki ajándékot hoz
puttonyában.
Reméljük mindenkinek jut az
illatos almából,
a finom szaloncukorból,
zörgös mogyoróból. És a legfontosabból:
a szeretetből.
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Jó évet zártak a polgárőrök

Hírek röviden

Évzáró közgyűlését tartotta november 13-án a
tizennégy esztendeje alakult Kiskunfélegyházi
Polgárőr Egyesület. A rendezvényen döntött a
tagság az egyesület névváltoztatásáról is.

Két félegyházit tünetett ki idén a BácsKiskun Megyei Közgyűlés. Bács-Kiskun
megye Sportdíját dr. Nemes-Nagy Tibor
sportszervező, sportvezető, míg Bács-Kiskun megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért járó elismerést Kelemen
József nyugalmazott gépész és gazdasági
mérnök vehette át október 22-én Kecskeméten.
Ötszázezer forinttal járul hozzá a képviselőtestület Zsivótzky Gyula, a Nemzet
Sportolója, Kiskunfélegyháza Város díszpolgára síremlékéhez. A költségvetésből
fizetendő támogatási összeget a képviselői felajánlások összege csökkenti.
Első helyen végzett a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei döntőjében a 7. osztályosok között a kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény Móra Ferenc
Katolikus Általános Iskola csapata. A csapat tagjai: Lakihegyi Krisztina, Pintér
Zsófia, Varga Annamária, Könyves Gábor. Felkészítő tanáruk dr. Hidegné Torma Erzsébet. Az iskola 8-dik osztályos tanulója Drozdik László ökölvívásban országos bronzérmet szerzett.
Az angliai Kent megyében jártak a Constantinum Intézmény diákjai. A fiatalok magyar költők verseit, táncokat, és énekeket mutattak be a testvérintézmény, a Szent Edmund Katolikus Iskola diákjainak. A testvériskolai kapcsolatnak köszönhetően felváltva érkeznek majd csoportok Angliába és Magyarországra egyaránt.
Második helyezést ért el Gajdácsi Dániel a
Constantinum Intézmény tanulója a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából meghirdetett „Az ősök sírjai avatják az országot
hazává” című országos honlap készítő pályázaton.
Lakossági fórumot tartott november 20-án
a TEMI Szakmaközi Művelődési házban a
Lehet Más a Politika (LMP) pártja.
A rendezvény témája „Vegyél részt a
demokráciában!” vagyis mit akar az LMP.
Erről Vágó Gábor, politológus-közgazdász,
az LMP országos választmányának tagja,
megyei koordinátor tartott előadást.
November 20-án délelőtt tartottak kitelepülést
a Béke téren a párt helyi aktivistái. Matricák
és szórólapok osztogatásával invitálták
beszélgetésre az érdeklődő fiatalokat és
idősebbeket.

Tizennégy éve, azaz 1995-ben alakult meg Kiskunfélegyházán a polgárőrség. Feladatuk önállóan, illetve a rendőrséggel együttműködve a
közrend, közbiztonság és rendészeti feladatok
ellátása a város kül- és belterületén. Évzáró
közgyűlésükön a hatvannégy főt számláló polgárőrség elnöke, Marczényi Csaba értékelte
az idei évben végzett munkát. A beszámolóból
kiderült, hogy a polgárőrök a rendőrséggel teljesített közös szolgálatban két alkalommal körözött személyeket is el fogtak. A közgyűlésen
névváltozásról is döntöttek a polgárőrök. A Petőfi emlékév kapcsán felvették a Petőfi Sándor
Polgárőr Egyesület nevet. Szeptember elsejétől
a polgárőrség is segíthet a közlekedésirányításban, hiszen az új törvény értelmében a mellékutakon irányíthatják a járművezetőket és a gyalogosokat egyaránt. Ezt a feladatot már szeptember első két hetében gyakorolhatták a polgárőrök. Iskolakezdéskor a rendőrökkel közösen
négy intézménynél segítették az iskolába igyekvő gyermekek biztonságos közlekedését, majd
a Mindenszentek napján a Felsőtemetőnél is

forgalmat irányítottak. A polgárőrség vezetőségének mandátuma a jövő évben lejár, ezért a
közgyűlés megválasztotta a háromtagú jelölő
bizottságot, a választás napát 2010. február 12re tűzte ki.
A közgyűlésen osztották ki a legkiválóbb polgárőröknek járó jutalmakat. Sárdi Tibor, Dékány Ferenc, és id. Kis-Czakó László polgárőröket Ficsór József polgármester részesítette jutalomban. Marczényi Csaba elnök
negyvennégy polgárőrnek adott át elismerő oklevelet és polgárőrséget támogató vállalkozók
által biztosított jutalmat.
-g-

A szolidaritás éjszakája
Először rendezték meg városunkban a Szolidaritás Éjszakáját. A rendezvénynek az újonnan felavatott Alpári úti hajléktalan szálló
adott otthont.
A Szolidaritás Éjszakáját az országban évek óta
több helyen megrendezik, azzal a céllal, hogy
enyhítsék a hontalanokkal szemben támasztott
előítéleteket és, hogy minél több ember elfogadja őket. Kiskunfélegyházán 50-60 ember él
hajléktalan szállón. A tél beálltával viszont egyre többen keresnek fedelet a fejük fölé. Emiatt a

kiskunfélegyházi hajléktalan szálló évek óta férőhelyproblémákkal küzdött, egészen október elsejéig, az új bankfalui intézmény megnyitásáig.
Az új épületben 135 főnek jut szállás. A nappali
melegedőben 50 helyet 70 embert tudnak ellátni,
míg a népkonyha negyven fő helyett ötvenet.
A hajléktalan szálló új épületét felújították. A szobákat kifestették, berendezték és bővítették a vizesblokkokat is. A Szolidaritás Éjszakáján november 19-én kulturális műsorok mellett forró
teával és zsíros kenyérrel várták az érdeklődőket
a szervezők.
-tudósítónktól-

Nemzeti Diverzifikációs Program

Újabb lehetőségek Félegyháza előtt
Az elmúlt napokban a kiskunfélegyházi mikro,- kis és középvállalkozások, mezőgazdasági
termelők, termelői csoportok, nonprofit szervezetek, természetes személyek, és természetesen az önkormányzat számára is fontos pályázati lehetőségek jelentek meg. A Nemzeti
Diverzifikációs Program (NDP) keretében
meghirdetésre kerülő támogatások újabb fejlesztési forrásai lehetnek városunknak.
Kiskunfélegyháza is része annak a Nemzeti Diverzifikációs Programnak, melynek támogatási
rendeletei a napokban jelentek meg. A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett
településeken a mezőgazdasági termelés színvonalának javítása, a lakosság elvándorlásának
mérséklése, mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával,
vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, a vidéki turiz-

musformákhoz kapcsolódó szálláshely- és szolgáltatásfejlesztéshez köthető beruházásoknak
és a beruházások marketingjének a támogatása.
A Gráf József miniszter által meghirdetett
Nemzeti Diverzifikációs Program keretében az
alábbi célok megvalósítására vehető igénybe
támogatás: mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, mezőgazdasági termékek értéknövelése,
mikrovállalkozások támogatása, turizmus fejlesztés, településfejlesztés, örökségvédelem.
A jogosultak köre jogcímenként változó, mint
ahogy a támogatási intenzitás is széles skálán
mozog, a 20 szálakétól egészen a bruttó 100%ig. Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, kérem forduljon bizalommal a Szent
János tér 2. szám alatti Innovációs Központban
található Kiskunok Vidékéért Egyesület munkaszervezetének munkatársaihoz, akik készséggel
állnak az érdeklődők rendelkezésére.
Dr. Garai István
országgyűlési képviselő (MSZP)

3. számú választókerület

Meghívó
Tisztelettel hívom és várom a választókerület lakóit Lakossági Fórumra: december 9-én (szerdán) délután 5 órai
kezdettel a KÖÁI Dózsa György Általános
Iskolába. Meghívott vendégek: a Városüzemeltetési Osztály munkatársai. Téma: az
idei évi eredmények, és a jövő évi tervek.
Tisztelettel: Retkes Illés önkormányzati
képviselő 6100 Kiskunfélegyháza, Josika
u. 27. Tel.: 06/20-959-1073., e-mail: retkesi@t-online.hu
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Húszmillió a városi kórháznak!? Advent
Húszmillió forintot ajánlott fel Gyenes Attila önkormányzati képviselő a kórház működéséhez. A pénz egy meg nem valósult pályázat önkormányzati önrészéből származik. Az összeg sorsáról december 17-i
ülésén dönt a képviselőtestület.

A város az év elején nyújtott be pályázatot az
Arad utca, Mezősi Károly utca és a Bartók
Béla utca útburkolatának felújítására. Az
ötven százalékos támogatottságú pályázat
ugyan nyert, a közbeszerzési bizottság ennek
ellenére leszavazta annak megvalósítását. Az
önkormányzat kasszájában így megmaradt a
munkálatokra félretett 20 millió forint önrész.
Gyenes Attila az 5. számú választókörzet
képviselője ennek ismeretében úgy döntött,
javasolja, hogy a rendelkezésre álló 20 millió forintot a Városi Kórház működésének
stabilizálásra fordítsa a város.
Gyenes Attila szerint nehéz feladat lesz előteremteni a kórház fenntartásához szükséges

500 millió forintot. Reméli, hogy a többi
képviselő is módosítja a tervezett felújítások,
fejlesztések időpontját, hiszen most elsősorban a kórház megmentése a cél.

H1N1 járvány van a dél-alföldön is

Oltópont nyílt Kiskunfélegyházán
Az országban közel kétszáz helyen alakítottak ki úgynevezett oltópontokat, ahol térítés
ellenében beadják az embereknek az új influenza elleni védőoltást. Kiskunfélegyházán a kórház belgyógyászati ambulanciáján a múlt héten nyílt oltópont.

A régióban Kecskeméten, Szegeden és Orosházán a legtöbb az influenzás betegek száma. Kecskeméten 330 százezrelék, vagyis
százezer lakosra 330 influenzás megbetegedés jut. Békéscsabán és Szentesen alig 60
beteg jut százezer lakosra. Kiskunfélegyházán még nem beszélhetünk járványról, de
oltópont már van.
A kórház belgyógyászati ambulanciáján,
munkanapokon reggel 8 órától este 8 óráig
lehet felvenni a H1N1 elleni védőoltást. Az
oltóponton térítés ellenében kérhetik a vakcinát, melynek ára háromezer forint. Nem
kaphat oltást a lázas vagy allergiás beteg.
Éppen ezért kérdőívet és nyilatkozatot kell
kitöltetni az injekció felvétele előtt.
Az oltópontok az országban december 22-ig
működnek. Az oltópontokon - országosan naponta 15-20 ezer embert tudnak beoltani.
Ez idáig hazánkban másfél millióan kaptak
oltást, ebből tízezren az oltópontokon.

Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti egyházmegye érseke bérmálást
végzett november 22-én a Szent István templomban. Ugyanakkor a szentmisén akolitussá avatta a félegyházi Kovács Ferenc kispapot, aki ezen túl az
oltár körüli szolgálatával segíti a szertartásokat.

A keresztény hagyomány szerint adventkor kezdődik meg
az új egyházi év és a felkészülés
a karácsonyra. A négy vasárnapot magában
foglaló ünnep a Szent András napjához legközelebb első vasárnapon (idén november 29-én) kezdődött és december 24-éig tart.
Az adventi koszorú hagyománya a pogány
időkre nyúlik vissza, amikor is a szalmából,
fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból font
"szent " koszorúkkal a gonosz szellemek elől
védelmezték a házat. A kör alakú, vagyis az
örökkévalóságot jelképező koszorúkat zöld,
vörös és aranyszínű szalagokkal díszítették; a
zöld volt a termés, a piros az élet, az arany
pedig a fény színe. Az ősi pogány varázslat
idővel feledésbe merült, csak 1838-ban újította fel egy német protestáns lelkész, aki a gyermekotthon egyik termébe fából hatalmas, kocsikerék méretű csillárt készíttetett, és minden
istentiszteleten egy újabb gyertyát tűzött a csillárkoszorúba.
Néhány évtizeddel később a fakarika helyébe
ismét az ősi fonott fenyőkoszorú lépett, és a
huszonnégy gyertya helyett csupán négyet
tűztek rá, a négy adventi vasárnap jelképeként.
Magyarországon főleg a második világháborút követő időben vált szokásossá, templomokban, középületekben, otthonokban adventi koszorút tenni az asztalra vagy az ajtóra,
csillárra függeszteni.

Nyelvbusz
Félegyházán
A Béke téren is leparkolt az a színes karikatúrákkal díszített busz, ami a magyar nyelvre és
a nyelvhasználatra a mai kornak megfelelően
hivatott felhívni a diákok figyelmét. A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása júniusban indult útra, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából.
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az
édes mienk” ez a Kazinczy idézet fogadta ma
azokat a fiatalokat, akik belülről is megcsodálták
a nem mindennapi buszt a Béke téren. A „Nyelvet öltünk!” címet viselő mozgó kiállítás a magyar nyelvközösséget és a nyelvhasználatot helyezi a középpontba. Az országjáró busz már külsejével is felhívta a figyelmet magára, hiszen a
jármű oldalait Sajdik Ferenc humoros karikatúrái
díszítik.
A busz belsejében pedig az érdeklődők interaktív
feladatokon keresztül betekintést nyerhettek a
magyar nyelv történetébe, egy érintőképernyős
monitoron kvíz feladatot tölthettek ki és a nagy
magyar nyelvújítókról is találtak információkat.
A látványos, játékos, ismeretterjesztő kiállítást a
Petőfi Irodalmi Múzeum és a Balassi Intézet indította útjára Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója alkalmából.
A kiállítás célja, hogy a fiatalok a rendhagyó kiállításon megismerjék, felfedezzék a saját beszélt
és írott nyelvük sajátosságait.
Gulyás Zsuzsanna
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Programajánló
Luca-napi mulatság a Móra Ferenc Művelődési Központban december 13-án,
vasárnap. Programok: 15 órától kézműves
foglalkozás: Csuhéboszorka készítés, mézeskalácsozás, Czikornyás Karácsony.
16.30-tól Aprók Tánca és Luca napi szokások. 17.15-től, Luca napi jóslások és
boszorkányságok. 18 órától Bábakalács
Bábszínház: Nyiss kaput, angyal! A rendezvény ideje alatt gyógynövény vásár!
Belépő: 200 Ft/fő.
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, december 5., szombat 10 óra, családi szombat
délelőtt. A Nojata Duó Mikulás-napi
könyvbemutatója. Előadók: Székely Réka
és Orsolya János, valamint Deák Sárosi
László költő, szerkesztő. A műsorban elhangzanak a korondi hazanézős költők
megzenésített gyermekversei. A Hazanéző
dalos könyve Álomjáró címmel (CD melléklettel) a helyszínen megvásárolható.
December 10., csütörtök 17 óra: Vörösvárszky Ottó ceglédi fafaragó kiállításának megnyitója. Megnyitót mond: Szakál
Ferenc, a Szent Kereszt Általános Iskola
igazgatója.

Pályázat figyelő
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár rovata
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kiskunfélegyházi
csoportja és a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár „A madárbarát Magyarországért!” program keretében pályázatot hirdet MADÁRFOTÓ elkészítésére.
Pályázati feltételek: A pályázatra bárki
jelentkezhet korhatár nélkül Kiskunfélegyháza és kistérsége területéről. Egy
személy max. 5 fotót küldhet be.
Formátum: lehet fekete-fehér vagy színes, paszpartuzott kép. A fotókarton mérete lehet 21x30 cm (A4) vagy 30x40 cm.
A pályamű hátoldalán kérjük feltüntetni:
1. Milyen madár látható a képen? 2. Hol
készült a kép? 3. Név, lakcím, életkor. A
pályázaton kizárólag olyan fotók vehetnek részt, amelyek a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotópályázaton nem vettek részt. Beküldési
határidő: 2010. január 30. A képeket a
városi könyvtárban állítjuk ki 2010 februárjában, ezt követően a képeket visszaadjuk alkotójuknak. A legszebb fotók
beküldői közül a helyezettek értékes
könyvjutalomban részesülnek. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.
február 13. A pályaműveket személyesen
vagy postai úton kérjük eljuttatni a városi
könyvtárba (Szent János tér 9.). A pályázatról bővebb információ a www.psvk.hu
honlapon olvasható.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a városi könyvtárban, nyitvatartási időben: Hétfő: Zárva, Kedd-Péntek: 918 óráig, Szombat: 8-12 óráig. Honlap:
www.psvk.hu.E-mail: psvk@psvk.hu
Tel.: 76/461-429; 70/338-731
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Szent Ferenc leányai Félegyházán
Az 1929-33-as világgazdasági válság 1932-re
Félegyházán is elérte a mélypontját. A kilátástalan
jövőtől rettegő emberek pesszimizmusára figyelt fel
Gampel Béla lelkész, egyházi író (Akác Béla néven
alkotott). 1932. február 14-én a Félegyházi Híradóban
jelent meg egy figyelemre méltó írása (Sursum Corda!
= fel a szívekkel!), melyben követelte: „Minden emberileg lehető eszközzel szüntetni kell a munkanélküliséget… véget kell vetni az álláshalmozásoknak és mamutjövedelmeknek.”A záró sorokban kérte: „Legyetek
– Testvérek – a jobb jövőbe vetett hit és szent reménység szabadítói, legyetek ragyogó fénykévék a pesszimizmus fekete éjszakájában, szegjetek kenyeret, de
kenyér mellé adjatok jó szót és biztatást is…” A
„kenyér mellé jó szó” fontosságát tisztán látta egy
ferences szerzetes, Páter Oslay Oswald is. Az adományok, állami segélyek hathatós felhasználásához gondozó szeretet kell, amely lélekben is fel tudja emelni
az elesett embereket. Ennek a nehéz munkának szolgálatára Páter Oslay Oswald megnyerte a ferences
nővéreket. 1930. február 27-én hat apáca alapította
meg a Szent Ferenc-rendi Szegénygondozó Nővérek
Társulatát. Munkájukat Oswald páter 1927-ben
kidolgozott programja, az Egri Norma alapján
végezték.
1932. június 1-jén városunkban Oswald páter
tájékoztatót tartott az Egri Norma lényegéről. Ennek
hatására 1932. szeptember 6-án a város képviselő testülete meghozta a döntést, hogy a szegénygondozást a
szegénygondozó nővéreknek adják át. 1932. október
15-én öt ferences nővér irányításával indult meg a
szervezett, intézményes szegénygondozás. Legsürgősebb feladatuk a Nádasdy utcai Szegények Ápoló
Intézetében az égetően fontos átalakítások megvalósítása volt. A teljesen ingyenes ellátásban részesülő idős
férfiak és nők két szobában laktak. Az egyikben csak
férfiak, a másikban férfiak és nők vegyesen. Ezt a nővérek megszüntették, és a város anyagi hozzájárulásával külön lakószobát alakítottak ki a nők számára.
Létrehoztak egy közös nappali szobát is, ahol kezdetben a lakók és a bejáró 400 ínséges ebédeltetését
végezték. A nővérek éjjel-nappal az idősek szolgálatára állhattak mert a klauzura (ötüknek 1 szoba!) is
itt volt.
Munkájuk során a nővéreknek meg kellett küzdeniük a lakosság előítéletével. Még a nagyon szegény családok is szégyennek tartották, ha a hozzátartozójuk felvételét kérte a „szegényházba”. A nővérek
közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a város szegényebb rétegeivel. Így könnyebben tudták megszervezni a nyílt – otthoni körülmények közötti – szegénygondozást. A dédapám, Varga Sándor is bekívánkozott a
„padlatos és villanyos” szeretetotthonba, mert így
könnyített veje, Makra Jenő cipészmester gondjain.
Nagyapámnak három felnőtt munkanélküli gyermeke
is volt, köztük apám, Makra Jenő kántortanító és nagy-

néném, Makra Anna tanítónő. Az 1936-ban Félegyházára került M. Grácia nővér jó szóval meggyőzte a
családot dédapám döntésének helyességéről. Mivel
látta nagy szegénységüket, apámat meghívta a szeretetház kántorának. A „fizetség” mise után egy reggeli
volt, de a Szegénygondozó Hivatalba is bejuttatta
ínségmunkásnak. Nagynéném M. Grácia nővér hatására döntött úgy, hogy szegénygondozó nővér lesz.
Grácia nővér örömmel fogadta az értelmes munkanélküli kis tanítónőt, aki Félegyházán lett jelölt, Ludányban novícia, s 1943-ban M. Genovéva néven örökfogadalmat tett.
A barna ruhás nővérek főztek, mostak, takarítottak, télire befőtteket tettek el, a gazdasági udvarban
sertést, baromfit tartottak, hogy minél olcsóbban
vezessék Nádasdy utcai háztartásukat. Pénz egyre
kevesebb volt, s csak 1939-40 tájékán kezdett nőni az
adakozókedv. M. Grácia nővér vezetésével 1939-ben
tanyai gabonagyűjtést szerveztek. Augusztus 7. és
szeptember 7. között a szegénygondozó nővérek egyegy önként jelentkező gyűjtővel kocsikon tanyáróltanyára jártak, hogy gabonát, burgonyát, csirkét, tojást,
stb. gyűjtsenek. A gyűjtők zöme fiatal volt, akiknek
sikeres munkájuk jutalmául Pálosszentkútra szerveztek egy bográcsos kirándulást. A vendéglátók a pálos
atyák voltak. Ezt a gyűjtést a következő években is
megrendezték. Hagyománnyá vált a Korona Szálló
dísztermében rendezett Szent Erzsébet napi „Normatea” est is, mely kulturált szórakozást biztosított az
adakozás lehetőségének megteremtésével. M. Grácia
nővér vezetésével a város szegény gyermekei számára ebédeltetési akciót szerveztek. A nővér gondoskodott arról is, hogy a gyerekeknek játékuk legyen, hetenként orvosi vizsgálaton vegyenek részt, és minden
hétfőn a gőzfürdőben fürödhessenek.
A háborús évek, majd az 1950-ig zajló gazdasági és politikai változások megnehezítették a nővérek
áldozatos munkáját. 1945-ben a háború miatt erősen
megviselt szeretetotthon lakóinak élelmezéséért M.
Zsuzsanna nővér harcolt az önkormányzattal. A szeretetotthon utolsó elöljáró nővére M. Alojzia volt, akinek
1950. februárjában át kellett adnia a napközi otthon és
a szeretetház pénztárnaplóját és készpénzét egy kinevezett köztisztviselőnek. A fellelhető dokumentumok
szerint még 1950. júniusáig 4 nővér teljesített szolgálatot a szeretetotthonban. Eltávolításuk idejéről, módjáról adat nem áll rendelkezésünkre. Tudjuk azonban,
hogy minden szerzetes nővért júniusban vittek el az
ávósok a szolgálati helyükről. Félegyházáról Ludányba majd Zircre vitték őket, mindkét helyen összezsúfolva, katonai őrizet alatt voltak. 1950. szeptember 7én jelent meg a szerzetes rendek működését megvonó
rendelet, s Szent Ferenc lányai, több mint háromszáz
nővér, a teljes létbizonytalanságba taszítva kezdték el
civil életüket.
Mayer Lászlóné

Jubilált a cserkészcsapat
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a félegyházi 871. számú Szent Imre Cserkészcsapat.
Juhász Miklós vezetésével november 14-én, szombaton tartották összejövetelüket a régi és a jelenlegi
tagok, majd másnap, vasárnap a Szent István templomban ünnepi szentmisén vettek részt.
A szentmisét dr. Tóth Tamás atya mutatta be, régi
cserkészként köszöntötte mind azokat, akik 20 éve
kezdték el Félegyházán a szervezést és azokat is, akik
folytatják és folytatni fogják e nemes feladatot. Ünnepi
beszédében Tamás atya egy Pannonhalmán látott

képet idézett fel, amely egy karikára fűzött kulcscsomót ábrázolt, körülötte azzal a felirattal: „Nem
mindegyik képes mindenre”. A cserkészek közösségét
ilyen kulcscsomóhoz hasonlította, ahol is a különböző
adottságú, különböző talentumokkal ellátott emberek
együttesen összeadódnak. A cserkészeten belül mindig sokféle lehetőség volt, hogy kipróbálják és kibontakoztassák magukat a fiatalok, s magukra találva
megismerhessék az együttes munka örömét. Minden
közösségre érvényes, hogy együtt mennyi mindenre
képesek az emberek – hangsúlyozta a lelkipásztor.
Bm
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Anglia

A szeretet
birodalma

Iskolámmal, a Móra Ferenc Gimnáziummal már másodszor voltam
Angliában, és mindkét látogatás
meghatározó volt a maga módján. Az idén az
igazi angol vidéket, szokásokat ismerhettük
meg: kis falvak, „angolzöld” fű, óceáni kilátás, legendák.
Az utazás Luxemburg látogatásával kezdődött, másnap már a Csalagúton indultunk
Folkestone-ba. Megtekinthettük Stonehenget. Winchesterben Arthur király kerekasztalát
néztük meg. Itt ettünk igazi „English Pasty”-t
a város történelmi negyedében, láthattunk tejes teát szürcsölő párokat, pubokat, és a filmekből ismerős angol régimódi üzleteket.
Szállásunk Plymouthban volt, majd London
környékén. Land’s End hű a nevéhez: nincs
más, csak az óceán. Tintagel a filmbeli angol
tájat idézi: zöld fű, sziklás part, hegyek, óceán
és várromok. Arthur király feltételezett birtokának egészen a széléig ki lehetett menni.
Az Eden Project érdekes, párás és meleg.
Polperro-ban, egy kis halászfaluban zártuk a
napot.
Longleat kastélya egy szafarinak ad helyet a
birtokon, melyet a buszból szemléltünk: tigrisek, őzek, oroszlánok, farkasok néztek viszsza ránk. Lehetett még csónakázni, „kisvasutazni” tiltott labirintusokba betérni, elveszni,
mi meglettünk, és a kínálat itt nem ért véget.
Exeterben és Salisburgban katedrálisokat látogattunk, és bár a Magna Carta-t nem láthattuk, mert éppen a világ körül utazott, a templom belseje és egy véletlen elcsípett szertartás kárpótolt minket. Végül Brightonba mentünk, amely igazi turistaközpont, nem hiába
nevezik „tengerparti London”-nak. Üzletek,
turisták, koncertek. Az utazás azon része,
melyre legtöbben vártunk a londoni kirán-

Kedves Olvasóm! Ha célod eléréséhez a Kiskunhalas felé vezető úton jutsz el, kérlek, ne csak az
útjelző táblákat kísérd figyelemmel; vedd észre a
településjelzőket is – köztük, amit szeretettel ajánlok neked: Harkakötönyt.

dulás volt. Madam Tousseaud szívélyesen fogadott minket, csakúgy, mint George Clooney, Brad Pitt, Berlusconi és Barack Obama.
Ám el kellett őket hagynunk, hogy eljuthassunk a Buckingham Palotához, a Saint Jones
parkba, a Parlamentbe, a Big Benhez, a Trafalgar térre és a Downing Streetre – többek
között.
Végül a „piros buszok városából „elindultunk
a „csigaevők országába”, és ott egy egész
napos városnézésen vettünk részt Párizsban.
Sétáltunk a Champs Elysée-n, a Diadalív
alatt, a Notre Dame-ban, a Louvre épületében
a piramisok között, a Concorde téren, és
átszeltük a belvárost, eljutva az Eiffel toronyig. Lifttel mentünk fel 273 méter magasra,
francia fagyit ettünk, miközben madártávlatból tekintettünk a francia fővárosra és néhány
tériszonyost csitítgattunk. Visszaszállva a
földre egy kis várakozás után elindulhattunk
hazafelé.
Kocsis Dóra 12/A

Dideregő király a Constantinumban
Móra Ferenc születésének 130 éves évfordulójáról emlékeztek meg november 11-én a
Constantinum Intézményben. A jeles napon a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános
Iskola és a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai az
író gyermekeknek írt műveiből adtak elő részleteket.
A két intézmény kapcsolta több évre nyúlik
vissza. Idén novemberben az erélyi diákok
látogattak el városunkba, hogy együtt emlékezzenek Móra Ferencre, iskolájuk névadója. Az ünnepségnek a Conastantinum Intézmény Jókai utcai sportcsarnoka adott ottNegyvenöt éve, azaz az 1964-ben
végzett öregdiákok
találkoztak egymással
a József Attila
Általános
Iskolában.
A találkozóra még
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hont. A félegyházi diákok a Dideregő király
című mesét adták elő, az udvarhelyiek Boróka és Borsika táncegyüttese pedig néptáncokkal készültek. Az erdélyi diákok produkciójukat az iskola november 21-ei esti
jótékonysági bálján is bemutatták.
Svédországból is hazajött az egyik osztálytársuk.
Mindannyian hálásak voltak a
szervezőknek, hogy csaknem
félévszázad után ismét
feleleveníthették egykori
diákéveik emlékét.

Remélem, eléggé felkeltettem az érdeklődésed, mert
meg is érkeztünk. Ámulj csak, azon, ami a szemed
elé tárul: egy valóságos meseváros, ami a MÁRIS
nevet kapta. Mielőtt megkérdeznéd, elárulom, hogy
a MÁRIS elnevezés e mesevilág megálmodói, létrehozói és működtetői nevének kezdőbetűiből született.
Nézd, rögtön itt vannak a mesevárak! Ne számold,
összesen 32 van belőle! Ezekben elevenednek meg
Grimm legszebb meséi. Az a nagy épület amott
pedig egy babamúzeum, ezernyi különféle nemzetiségű és nagyságú babával. Ott, az a kis régi
épület a múlt kincseit őrzi, hagyatékát annak a világnak, a paraszti háztartási eszközök és gazdálkodási
szerszámok értékes gyűjteménye. Gyere, tarts
velem a játszótérre! – mert hogy itt az is van! Két
ringlispíl nem győzi a forogni vágyókat, mert lejönni róla senki nem akar.
De már jön is elénk tárt karokkal Erzsi néni! Ki Ő?
Története is olyan, mint egy mese.
Valamikor régen ezen a helyen egy fiatal házaspár
élt: Tóth György és felesége, Erzsike, három gyermekükkel. A fiatal férfi a jobb megélhetés reményében útra kelt, és Hollandiában próbált szerencsét, ahová a család 1964-ben követte. Tel-múlt
az idő, a gyermekek felcseperedtek, és a házaspár
hazavágyott. Ugye ismerős az érzés? – amit csak a
szülőföld íze, melege adhat: otthon lenni, haza
menni…
Így tettek. 1989-ben hazaköltöztek, és a darabka
földön, amit megvásároltak (részben örököltek), a
rajta álló romos épület falai között létrehoztak egy
alapítványt, melynek alapító tagjai az új hazában
élők és családtagok. Mint korábban említettem, a
tagok nevének kezdőbetűiből született az alapítvány
neve: MÁRIS. Legjobb segítőtársukat fiukban találták meg, s közös erővel, kitartással, szorgalommal
és nem kis anyagi ráfordítással apránként, lépésrőllépésre előrehaladva hozták létre a szeretetnek e
csodálatos birodalmát.
A házaspár nagy családjában volt egy fogyatékkal
élő személy. Életét, mindennapjait szerették volna
olyanná varázsolni, amiben a gyermeklélek szabadon szárnyal, ahol ünnep a hétköznap is.
Ám ez a házaspár szeretetét kiterjesztette minden
fogyatékkal élő személyre, ezen túlmenően a beteg,
gondoskodásra szoruló idősekre is. Alapítványuk
fogadja az ország minden pontjáról érkező, elsősorban intézményekben élő embereket, „elvarázsolt
kastélyukban” minden értük történik. Kiskunfélegyháza intézményeiből az évente idelátogató csoportok nagy szeretettel gondolnak az itt eltöltött
időre. A látogatás végén egy raktárból minden vendég válogathat magának olyan ruhaneműt, ami
megtetszik neki, vagy amiben hiányt szenved.
Mindezt együtt, egy lélegzettel tette férj és feleség,
egészen ez év elejéig, amikor Gyuri bácsi az örökkévalóságba távozott. Azóta Erzsike néni egyedül, de
töretlen hittel és szeretettel folytatja missziós tevékenységét: örömöt áraszt azok között, akik ilyen élményekhez csak segítséggel juthatnak. Hiszem,
hogy Ez az igazi csoda. Mészáros Jenőné Erzsike
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In memoriam
Dr.Horváth Alajos
(1927-2009)
2009.november 2-án kísérték utolsó útjára
Dr.Horváth Alajos állatorvost szerettei, barátai és tisztelői.
Lokálpatrióta volt, a szó igaz értelmében.
Csak szülővárosában, Kiskunfélegyházán
tudott élni. Az egyetemi éveket és pályájának első éveit kivéve mindvégig szülővárosában élt. Itt próbált tenni az emberekért,
a kisebb vagy nagyobb közösségeinkért.
Gyökerei erősek és mélyek voltak. Családja
„ősapja”, a redempció utáni első jegyzője volt a városnak.
Nagyapja az egykori gimnázium tanára, illetve igazgatója volt.
Ebben a gimnáziumban érettségiztek felmenői, és ő maga is.
Felnőtt emberként végig – klasszikus értelemben vett- politizáló,
a közéletben aktív szerepet vállaló ember volt. Fiatalemberként
sokat tett Félegyháza sportjáért, különösen a labdarúgásért és az
Ő szeretett futbalistáiért.
Később aktív tagja lett a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek, a Kiskun Múzeum Baráti Körének, de dolgozott a Máltai
Szeretetszolgálatban is. Állatorvosként is az embereket szolgálta,
hivatása egyben a hobbyja is volt. Nyugdíjas éveiben is sokat olvasott, minden érdekelte ami a szakmájában és a közéletben,
egyáltalán az őt körül vevő közösségben történt.
Értékes, városát szerető ember ment el.
Nyugodjék békében.
Képző, – ipar és népművészeti alkotások karácsonyi ajándékbemutató - kiállítás és vásár a Szolgáltató Kuckóban december 7
– 20-ig. H-P: 9-12, 14-19. Szo-V: 9-12.
Kiállítók: Radnai Zoltán, Udvari Emese, Fekete Zsolt, Bálint József, Kis László, Bene Ágostonné, Kolozsvári Sándor, Szalma Valéria, Gálné Nagy Ildikó, Jóljárt Rozália, Rádiné Bense Tünde,
Vincze Ágnes.
Cím: Kiskunfélegyháza, Dr Holló Lajos u. 61. Tel: 70/387-1313.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Marton Emma (anyja neve: László Judit), Takács Emese (Szabó
Beáta), Bandzsal Máté Péter (Hideg Erzsébet), Hegedűs-Jász Balázs (Kis Hédi
Márta), Nagy-Pál Regina (Tapodi Zsanett), Trója Barbara (Fekete Ibolya),
Brunner Viktória (Ganz Maria Terezia), Bartucz Alexandra (Szentpéteri-Horváth
Bernadett), Rózsa Sára Viktória (Zakar Anita), Huszka Ákos (Kullai Margit),
Bakó Nóra Krisztina (Bereczki Margit), Vastag Regő (Bíró Andrea), Gombos
Norbert (Kenderesi Erzsébet Katalin), Bibók László (Vincze Katalin Andrea),
Józsa Csilla (Szabó Márta), Csizmadia János Sándor (Molnár Marianna), Répási
Luca (anyja neve: Lele Tímea), Juhász Jázmin (Kis Melinda Mária).
Meghaltak: Görög Istvánné Patai Mária, Kuruczné Bense Erzsébet, Vudi István,
Dr. Kurgyis Ferencné Tari Éva Ilona, Ökrös József, Csonka István László,
Molnár Józsefné Tamasi Erszébet Veronika, Ruskó Istvánné Kovács Luca, Hegyi
László, Vizhányó Imréné Makán Julianna, Sárdi Tibor Jánosné Kátai Mária
Erzsébet, Görög Zoltán – Kiskunfélegyháza. Szabó Jánosné Gulyás Franciska,
Mészáros Béla István, Besze Lajos – Bugac. Sipos Istvánné Segesvári Irén –
Szank. Szücs Lajos – Kunszállás. Tamasovits Gáborné Nemes Julianna Anna,
Sinkó Pálné Forgó Valéria – Tiszaalpár. Ugroczky József Győző – Jászszentlászló.Tápai József – Gátér. Drozdik Béláné Hegyi Franciska – Fülöpjakab
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Megkezdődött az advent, az új egyházi év. Advent = várakozás,
Úrjövet. Készülünk a karácsony ünnepére. Minden szombaton este
(december 5., 12., 19.) 17 órakor van a városi adventi gyertyagyújtás a
Városházánál! Mindenkit szeretettel várnak!
• Az adventi időben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdik a roráte (hajnali) szentmiséket templomainkban.
• Adventi lelkigyakorlatos beszédek lesznek az Ótemplomban december 3-4-5-én az esti szentmisében, ez alkalomból 18 órakor kezdődően.
• Adventi lelkigyakorlatos beszédek lesznek az Újtemplomban december 18-19-20-án az esti szentmisében. A beszédeket P. Wolowicz Ádám
SVD atya fogja mondani. A szentmisék kezdete előtt 1 órával már lesz
gyónási lehetőség.
• Az Újtemplomi Egyházközség pályázatot hirdet templomgondnoksekrestyési munkakörre. Érdeklődni lehet Hajagos Gyula plébánosnál.
• Már megkezdték a 2010. évi szentmisék előjegyzését. Akik szeretnének szentmisét íratni, szíveskedjenek bemenni a Plébániákra!
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 30-tól december 6-ig: Korona
Gyógyszertár Kkfháza, Korona u. 4. Tel.: 76/466-582. December 7-től december
13-ig: Kör Patika Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. December 14-től december 20-ig Móra F. Gyógyszertár Kkfháza, Móra tér 2. Tel.: 76/461-721. Hétfőkedd-szerda-csütörtök: 20-22 óráig ügyelet, 22-7.30 óráig telefonos készenlét (az
aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál). Péntek: 20-22 óráig ügyelet, 22-08
óráig telefonos készenlét. Szombat: 13-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos
készenlét. Vasárnap: 09-22 óráig ügyelet, 22-7.30 óráig telefonos készenlét.
Ünnepnap: 08-22 óráig ügyelet, 22-7.30/08 óráig telefonos készenlét. A Tescoban
működő ALMA patika bezárt, ezért a hétvégi ügyeleti idő a fentiek szerint változott, illetve, hogy minden gyógyszertárnál megtalálható a kiírás az aktuális ügyeleti rendről.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: December 5-én és 6-án: Dr. Vígh István Bugac,
Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.:
20/3677- 242. December 12-én és 13-án: Dr. Fekete Miklós Kkfháza,
Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955, Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út
31/a Tel.: 20/3165-995.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/
70-321-05-84.
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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Diákolimpiai bajnokok lettek a súlylökők Magabiztos
győzelem

Albertirsán rendezték meg október 13-án a diákolimpia III.-IV. korcsoportos ügyességi- és
váltóbajnokságot, melyen városunk színeit a
KÖÁI József Attila Általános Iskolája képviselte négy csapattal. Az intézmény hagyományosan kiválóan szerepel ezen a versenyen,
hiszen a 2001 óta megrendezett viadalon három alkalommal lett az összetett pontverseny
győztese.
Idén a fiú súlylökők remekeltek elsősorban, a
Barta Dávid, Faragó Richárd, Nagy Ákos,
Keresztesi Ervin, Sánta Dávid összeállítású
csapat kiváló versenyzéssel 10,92 m-es ered-

ménnyel magabiztosan szerezte meg a Diákolimpiai bajnoki címet. A Barta Dávid, Nagy
Ákos, Keresztesi Ervin, Kis Milán, Faragó
Richárd összetételű távolugrócsapat szintén
nagyon jól teljesített. 532 cm-es átlaggal a II.
helyet szerezték meg, jelentősen javítva a
megyei bajnokságon elért eredményükön. A
lány súlylökőcsapat a VI., míg a fiú kislabdahajítók a VII. helyen zártak.
Az összetett pontversenyben a győzelem elmaradt ugyan, de a megszerzett II. hely így is nagyon értékes, felülmúlta a várakozást.
A fiú csapatokat Kerék Csaba, míg a lánycsapatot Kádárné Kovács Rozália készítette fel.

Az NBI/B-s férfi kézilabda bajnokság
tizedik fordulójában, a félegyházi csapat idegenben győzött.
Balassagyarmat Kábel SE – P & P
Kiskunfélegyházi HTK (11-11) 22-27
P & P Kiskunfélegyháza HTK: Sthéli
Csaba 10; Kocsis László 3; Bendó
Csaba, Drabant Attila, Boda Péter 3-3;
Szőlősi Balázs, Csatai Zoltán 2-2; Csató Dávid 1 (gól), Danku Csaba, Lechner
Tamás (kapusok): Köteles Ferenc, Sipos Attila. Edző: Farkas József.
Segítői: Lechner István, Kiovszki
Lászlóné. Kiállítások: 5-8. Hétméteresek: 2-2; 6-6. A mérkőzés alakulása: 11.
perc 5-5, 23. perc 8-10, 36. perc 11-15,
46. perc 16-20, 49. perc 19-22, 51. perc
22-22. Ifjúsági mérkőzés: Első félidő
(6-12) 14-26.

A sor végén KHTK
Véget ért a Poli-Fabre megye I. labdarúgó bajnokság első fordulója. A Kiskunfélegyházi HTK csapata a tabella
13-dik helyén végzett. A utolsó mérkőzését az Izsákkal játszotta a félegyházi gárda.
Izsák, 100 néző. Vezette: Horváth
Zoltán (Tamaskó,Bárth).
Izsák – KHTK 3:1
Gólszerzők: Nagy, Barna Zs., Balog ill.
Kerekes. Sárga lap: Vidéki, Kerekes.
Kitűnt: Barna Zs., Barna Cs., Márton.,
ill. Kerekes, Polgár, Vidéki.
Ifi: Izsák – KHTK 2:1

Meghívó

Novenber 22. Szeged-Kiskundorozsma, Orczy
Ált. Isk. Játékvezető: Kucsora (Orosz, Wittmann)
Szegedi AK Boszorkányok - SomafoneKHTK 7:3 (4:1)
Somafone-KHTK: Kovács Klaudia (k), Kiss
Anikó Tünde, Zsadányi Szilvia, Bezsenyi Anita,
Bezsenyi Zsuzsanna.
Csere: Nagy Zita, Tóth Kitti, Szabó Nóra, Suhajda Eszter, Benák Alexandra, Ficsór Mónika (k).

Góllövők: Horváth Hanna (2), Mocsári Bernadett
(2), Hódi Zsuzsanna, Zimányi Kovács Anikó,
Siha Melinda illetve Szabó Nóra (2), Bezsenyi
Anita.
Osztopáni Mihály (Somafone-KHTK): Húsz
másodperc után 0:1 maga csoda, 34.26 perckor
7:1 maga a valóság. A vége 7:3. A mérkőzésen
végig nyílt támadójáték mindkét oldalon, csak a
helyzetkihasználás nem ugyanaz. Na, és mintha ki
lett volna írva a sportcsarnok kapujára: ”Ki itt
belépsz, hagyj fel minden reménnyel, mert jön a
fekete veszedelem!”.Nem védem csapatomat,
mert a helyzeteket be kell lőni. CSAK...?!
Gratulálok a Szegednek, mert jobb és gólratörőbb futsalt játszottak mint mi. Szabó Nóra,
Nagy Zita, és Bezsenyi Anita játékával voltam
elégedett.

Tisztelettel hívjuk és várjuk a határon túli
magyarlakta területekről származó városunkban, vagy környékén élő (tanuló, dolgozó…) személyeket december 10-én
(csütörtökön) 5 órai kezdettel a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár kamaratermébe
baráti beszélgetésre (bejárat a Gorkij utca
felől az új épületen keresztül).
A szervezők nevében tisztelettel:
Retkes Illés, 6100 Kiskunfélegyháza,
Josika u. 27. tel.: 06/20-959-1073., e-mail:
retkesi@t-online.hu
Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas-klubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
köszönetet mond mindazoknak a személyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%ával támogatták az egyesületet. 2008-ban az
APEH által átutalt összeg: 102.823,- Ft. volt.
Ezt az összeget az alapszabályzatunkban foglaltak szerinti feladatok megvalósítására
használtuk fel. Bízunk abban, hogy 2009.
évben is számíthatunk az Önök bizalmára, és
ismét támogatják az egyesületünket adójuk
1%-ával. Adószámunk: 183 653 28 – 1 – 03.
A megye elnöksége és 41 nyugdíjasklub nevében köszönettel:
Sántáné Szabó Margit megyei elnök
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Aranyeső itthon
Goods Market Kupa nemzetközi meghívásos
szabadfogású birkózóversenyt rendezett a Kiskunfélegyházi Vasas TK a Constantinum Sportcentrumban november 21-én. A sporteseményen 20 csapat 136 versenyzője lépett szőnyegre. A szép környezetben, kitűnő hangulatban
nagyszerű küzdelmeket láthatott a közönség.
Bemutathatták tudásukat a félegyházi lányok és
fiúk a hét éves kortól a felnőttekig mindenki. A
hazai versenyzők kitettek magukért, becsülettel
küzdöttek és szép eredményeket értek el.
Lányok: 35 kg: 1. Vidéki Nikolett, 50 kg: 2.
Baksai Cintia, 60 kg: 1. Rádi Brigitta, +60 kg 1.
Rekedt Nagy Nóra. Nők: 59 kg: 2. Rádi Nikoletta, 67 kg: 1. Felföldi Zsanett.
Fiúk: 6-7 évesek: 22 kg: 2. Szöllősy Balázs,
27 kg: 2. Takács Csaba, 32 kg: 1. Provics Gergő, 38 kg: 1. Czibolya Máté. 10-11 évesek: 28
kg: 2. Vidéki Roland, 60 kg: 3. Pap István. 12-13
évesek: 46 kg: 2. Nagy László, 55 kg: 3. Kovács

Nándor. Serdülők: 59 kg: 3. Gyöngyösi Sándor.
Junior: 74 kg: 1. Csomós Attila. Felnőtt: 66 kg:
1. Fekete László. Legjobb hazainak járó különdíjat Nagy László kapta.
Csapatban 1. Kiskunfélegyháza, 2. Orosháza,
3. FTC. Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és
Szabó József.
További birkózó hírek:
Gyöngyösi Gergő meghívást kapott a Magyar
Birkózó Szövetségtől,
hogy idén két alkalommal három napon keresztül részt vehet Tatán a központi edzőtáborban a serdülő keret
edzésein. Ugyanígy három lányversenyzőnk:
Vidéki Nikolett, Baksai
Cintia és Rekedt Nagy Nóra Budapesten készülhet. Szabó Emese a felnőtt válogatottal megkezdte felkészülést a jövő évi versenyekre. December végéig Tatán, utána pedig különböző
hazai és külföldi táborokban vesz részt.

Jól szerepeltek falmászóink
A Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület már
hatodik alkalommal rendezte a Darvas Kupa
Nemzetközi Ifjúsági Sportmászó versenyét a
Darvas iskolában. Négy ország 62 fiatalja találkozott az idei megmérettetésen.
A Darvas SZDSE versenyzőinek eredményei: Simon Gergely boulder kategóriában 3., gyorsasági
mászásban 5., míg nehézségiben 2., így összetettben a kitűnő 3. helyezést érte el a 96-97-ben
születettek közt. Molnár Eszter boulder kategóriában 6., gyorsaságiban 4., nehézségiben 6.,
összetettben 5. lett az 1998 után születettek közt.
Kósa Endre boulder kategóriában 8., gyorsaságiban 6., nehézségiben 6. lett, így összetettben 6.
helyen végzett az 1994-95-ös korosztályban.
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Sporthírek röviden
Sakk
A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre csapata a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Sakk Csapatbajnokságban november 15-én a bajnokság egyik legerősebb
résztvevője, a TÁKISZ II vendégeként
Kecskeméten ült asztalhoz Nagy József,
Zsíros László, Tanács István, Samu Richárd, Nagy Noémi, Horváth Ádám, Nagy
György, Varga Zoltán összeállításban és 5,5
pont : 2,5 pont arányban alulmaradt. A Honvéd pontjait szerezték: Samu Richárd győzelemmel 1 pont, Nagy József, Zsíros László, Tanács István döntetlenjeikkel 0,5 – 0,5
pont. Az őszi szezon befejeződött, csapatbajnokság 2010 februárban folytatódik.
Nagy György

Kosárlabda
NBI/B-s női kosárlabda mérkőzés: Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna, november 15.
Vezette: Lövész Cs., Radnóti M.
KKC - SzTE-Szeged 58:51
(18:10,6:18,15:8,19:15)
Kiskunfélegyházi KC: Orbán K. 14, Szabó
B. 11/9, Horváth O. 10/3, Kácsor E. 9/6,
Rajnai Zs. 9, Kárpáti E. 5, Fekete M.,
Bokányi R.,Varga F.,Fórizs F. Edző:Simon
Zoltán
Fordulatos,a végletekig feszült mérkőzésen
a második félidő védekezésének köszönhetően megérdemelt hazai győzelem
született.
Férfi NB II-es kosárlabda mérkőzés: Kiskunfélegyháza, 100 néző.
KKC – Debreceni Betű SE 95:78
(23:27, 25:16, 28:22, 19:13)
KKC: Gál 19, Monostori 24/3, Simon 15/3,
Házi 8, Dorvekinger 6 csere: Dobos 20/6,
Tápai 2, Hegedűs 1, Markolt -, Fekete –
Laczkó – edző: Guóth Ádám
Az eddig veretlen, volt profi játékosokból
álló Debreceni Betű SE látogatott Félegyházára, s a mintegy 45 perces késéssel
kezdődő találkozón magabiztosan, okosan
(leszámítva az első negyedet) kosárlabdázott a hazai csapat, s megérdemelten nyerte
a rangadót.
Guóth Ádám: A késői kezdés megzavart
bennünket, de a második negyedtől uraltuk a
mérkőzést az eddig veretlen Debrecen ellen.

Teremfoci
IV. Variens Kupa címmel rendeznek teremlabdarúgó tornát december 12-13-án a Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Nevezési díj 17.000.-Ft/csapat. Nevezést december 09-én 20 óráig fogadnak el, a befizetés
sorrendjébe max. 18 csapatig. Jelentkezni
Tóth Lászlónál (70/299-1056), Lantos Jánosnál (70/387-1313). Sorsolás december 10-én
(csütörtökön), 18 órakor a Csillag Vendéglőben.
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.

