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Közlöny
"Nyissátok meg szíveteknek
minden ablakát, és eresszétek
be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden
sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás
nemzetéből változzatok át a
szeretet nemzetévé, s lássátok
meg: attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten… Cselekedjétek a szeretetet, magyarok, mert szeretet nélkül
senkik és semmik vagytok, s
nyomotokat elfújja a szél.
Változzatok át karácsonyos
néppé…
Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar
sors jobbra fordulásának
ez az egyetlen lehetősége.
Adjon az Úristen boldog,
áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag új esztendőt indnyájatoknak.”
(Wass A.)

Közművesítik az Ipari Parkot
Megkezdődött a félegyházi Ipari Park közművesítése. A munkálatokra háromszázmillió forintot költ a város. A cél, hogy mielőbb benépesüljön az Ipari Park területe.
A város négy éve kapta meg a volt Bem József
laktanya tulajdonjogát az államtól. A közel húsz
hektárnyi területet egy évvel később sikerült
ipari övezetté nyilváníttatni. Az önkormányzat
2007-ben 150 millió forintot nyert a létesítmény
közművesítésére egy DAOP pályázaton. A városatyák ugyancsak ennyit pénzt szavaztak meg

a beruházásra. A tervezés még abban az évben
megkezdődött. A közbeszerzési eljárás a napokban fejeződött be, melynek nyertese november
végén megkezdte a munkát. A három cégből álló
konzorcium képviselői december 7-én sajtótájékoztató keretében ismertették beruházás műszaki tartalmát. A rendelkezésre álló háromszázmillió forintból a kivitelezők járdákat, utakat, közműveket építenek ki a volt Bem József
laktanya területén. A munka befejezése jövő év
szeptemberére várható.
-g-

Megújul a Nagyszőlő úti Gazdakör épülete
Mintegy húszmillió forintot nyert a kistérségi
leader pályázaton a Nagyszőlő úti Gazdakör. A
pénzt a Bugaci úti épület felújítására költik.
A Nagyszőlő úti Gazdakör Kiskunfélegyháza
egyik legrégebben alakult civil szervezete, ami
1927 óta egészen a mai napig aktívan működik.
A térségben mintegy 400 ember él és fordul meg
a szervezet székhelyén, ahol nem múlik el hét
rendezvény nélkül. A családi programok mellett
növényvédelmi, termesztési és technológiai

előadások segítik a gazdák dolgát. Az 1930-ban
készült épület éppen ezért sok mindent megélt
már. A civil szervezet tagjai saját pénzükből
toldozgatták-foltozgatták. Most viszont egy sikeres leader pályázatnak köszönhetően az épület
kívül-belül, mintegy 20 millió forintból megújulhat. A tervek szerint februárban már elindulhat a rekonstrukció, így jövő nyáron ünnepélyes keretek között át tudják adni a megújult épületet.
G.Zs.

Szociális bolt nyílt
Kiskunfélegyházán
Szociális bolt nyílt a Czuczor utca és
a Perczel utca sarkán. Az üzletben a
magyar beszállítók áruját lehet meg vásárolni.
A szociális boltokba a beszállítói termelői körről a MAGOSZ dönt, ennek
alapján a gazdaköri tagok elsőbbséget
élveznek. A MAGOSZ a termelővel
egyeztetve határozza meg a beszállítási árat és azt a maximált árat, amelynél többért nem lehet értékesíteni a
terméket. Folyamatos egyeztetés folyik a termelő és az üzlettulajdonos
között az ár tekintetében, és biztosítja
az üzletek folyamatos jó minőségű
termékekkel való ellátását.
Ma hazánkban a félegyházival együtt
kilencvenhárom szociális bolt működik.
-g-

Petőfire emlékezünk
A nemzet nagy költője, Petőfi Sándor
születésének 187. évfordulója alkalmából tart megemlékezést december
31-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Petőfi Emlékbizottság és
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár.
A program 9 órakor a Petőfi Emlékháznál koszorúzási ünnepséggel kezdődik. A Sarlós Boldogasszony templom
kertjében avatják fel 9.15 órakor Pásztor Ferenc a félegyházi Petőfi kultusz
megteremtőjének domborművét. Avatóbeszédet mond Ficsór József polgármester, a Magyar Kultúráért Határok
Nélkül 2001 Alapítvány alapítója, a Petőfi Emlékbizottság tiszteletbeli elnöke.
Arany János: Kedves barátom… c.
írásából Kádár Ernő ad elő részletet.
Ezt követően a Constantinum Intézménynél avatnak emléktáblát Petőfi
Sándor tiszteletére. A Petőfi téri koszorúzás 9.45 órakor kezdődik. A rendezvényt zenés irodalmi műsor zárja a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Köszöntőt mond: Kapus Krisztián, a Petőfi Emlékbizottság elnöke. A résztvevők ez alkalommal ismerkedhetnek
meg a Petőfi-emlékévek zárásaként
megjelent Töredékek Pásztor Ferenc
életéből, Petőfi Sándor: Szülőföldemen
című verse különböző nyelveken, A
katona Petőfi című kiadványokkal.
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Kedves Olvasók!
Ezüst esőben száll le a karácsony, a kályha zúg,
a hóesés sűrű; a lámpafény aranylik a kalácson, a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű. Kik meszsze voltak, most mind összejönnek a percet édes
szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
/Kosztolányi Dezső/

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Karácsony
ünnepén.
Az adventi gyertyák már szórják fényüket, a
reménység és a szeretet üzenetét árasztják szét
a templomokban, az otthonokban, az emberi
szívekben. A Karácsonyt egy különleges varázs, megfoghatatlan érzelmi töltöttség járja át,
legtöbbünk számára ez a legszebb, lelkünket
legmélyebben megható ünnep.
Ezen a napon született az emberiség igaz tanítómestere, Őrá emlékezünk, rá tekintünk példaképként. Karácsony eljövetekor erősebben
támad fel bennünk a lelkiismeret, erősebben

Húszéves az MSZP
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli idén a
Magyar Szocialista Párt. A jeles évfordulót december 3-án ünnepelte az MSZP helyi szervezete. Díszvendég volt Katona Béla, az országgyűlés elnöke.
A politikust az uniós pénzből felújított Petőfi Sándor Városi Könyvtárban fogadta Dr. Garai
István a párt megyei elnöke, országgyűlési képviselő. A házelnök ezt követően az innovációs
központban tartott sajtótájékoztatót. Katona Béla
elmondta, látva az elért eredményeket, a megújult létesítményeket, biztosan állítható, hogy Kis-

Megtörve a sötétség
Az elmúlt hónapban speciális szerelők járták a
választókörzetet és egy emelős kocsival illetve
hagyományos módon szereltek fel újabb közvilágítási lámpákat. Mindez a 2008 szeptemberében elkezdődött egyeztetés, tervezés az idei
évi költségvetés, bizottsági határozat majd az azt
követő engedélyezés elfogadása után vált lehetségessé. A bekerülési költségek jelentős része
nem a város költségvetését terhelték, hiszen a
DÉMÁSZ az általa használt területek után a
városnak „természetbeni” juttatás formájában
helyezte el a világítótesteket.
Most újabb 69 darab, azaz hatvankilenc darab
kültéri világítótestet helyeztek el, fa illetve beton
oszlopokra. A nyáron egy újbeton oszlop felállítása is megtörtént (a Rákóczi „Kis-beton” úton,
ez a tavalyi év tartozása volt). A családok-gyermekek védelmének, a közösségi igény felmérések, a
tájékozódási pontok, a közbiztonság emelése figyelembe vételével kerültek kijelölésre és megvalósításra az említett lámpák. Előbbiek figyelembe vételével többek között olyan területek is
bekerültek a jelenlegi fejlesztésbe ahol igen magas a kisgyermekes családok száma, vagy kies
résznek számítanak. Ring-hegyen 5db, Szabó-

Félegyházi Közlöny
lángol fel bennünk a
segíteni akarás. Megbocsájtást, reménységet
keresünk a Megváltóban, s miután átitat bennünket szellemisége, a
tiszta szívű, jó szándékú, a másokért élés
útján igazítjuk tovább
lépteinket.
Most, a szépen feldíszített fenyő csillogásában, gyertyalángok fényében megnyitjuk szívünket, hogy a gonddalbajjal járt nehéz év után szeretetben megszoríthassuk egymás kezét, hogy megtalálhassuk
közösségünkben a karácsony reményét és hitét.
Kívánom, hogy az ünnepi percek csendes,
meghitt hangulata örömet, békességet teremtsen minden félegyházi családban, közösségünk
mindegyik tagjában!
Kívánok Kiskunfélegyháza valamennyi polgárának békés, szeretetteljes, szép karácsonyi
ünnepet!
Ficsór József polgármester
kunfélegyházán jó helyre kerültek az uniós pénzek. A párt jelenlegi szereplésével kapcsolatban a
házelnök elmondta, az MSZP a rendszerváltás
óta háromszor alakított kormányt, és számtalan
eredményt ért el. A közvéleménykutatások ma
ugyan nem ezt tükrözik, ám ez nem jelent kudarcot, hisz lehetelen mindig a csúcson lenni. A szocilaista párt most kicsit „megfáradt”, tehát fiatalitásra és az elvi alapok átgondolására van szükség.
Katona Béla a városi kórház helyzetével kapcsolatban, kiemelte, a kis kórházaknak a fennmaradás érdekében észszerűsíteni, az igények és a lehetőségek szerint kell átalakítani stukturális
felépítésüket, hisz ez fennmaradásuk záloga.
-ghegyen 9 db, Felső-Galambosban 17 db, Alsó-Öreg-Galambosban 7 db, Haleszban 4
db, Selymesben (Kiskertdűlőkben is) 13 db, és föld-rajzi
nevekkel nem bíró részeken a
IX. kerületben 7 db, X. kerületben 1db, XI. kerületben 3 db,
XII. kerületben 3 db.
A 2006 évi önkormányzati választásokat
megelőző 16 év alatt összesen (a Molnár –telepet
kivéve) 60 darab közvilágítás került ki a választó
körzetbe. A 2007 év októberében kihelyezett 31
darab a 2008 májusában felszerelt 58 darab a
jelenlegi 69 darab mindösszesen 158 darab
(három év alatt) közvilágítási lámpatest felszerelése és üzembe helyezése igen komoly előre
lépésnek és kiemelkedőnek is mondható, hiszen
263%-al növelték a meglévő külterületi világítótestek számát a választó körzetben. Továbbra is
töretlen célom a szolgáltatási különbségek eltüntetése minden téren a város belterülete és külterülete között. Köszönöm mindenkinek, akik
ezen célok megvalósításában segítenek. A külterületen élők érdekképviselete, életkörülményeik jobbá tétele számomra a legfontosabb.
Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet
önkormányzati képviselője.
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Félegyházáról
a Parlamentben
Hivatkozva a Félegyházi Közlönyben november 16-án megjelent cikkre, az alábbiakban tájékoztatom az olvasókat arról,
mely, a városunkat és térségét érintő, költségvetési módosító javaslatokat szavaztam meg a Parlamentben: T/10554/1260
Dr. Kerényi János: Kiskunfélegyháza
városközpont rehabilitáció: +1200 millió
Ft, T/10554/1261 Dr. Kerényi János:
Kiskunfélegyházán iskolák felújítása,
energetikai korszerűsítése: +650 millió
Ft, T/10554/1262 Dr. Kerényi János:
Útépítés és útkarbantartás Kiskunfélegyházán: +126 millió Ft, T/10554/1268 Dr.
Kerényi János: Emlékmű Kiskunfélegyházán az 1956-os forradalom és a hősök
emlékére: +20 millió Ft, T/10554/1272
Dr. Kerényi János: Kiskunfélegyházán az
Alsó-temető XXI. századi színvonalra
fejlesztése – új ravatalozó építésével és a
terület bekerítésével: +27 millió Ft,
T/10554/1273 Dr. Kerényi János:
Közvilágítás fejlesztése Kiskunfélegyházán: +13 millió Ft, T/10554/1275 Dr.
Kerényi János: Petőfi Sándor Emlékház
kialakítása: +40 millió Ft, T/10554/1274
Dr. Kerényi János: Járdák építése, régiek
javítása Kiskunfélegyházán: +36 millió
Ft, T/10554/1281 Font Sándor: Kiskunfélegyháza térségében a falugondnoki
szolgálat megerősítése: +30 millió Ft,
T/10554/1285 Font Sándor: Kunság Volán autóbusz pályaudvar áthelyezése ipari
parkba: +120 millió Ft, T/10554/1284
Font Sándor: Kiskunfélegyháza várostáblától az Aranyhegyi Csárdáig kerékpárút
építése: +70 millió Ft, T/10554/583
Farkas Sándor: 451. számú közút rekonstrukciója: +800 millió Ft, T/10554/586
Farkas Sándor: Szentes-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal rekonstrukciója:
+500 millió Ft. Költségvetési forrás hiány
miatt ezen módosító javaslatok végül nem
kaptak többséget, de jelentős részük –
mint ahogy eddig is – uniós pályázatok
útján megvalósítható lesz.
Mindez a Parlament honlapján bárki
számára hozzáférhető, mint ahogy a
legutóbbi 4 napirend utáni felszólalásom
is, melyekkel a TE Ganz-Röck cég működőképességének, a dolgozók, munkások munkahelyének megőrzését, az elmaradt bérek mielőbbi kifizetését próbáltam előremozdítani.
December 14-én pedig a Parlamentben
adta át Szekeres Imre miniszter úr számomra azt a levelet, melyben a
Honvédelmi Minisztérium Kiskunfélegyháza városa számára igen kedvező
feltételekkel lemond az önkormányzati
tulajdonú, de honvédségi bérlő-kijelölési
joggal terhelt lakások bérkő-kijelölési
jogáról. Ezen lakások értékesítése –
figyelembe véve a benne lakók érdekeit is
- akár 100 millió Ft-ot meghaladó bevételt
is jelenthet Félegyházának.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)
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Félegyházi Közlöny
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Karácsony
a lelkekben
Ahogy közeledik az Áldott Ünnep az öszszetéveszthetetlen varázsával, úgy lesz egyre
hidegebb az idő, csattogtatja fogait a tél. Ám
a lelkünkben levő melegség nem kívülről
származik.
"Harang csendül…."

Gyermekzsivalytól volt hangos december 5-én a Nagyszöllő úti Gazdakör épülete. A
hangzavarnak egyből vége lett, mikor megjelent a Mikulás, aki ajándékot hozott az
aprónépnek.
Fotó: Gulyás Zsuzsanna

Karácsonyfát díszítettek az ovisok
Immárom másodjára állítottak karácsonyfát Kapus Krisztián, a körzet önkormányzati képviselőjének
kezdeményezésére a Petőfi-lakótelepi körforgalomnál.
Sudár fenyőt december 9-én délelőtt
a Szászorszép óvoda ovisai díszítették fel. Az aprónép nagy lelkesedéssel vett részt a munkában. A remekbe szabott díszek az óvó nénik keze
munkáját dícsérték
Kapus Krisztián lapunk érdeklődésére elmondta, fontosnak tartja, hogy a városrészen élők is érezzék a közelgő karácsonyi ünnepek
varázsát, valamint az sem elhanyagolható szempont, hogy a Kecskemét felől érkezőket rögtön egy
díszes fenyőfa fogadja az ünnepek
ideje alatt.
A város önkormányzata minden esztendőben köszönti a nagycsaládosokat, ebben az évben
447 családot. Ficsór József, polgármester az ünnepség előtt külön köszöntötte a hármas
ikreket, Tóth Laurát, Tóth Barnabást és Tóth Andort, illetve Dorogi Ferenc és Petrik Katalin
családját, ahol két ikerpár van. Ők öt gyermeket nevelnek, Milánt, Nikolettet, Vivient, Ferencet és Boglárkát.

Nekünk kiskunfélegyháziaknak van egy gyönyörű városunk, s számunkra ezért a világ
szebb, mint más hétköznapi halandók számára. „Ez a város születésem helye…” Itt
nagyon fontosak egymásnak az emberek. A
templomaink karcsú tornyai, harangjai még az
arra járó autók zaját is lecsendesítik pár pillanatra.
Szerintem ez a karácsony lényege: hazatérni,
megpihenni, szeretni! Advent a várakozás.
Mit várjunk? Egy érdekes mese jut eszembe e
kérdésről. Egy ember megtudja, hogy egy
nagy folyó köves partján egy hatalmas vagyont érő drágakő van elrejtve. Ezután életét
e drágakő keresésére szenteli: egyenként veszi
fel a köveket, megtörölgeti, s amint meggyőződik arról, hogy nem drágakő a folyóba
veti. Évek telnek el így, míg egyszer kezébe
akad a keresett kincs, de a megszokott mozdulatba belefásulva az ember nem veszi észre,
és a folyóba hajítva folytatja egyhangúvá és
céltalanná vált munkáját.
Karácsony közeledtével bennünk is égetően
kiált fel a gondolat: nehogy mi is elszaladjunk
életünk értelme, nagy, remélt csodája mellett
anélkül, hogy észrevennénk azt. Mert karácsony megvalósíthatja ezt a csodát! Nem ad
kezünkbe lágyabb kenyeret, nem emeli meg
fizetésünket, nem kínál hatalmat és vagyont,
de béke- és szeretetüzenetével ráébreszt arra,
hogy életünknek célja, értelme van. A karácsonyi születés csodája újra értelmet ad életünknek. Adja Isten, hogy az adventi út végén
rátaláljunk a karácsony ragyogó fényében.
"Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek. "
Kívánok Kiskunfélegyháza minden polgárának szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés,
boldog, eredményekben gazdag újévet!
Kívánom, hogy az elkövetkezendő 2010-es
esztendőben is a szeretet, az összefogás az
együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét!
Kapus Krisztián
Művelődési Oktatási és Vallásügyi bizottság,
elnök
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Programajánló
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár: December 12-23-ig, szombaton és vasárnap 912 óráig, keddtől péntekig 9-18 óráig: Készüljünk együtt a Karácsonyra a könyvtárban! Gyermekprogramok, kiállítások, kézműves karácsonyi ajándékok - csuhétárgyak, szőttesek, dísztárgyak, bábok, papírmasé lámpák - vására a városi könyvtárban.
Ünnepi nyitva tartás a könyvtárban:
december 24-28-ig zárva.
December 31., csütörtök 9. 45 óra: Zenés
irodalmi műsor Petőfi Sándor születésének
187. évfordulója tiszteletére. Közreműködnek: Horváth-Rekedt Gréta, Nagyapáti
Anita, Pázmándi Judit és Vas László.
Köszöntőt mond: Kapus Krisztián, a Petőfi
Emlékbizottság elnöke.
December 31-től 2010. január 4-ig a
könyvtár zárva tart.

Pályázat figyelő
A könyvtár pályázatfigyelő szolgáltatása
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 Nagy Terv Ifjúsági természet és környezet
védelmi program keretében meseíró pályázatot
hirdet: Folytasd Te is Tódor és Lackó történetét!
címmel. Olvasd el bevezető mesénket Tódor, a
környezettudatos, vidám manó és Lackó találkozásáról és folytasd bátran a képzeleted
elengedve történetüket, kalandjaikat, csíntevéseiket. Mesédet kérjük elektronikusan küldd be
nekünk a barna.judit@ntkreativ.hu címre. Az email tárgyába írd "Tódor mese". A mesét csatolva küldd, és a végén tüntesd fel neved, címed,
telefonszámod és életkorod. Természetesen
címed és telefonszámod nem kerül nyilvánosságra. Beadási határidő: a meséket folyamatosan
várjuk, a beérkező művek folyamatosan kerülnek fel oldalunkra. Kérdéseiteket Barna Judit
várja: 06-20/232-5746. Pályázaton részt vehet
mindenki, legyen gyerek, felnőtt, egyén, de akár
csoport is. Pályázatok terjedelme akár fél oldalt,
akár kisregényt szívesen látunk. A zsűrizés után
a legjobb mesék megjelenésekre számíthatnak.
A bevezető mesét és további információt itt találsz: http://www.nagyterv.hu.
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Adventi kezdet
Az idei Advent kezdetének nem is
lehetett volna alkalmasabb művészeti rendezvénye Félegyházán,
mint az az ikon kiállítás, melyet az
Ipartestület Székházában szerveztek.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének félegyházi csoportja
kérte fel Zolcsák Miklóst és feleségét Kelemen Erzsébetet egy kiállításra. A görögkeleti lelkipásztor
és költő-író felesége bemutatója remek hangulatot varázsolt a terembe és érdekes
kettősséget hordozott. Ez a kettősség lényegében meghatározó elemnek bizonyult magának
a kiállításnak úgy tartalmilag, mint formailag,
de némiképp művészileg is. Egyrészt a hagyományos ikon kiállítások jellegzetes műtárgyait
hozta el a 15 éve festegető alkotó, másrészt (errefelé) egy meglepően új, igen érdekes és figyelemre méltó képsorral – képversekkel – lépett a
közönség elé a költőnő. A javarészt nagyméretű
fatáblák szemlélése megfelelő távolságot kívánt
meg az elmélyedni vágyó érdeklődőtől, míg a
kisméretű képversek intim terébe kellett belépnie annak, aki figyelmesen és értően akarta
olvasni a verssorokat. A befogadás szempontjából az ikonok világa inkább az érzelmeket, a
transzcendenciát igényli, míg a különös
verssorok alaposan megdolgoztatják az ember
intellektusát. De mindkettő megéri!

2009. december 17.
Az ikonfestészet látszólagos egyszerűsége
ellenére is az egyik legnehezebb műfaja a
képzőművészetnek, mert nem elég a
megfelelő lelkiség, a mélységes
alázat, a nagy elhivatottság, bizony a
szakértelemnek, a tehetségnek is ott
kell munkálkodnia ahhoz, hogy
páratlan hitelességet képviseljenek
ezen alkotások. Nem véletlen, hogy a
keleti művészettörténetben a szinte
tökéletességig fejlesztett ikonok mellett kevés olyan alkotót találunk, aki
igazi etalon. (Teofán Grek, Andrej
Rubljov vagy Gyioniszij) Őket másolni, az ő szellemiségüket „lehívni”
igazi megmérettetés. S az eredmény
bizony nem mindig közelít az eredeti műhöz. Az
Ipartestület Advent-nyitó képsorán is olykor tetten érhetjük ezt. Főleg a Szentháromság c. ikon
másolata bántó, de az Utolsó vacsora c. kép gondossága is elmarad néhány körülötte lévő alkotásról. A képversek viszont annál profibbak,
mind kivitelükben, mind tartalmukban, igencsak megragadják az elébük állót. Nagyfokú
elmélyedést, feszült koncentrációt igényelnek
nézőiktől. Összességében nagyszerű ötlet volt a
tárlat megrendezése, hangulatilag tökéletes és
mindkét „fele” hosszas szemlélődést igényelt,
de amíg az egyik a lélek, az érzelmek világába
viszi el a nézőt, addig a másik része inkább az
intellektus felől ejti rabul az érdeklődőket. A
kiállítás a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság támogatásával jött létre és Gyenes
Attila önkormányzati képviselő nyitotta meg.
RF

A Szellemhegy meghódítása
Erőss Zsolt hegymászó nem először járt már
Félegyházán, legutóbb a Himalája negyedik
legveszélyesebb hegyeként számon tartott 8156
méteres Manaslu-csúcs megmászásáról tartott
vetített képes élménybeszámolót a Constantinum sportcentrumában.
A neves hegymászót és a megjelent érdeklődőket Balla László tanár, az Ifjúsági- és
Sportbizottság elnöke köszöntötte, majd
Bense Zoltán tanár, hegymászó méltatta az
előadó eddigi sikereit. Erőss Zsolt – Magyarország legeredményesebb hegymászója - eddig nyolcszor jutott fel a világ nyolcezreseinek
csúcsára. Az idei évet a magyar hegymászás
történetében „fekete évnek” nevezte, hisz véget ért egy szép és szerencsés periódus, a májusi expedíciójuknak - szerencsétlen baleset
folytán - csak három tagja térhetett vissza
Nepálból. A lebilincselően izgalmas vetítés
során az érdeklődők az idén áprilisban elindult
expedíció nem mindennapi küzdelmeit élhették
át. A négytagú hegymászó csoport a nepáli fővárosból a rendkívül nehéz terepviszonyokon,
magashegyi utakon, gleccserek birodalmán át
jutott el a 4800 méteren lévő első alaptáborig.
Hegyi segítőik, a sherpák között számos nő is
akadt, akik egyszerű tornacipőikben a köveken, a hóban mászva, a testsúlyuknál nagyobb
terheket cipeltek. A magasabban fekvő további
alaptáborok az expedíció tagjainak akklimatizálódását segítették elő. A zord időjárási körülmények, az óriási hóesések nehezítették a mászást, a csúcstámadást többször is el kellett

halasztaniuk, míg végül is május 19-én éjszaka,
a 7300 méterről elindulva, 27 órás menetelés
után Erőss Zsolt elsőként érte el a csúcsot és
tűzte ki a magyar zászlót a Manaslu legmagasabb pontjára. A meghódítás örömét azonban
beárnyékolta a szörnyű tragédia, dr. Szabó Levente orvos a visszafelé vezető úton lezuhant,
társai másnap temették el a hegyen. Erőss Zsoltnak a barátja elvesztése fölött érzett fájdalmát
enyhítette a tudat, hogy hazaérve, itthon, a másfél hónapos újszülött lányával, Gerdával oszthatja meg ezen túl az életét. – Elhivatott hegymászó
vagyok. Tudom, hogy a hegymászás az egyik
legveszélyesebb tevékenység, de megéri a kockázat, mert cserébe olyat kapok, ami pótolhatatlan. Most már a csúcson túl ott van a gyermekem. – mondta Erőss Zsolt.
Bm
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Szervezetfejlesztés a Városházán Figyelemfelhívás!
Elkezdődött az informatikai beruházással
támogatott szervezetfejlesztés Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalában.
Polgármesteri Hivatalunk 2008-ban benyújtott
pályázata, 2009. évben 19.673.280,- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, az
Államreform Operatív Program keretében kiírt,
„a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat keretében. A projekt összköltsége 21.384.000,- Ft.
A pályázat alapvető célja egy új, korszerű szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a
jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság
megerősítésével. Mindehhez jelenetős informatikai beruházás – integrált informatikai rendszer bevezetés és honlap fejlesztés - is társul,
mely elősegíti a fenti célok elérését. A feladatok kivitelezőjét közbeszerzési pályázat kere-

tében választottuk ki. A legtöbb feladatot magában foglaló szervezetfejlesztés is elkezdődött. Ennek keretében négy munkacsoport
kezdte meg tevékenységét a döntési folyamatok korszerűsítésének, a külső és belső kommunikáció javításának, valamint a költségvetés
készítés folyamatának továbbfejlesztése érdekében. Mivel Hivatalunk mindig is nagy hangsúlyt helyezett a környezet megóvására, ezért
egy külön munkacsoport foglalkozik a környezettudatos szemlélet beépítésével a mindennapi
tevékenységbe, de különösen a beszerzések tudatos tervezésébe. A fentiekkel párhuzamosan
fog megtörténni a honlapunk fejlesztése, új
funkciókkal való bővítése. Ezzel párhuzamosan
elindulnak az új informatikai rendszer telepítésének előkészítő munkálatai is. Munkatársaink fokozatosan megismerkedhetnek az új
rendszer működésével, az általa kínált lehetőségekkel. A projekt előrehaladásáról, eredményeiről olvasóinkat folyamatosan tájékoztatni
fogjuk. Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
jegyző

Kisebbségi Mikulás
Ezer csomagot osztott ki idén a gyermekek
között a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az
ajándékok házhoz szállításához két nap és öt
Mikulás kellett.
Az ajándékok nagy részét vállalkozások ajánlották fel, de a Bács-Kiskun megyei Cigány
Kissebségi Önkormányzat sem bizonyult szűkmarkúnak. Mielőtt a Mikulások útba indultak
volna degeszre tömött zsákjaikkal, a szervezők
rövid ünnepséget tartottak a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat irodájában.
Piroska Gábor a CKÖ helyi elnöke elmondta, nagy örömmel fogadták a felajánlásokat és
bíznak abban, hogy jövőre is sikerül megajándékozni a gyermekeket.

Adventi lelkigyakorlat az Ó-templomban
A félegyházi születésű, jelenleg Baján szolgálatot teljesítő Retkes Zsolt káplán atya december elején adventi lelkigyakorlatot tartott a Sarlós Boldogasszony templomban.
- Aki a krisztusi erkölcs normáit legfőbb értéknek tartja, annak le kell tennie a kezéből a
bűn fegyvereit, amellyel minden nap megsebzi embertársait és fel kell vegye Isten fegyvereit, s a szeretet, az emberség, a tiszta
erkölcs erejével, mosollyal az arcán kell élnie
a mai világban – mondta a lelkipásztor.
Véleménye szerint korunk keresztényei számára az a legfőbb kérdés, hogy akarják-e
Istent feltétlenül szolgálni. Ha igen, akkor az
imádságon túl aktív cselekedetekkel kell építeniük Isten országát úgy, hogy életpéldájukkal másokat is erre az útra vezethessenek. A

lelkigyakorlat végén Retkes Zsolt atya nemcsak a mostani adventi időszak, hanem az
egész életük helyes megélésére biztatta a híveket, mondván: Menjetek és tegyétek egyenessé, ami egyenetlen és simává, ami göröngyös!
Bm

„Jól csak, a szívével lát az ember” Kérdés az, hogy meglátjuk e szívünkkel Karácsony igazi
örömét, Jézus Krisztus születését! Szeretnénk az ünnepet szebbé, tartalmasabbá tenni, így 2009.
dec. 24-én 15 órai, valamint éjjel, 23 órai kezdettel „A szeretet már a világba költözött “ címmel
Zenés Karácsonyi Misztériumjáték látható a Sarlós Boldogasszony (Ó-templomban) az egyházközség fiataljai előadásában! Melyre Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Advent: 1./ Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot (a továbbiakban: koszorú) mindig helyezzük nem
éghető, hőszigetelő alátétre! 2./ A gyertyák, mécsesek
csak nem éghető tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún, csokron! 3./ A gyertyákat, mécseseket
ne tegyük közvetlenül a koszorú éghető anyagú részei
(fenyőlevél, moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg! 4./ A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt
gyújthatja meg! 5./ A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú környezetében! 6./ Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát) tartsunk elzárva, gyermekek által el nem érhető helyen! 7./ A koszorút ne használjuk az ablakban a függöny(ök)-,
továbbá egyéb éghető anyagok közelében! 8./ Az égő
gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük
huzatos helyre, azt ne vigyük egyik helyről a másikra
(ne mozgassuk)! 9./ A gyertya, mécses égésekor
ügyeljünk arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú
(időszakonként rövidíteni szükséges). 10./ A gyertyát,
mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a kanócot
eldőlni! 11./ Az égő gyertya, mécses oltására mindig
tartsunk a közelben megfelelő eszközt!12./ Az éghető
anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk megfelelő
távolságban!
Karácsonyfánk legyen szép és biztonságos! 1./ Lehetőség szerint élő (edényben-gyökeresen) fenyőfát
vásároljunk (béreljünk)! 2./ Vágott fenyő esetében –
amennyiben mód van rá – alkalmazzunk „vizes” tartót
(talpat) a fa nedvességtartalmának pótlására! 3./ Műfenyő esetén – lehetőleg – válasszuk a „tűzálló (lángálló)” kivitelűt! 4./ Gondoskodjunk a fenyőfa (karácsonyfa) stabilitásának – feldőlés elleni védelmének –
megoldásáról (megfelelően „terpesztett” nehéz talp
és/vagy kirögzítés)! 5./ A fenyőfát (karácsonyfát) minden esetben hőforrástól távoli (legalább 1 m) helyen
állítsuk fel! 6./ Elsősorban nem éghető anyagú dekorációs elemeket használjunk a fa díszítésére! 7./ Csak
megfelelő műszaki állapotú, minőségi tanúsítvánnyal
rendelkező izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket vásároljunk és használjunk! 8./ Az izzósort (és az
elektromos díszeket) a fán úgy kell elhelyezni és
rögzíteni, hogy sem a levelekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az éghető díszekhez ne érhessenek
hozzá! 9./ A fára gyertyá(ka)t, csillagszóró(ka)t
kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne
gyújtsuk meg! 10./ Az izzósor és/vagy az elektromos
díszek működésekor gyermekek a helyiségben csak
felügyelet mellett tartózkodjanak! 11./ Gyermekek az
elektromos díszítőelemeket és/vagy az égősort nem
működtethetik, még felügyelet mellett sem! 12./ Az
elektromos kapcsolókat és csatlakozókat úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz a gyermekek sem
szán- dékosan, sem pedig véletlenül se férhessenek
hozzá! 13./ Égőcsere, vagy áthelyezés alkalmával minden esetben válasszuk le az izzósort (vagy az elektromos díszt) a villamos hálózatról! 14./ A korábban már
üzemeltetett izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket a felhelyezés előtt át kell vizsgálni, ismételten
tanulmányozni a használati utasítást és a gyártói előírásoknak megfelelően szükséges a szerelést elvégezni!
15./ Az égősor és a villamos díszek elektromos
táplálásához legfeljebb 1 db, világító kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt hosszabbító elosztó használható,
amelyen a nem használt csatlakozóhelyeket „vakdugóval” kell lezárni a véletlen érinthetőség ellen! 16./
Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás előtt az
izzósort és az elektromos díszeket a hálózatról le kell
választani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszoló aljzatból való eltávolítása, illetve a hosszabbító
fali csatlakozótól történő elválasztása)! 17./ A villamos
leválasztás akadálymentességét folyamatosan kell biztosítani! 18./ A karácsonyfa közelében mindig legyen
készenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel az
esetlegesen keletkezhető tűz, annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal eloltható és a mentés,
menekülés biztosítható!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk: Csaba
tű. hdgy. Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága
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Csonka István emlékére
„Tiszta volt a lelked, te mindenkit szerettél,
Dermedt és néma minden, mióta elmentél.
Hiányoznak szavaid, illatod, mosolyod,
Még most is fülembe cseng utolsó mondatod.
Fáj ez az űr, mit magad után hagytál,
Mikor becsukott szemmel az égbe futottál.
Mi futnánk veled, de még nincs itt az idő,
Otthonod legyen immár egy örök virágmező.”
/Fiad/
1948. szeptember 12-én kezdődött el Budapesten ez a csodálatos élet. A miskolci Műszaki Egyetem elvégzése után, 1973-tól az Április 4. Gépipari Művek
dolgozója lett. 36 év ugyanabban a gyárban, az első és egyben élete utolsó
munkahelyén.
Kitartás, megbízhatóság, szilárd jellem, hatalmas munkabírás, fedhetetlen
becsület jellemezte, melyet mindig áthatott az emberek iránti szeretet. Egész
életét családjának szentelte, de mind e mellett második otthona a gyár volt. A
munkások, a beosztottak sorsa, megélhetése olyan alapvető fontosságú kérdés
volt számára, melyért minden energiájával, tudásával harcolt.
Példamutatóan élt egészséges életet. A futás, az úszás, a torna, az egészséges
táplálkozás, és az állandó tanulás biztosította számára azt, hogy ”örök fiatal”
maradjon. Figyelemre méltó volt sokoldalúsága, ahogy helyt állt a közszférában, s szívügyének tekintette a város kulturális életét is. Leírhatatlan kötődése
a növényekhez, hatalmas türelme és törődése a muskátli virágaihoz mind azt
mutatják, milyen nagyszerű ember volt ő.
Bár halála előtti napokban feltűnően fáradt és gondterhelt arccal jött haza,
mégis az a mosoly és az a két kis gödör, ami az arcán megjelent mikor belépett
a meleg családi fészekbe, feledhetetlen. Abba az otthonba, amely az ő szentélye volt, ahol soha nem esett szó munkahelyi gondokról, mert ő nem engedte.
Talán aznap is azért ment el futni, hogy gondolkodni tudjon a megoldásról.
Tisztán és világosan, ahogy az életét is élte.
2009. november 12-én azonban tragikus hirtelenséggel véget ért ez az élet. A
drága férj, édesapa, nagyapa nem tért többet haza a Csanyi útról, ott maradt
örökre. Hatalmas űrt hagyott maga után, mely mindig ott lesz a születésnapokon, a családi ünnepeken és az oly közeli Karácsonyon is.
Fáj, hogy már csak így tudunk Tőled elbúcsúzni, de egy gondolat azonban vígasztal bennünket. Már soha többé nem bánthat Téged senki! Pihenj és nyugodj
békében a legszebb Tisza parton és a leggyönyörűbb muskátli mezőben.
Büszkén viseljük tovább neved és határtalan szeretettel, örökké köztünk
maradsz!
A gyászoló család
A TKIKI köszönetét fejezi ki azon támogatóinak, akik 2009. évben hozzájárultak az
ifjúsági sakkversenyek, sakktábor megrendezéséhez.Támogatóink: Diákönkormányzat, Dobronyi József önkormányzati képviselő, Gyermekeinkért Alapítvány, Ifjúsági,
Sport és Informatikai Bizottság, Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság, Ni-Por
Kft., Seres Ferenc önkormányzati képviselő, Szakmaközi Művelődési Ház, Szent
István Alapítvány, Szuperinfó.
Lantos Pál TKIKI sakkoktatója

Anyakönyvi hírek
Születtek: Balogh Viktória (anyja neve: Szilák Éva), Ruskó Richárd (Bakró-Nagy
Anett), Szirtes Szabolcs Nándor (Farkas Veronika Klára), Csontos Noémi (Farkas
Aranka), Borbély-Kalócz Tamara (Kalócz Helga), Jankó Flórián József (Sztojka
Alexandra Nikolett), Czifrik Réka (Pimbor Barbara Tünde). Barna-Pap Liliána (Bagi
Szandra), Körmöndi Jonatán (Ficsor Hella), Mészáros Hunor (Szász Csilla Erzsébet),
Hideg Balázs (Kohajda Edina), Hideg Zita (Kohajda Edina), Dorogi Dávid Tamás
(Ajtai Natasa), Tajti Márkó (Görög Rozina), Fülöp Gergely (Bolesza Anita).
Házasságot köttek: Nemes Tímea – Keresztes Attila, Tóth Mónika – Berényi
Csaba, Dulicsek Éva – Fábián Endre, Terjék Ildikó – Kaszt Henrik.
Meghaltak: Szarvas József , Szatmári Edit (Gabos Edit), Dencs Sándor, Mészáros
Sándor, Tarjányi Antal, Dora Sándor, Paragi Istvánné Nagy Terézia, Schleier
Sándor Gyuláné Kalmár Erzsébet, Pinczel István Gábor, Juhász Vincéné PajkosSzabó Franciska, Bálint Balázsné Fraskó Rozália, Balthazár Ferenc , Juhász
Sándorné Lőrincz Erzsébet, Seres László, Bozsó Balázsné Sinkó Veronika, Antal
János, Seres János – Kiskunfélegyháza. Gulyás Józsefné Fekete Ilona Viktória –
Kunszállás. Varga István – Fülöpjakab. Czakó Pál, Jusztin Mihályné Negy Margit
– Tiszaalpár. Utcza István – Jászszentlászló. László József Mátyásné Koncz Anna
– Kerekegyháza. Nagy Jánosné Buknicz Erzsébet – Pusztaszer.
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Szombaton este 17 órakor van a városi adventi gyertyagyújtás a Városházánál!
• Az adventi időben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdik a roráte (hajnali)
szentmiséket templomainkban.
• Adventi lelkigyakorlatos beszédek lesznek az Újtemplomban december 18-1920-án az esti szentmisében. A beszédeket P. Wolowicz Ádám verbita atya fogja
mondani.
• December 19-én délelőtt van a Constantinum Intézmény lelki napja. Előadásokat tartanak: Seffer Attila, Harbula István, Pata Gábor, Fábry Kornél atyák.
• December 20-án, advent 4. vasárnapján 10.30-kor az Ótemplomban érseki
szentmise lesz.
• December 24-én 15 és 23 órakor karácsonyi játékot mutatnak be az Ótemplomban a fiatalok! Éjfélkor mindkét templomban karácsonyi szentmise lesz!
• December 25-én délelőtt 9-12 óráig a hagyományokhoz híven idén is Élő
Betlehemet állítanak a Katolikus Ifjúsági Iroda fiataljai!
• December 27-én, Szent Család vasárnapján 10.30-kor kezdődő szentmisében
lesz a családok megáldása az Ótemplomban.
• December 31-én este mindkét templomban hálaadó szentmisék lesznek. Január
1-jén, Újév napján, Mária istenanyaságának ünnepén kötelező ünnep van!
• Már megkezdték a 2010. évi szentmisék előjegyzését. Akik szeretnének szentmisét íratni, szíveskedjenek bemenni a Plébániákra!
Szentmisék: Új-templom: 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. Ó-templom: 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: December 14-től december 20-ig Móra F.
Gyógyszertár Kkfháza, Móra tér 2. Tel.: 76/461-721. December 21-től december 27-ig: Pingvin Patika 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel.: 06-76/560081. December 28-tól január 3-ig: Senna Gyógyszertár Kkfháza, Zrínyi u. 1-3.
Tel.: 76/466-398.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: December 19-20-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.:
70/338-1097. December 24-25-26-27-én: dr. Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza,
Bessenyei u. 26. Tel: 20/361-9330, Dr. Sörös József. Jászszentlász- ló, Dózsa
György u. 38. Tel: 06-70/6677-188. December 31-én január 1-2-3-án: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.: 30/3389-244, Dr. Pozsár Miklós
Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) 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:
Asztalos J. u. 24. szám alatti 42 m2-es helyiség, Daru u. 1. sz. alatti 118 m2-es
helyiség, Gorkij u. 4/7. sz. alatti 46 m2-es helyiség, 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 15 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), 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 m2es, 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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Félegyházi Közlöny

7. oldal

Egy győzelem, egy döntetlen

Tilos a dohányzás!

A FASI I.: csapata: Krepuja, Pálosi, Korponai, Vajda, középpen Karsai Ferenc szakosztályelnök
Két értékes eredményt produkált a Félegyházi
ASI csapata az Etxra-ligában.
Remek mérkőzésen 5:5 arányú döntelen játszott
a félegyházi csapat idegenben a Wink AC ellen.
A végeredmény a házigazdáknak volt hízelgő.
Kitűnően szerepelt két-két győzelmével Krepuja

Bojan és Vajda Viktor míg Pálosi egy mérkőzést
nyert. A FASI I. csapata Szolnok ellen 6:2-es arányú győzelmet aratott. Vajda és Krepuja itt két-két
mérkőzést, míg Korponai egy mérkőzést nyert. A
végeredmény Krepuja-Vajda páros győzelmével
alakult ki. A FASI I. csapata ennek a két jó eredménynek köszönhetően 4. helyre jött fel. N. L.

Jól helyt álltak a futsal-os lányok
Női futsal NB I. - 2009. december 5. Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok.
Somafone-KHTK - Tolna-Mözs 3:6 (2:2).
Somafone-KHTK: Ficsór Mónika (k), Kiss
Anikó Tünde, Rátkai Orsolya, Bezsenyi Anita,
Bezsenyi Zsuzsanna Csere: Nagy Zita, Pörge
Rita, Szabó Nóra (c), Kozma Krisztina, Tóth
Kitti, Kelemen Nikoletta, Suhajda Eszter Edző:
Osztopáni Mihály.
Góllövők: Bezsenyi Zsuzsanna, Szabó Nóra,
Pörge Rita illetve Varga Adél (3), Simon
Boglárka (2), Kovács Anita.
Osztopáni Mihály (Somafone-KHTK): Már 2
és fél perc játék után vezetést értünk el (1:0), de a

gyorsan megszerzett előnyt nem sikerült növelni
és csak a 8. percig tudtuk megtartani, mert ekkor
2 percen belül hátrányba kerültünk (1:2). Még a
félidő vége előtt sikerült kiegyenlítenünk (2:2).
Szünet után 2 és fél perc elteltével újra mi
vezettünk és felébredt a remény (3:2). Ezt
követően sok kihagyott helyzet következett mindkét oldalon, míg végül a Tolna kettőt berúgott és
a 29. percre megint mi futhattunk az eredmény
után (3:4). A taktika nyugodt, pontos végjáték lett
volna, helyette két, saját térfelünkön eladott labdából az utolsó percben a Tolna lőtt gólokat és
végül nyert (3:6).
Jók: Pörge Rita, Szabó Nóra, Ficsór Mónika.

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatala felhívja a Kedves járókelők, látogatók, közterületen tartózkodók figyelmét,
hogy 2009. november 1-től a közterület
frekventáltabb területein tilos a dohányzás. E közterületek az alábbiak: a) A város
bölcsödéi, óvodái, általános-, szak- és középiskolái, egészségügyi, szociális intézményei és sportlétesítményei telekhatárától
számított 60 méteres kör. b) A kulturális és
közművelődési intézmények épülete előtti,
utcafronti járdaszakaszok, zöldfelületek,
illetve az ehhez tartozó úttestek. c) A játszóterek. Játszótér az a közterület, amelyen
játszóeszköz van telepítve. A játszótér határa bekerített játszótereknél a kerítés,
egyéb esetben a játszóeszköz 5 m-es távolságon belül eső környezete. d) A vallási
szertartás végzésére szolgáló épület határától számított 30 m-es távolságban lévő
közterület, valamint ezen épület lépcső feljárója. e) A köztemetők. f) A tömegközlekedési megállóhelyek várói. g) A minimum 30 fős, vagy elsődlegesen gyermekek
számára rendezett közterületi rendezvények, vásárok, szabadidős és sportrendezvények hatásterülete. h) A Hősök Parkja, a Móra Ferenc tér, a Szent János tér, a
Szent István tér, a Béke tér, a Petőfi tér és a
Kossuth utca (kivéve: a vendéglátó-ipari
létesítmények előtti, külön rendelet hatálya
szerint elhelyezett egységei közterületei,
illetve a tiltott zónákban külön dohányzásra
kijelölt közterületi helyek).
A tilalmat megszegők szabálysértést követnek el és 3 ezer Ft-tól 30 ezer Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújthatóak. A szabálysértőkkel szemben a közterület-felügyelő
és a rendőrség helyszíni bírságot szabhat
ki.
Városüzemeltetési Osztály
...
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
december 24-i (csütörtöki) és december
25-i (pénteki) szemétszállítás időpontja
nem változik. Tájékoztatjuk továbbá a
Tisztelt Lakosságot, hogy a 2010. január
01-i (pénteki) szemétszállítás időpontja
nem változik.
VSZKSZ

III. Polgári bál
A jövő évi báli szezon nyitórendezvénye lesz a
III. Polgári Bál, mely január 9-én 19 órakor
kezdődik a Constantinum Intézmény Jókai
utcai sportcsarnokában. A rendezvény fővédnöke Kósa Ádám Európa Parlamenti képviselő.
A rendezvény védnöke Bányai Gábor, a BácsKiskun megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, dr. d. v. Vértes Zsuzsanna,
a Nemzetközi Szent György Lovagrend
Nagymestere.
Díszvendégek: Vészics Andrea, Móra Ferenc
dédunokája és Vikidál Gyula, énekes-színművész.
Jelentkezés és asztalfoglalás 2010. január 5-ig
Kissné Juhász Ilonánál a 06-30/556-1089-es
telefonszámon, vagy a Petőfi tér 2. szám alatti
irodában.
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Pofon-party

2009. decmber 17.

Mozgalmas
sakkhétvége
Csongrádon került megrendezésre december 5-én az I. Nemzetközi Meghívásos Karácsonykupa Sakk Egyéni Villámverseny a Csongrádi Önkormányzat és a
helyet biztosító vendéglő rendezésében. A
megmérettetésen a KHTK sakkozóit is
részt vettek. Eredmények: A csoport: 1,
Marosi Csaba /KHTK/, 2. Kovács Zoltán
KHTK, 3. Volosin Vlagyimir /Szerbia/. B
csoport: 1. Szalai Renáta /Szentes/, 2.
Katona József, Samu Richárd /KHTK/.
Ifjúságiak: 1. Szalai Renáta /Szentes/, 2.
Nagy Noémi /Csongrád/, 3. Seres Márk
/Kiskunfélegyháza/.

...

Három egyesület huszonnégy öklözője vett részt azon a pofonpartin, melyet a KHTK edzőtermében tartottak december 5-én. A verseny nagy hazai fölénnyel végződött. Győztesek: 23 kg
Ajtai Zsolt, 26 kg Ajtai József, 32 kg Rácz Antal, 42 kg Kókai Richárd, 42 kg Karádi Csaba ,
52 kg Seres Alex, 46 kg Rácz Márió, 46 kg Pap Ádám, 32 kg Demeter István, 42 kg László Viktor, 46 kg Kontrecz Márk (KHTK). December 16-19. között Kecskeméten rendezik meg a Felnőtt Országos Bajnokságot, melyen Horváth János és Mihály János képviseli városunkat.

Mikulás futás
Népes mezőny gyűlt öszsze idén december 7-én a
Mikulás-futáson. A rendezvényre, melyet a Constantinum Intézmény szervezett, a város valamennyi
iskolájából és óvodájából
érkeztek gyermekek. A futók korosztályonként áll tak rajthoz. A távot valamennyi nevező teljesítette.
A legkiválóbbak jutalmat
kaptak.
Fotó: -g-

A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők
Köre sakk csapata december 6-án a
Maróczy SE II, Csapatát fogadta Félegyházán az NB II-es csapatbajnokság harmadik fordulójában. A Honvéd tisztes
helytállást tanúsítva vette fel a küzdelmet
a magasabb Élő értékpontos játékosokkal,
s nagyobb NB-s tapasztalattal rendelkező
ellenféllel szemben. A KHTK sakkozói
színvonalas és küzdelmes játszmákban
végül is 7 pont : 5 pont arányban alulmaradtak, vagyis érvényesült a játékerők
ismeretében várható papírforma.
A KHTK pontjait szerezték: Szekeres
Sebestyén, Kovács Zoltán, Andriska Zsolt,
Kemény Csaba győzelmekkel 1-1pont,
Marosi Csaba, Nagy József döntetlenekkel
½-1/2 pont.
Tanács István szakosztályelnök elégedett
a csapat küzdőszellemével és bizakodik a
sikeres folytatásban. A Honvéd a negyedik
fordulóban, december 20-án szintén hazai
pályán ül asztalhoz, és az Abonyi SE csapatát fogadja.
Nagy György

Áldott,
békés
Karácsonyt
és eredményekben gazdag Boldog
Új Évet kívánuk
a Félegyházi
Közlöny
valamennyi
Olvasójának!
A szerkesztőség munkatársai
November utolsó hétvégéjén a Somafone-KHTK csapata szabadnapos volt a bajnokságban.
Osztopáni Mihály edző péntek estére barátságos mérkőzést szervezett a lányoknak a félegyházi "Öregfiúk" ellen, ahol a "Mókusok" meccshelyzetben gyakorolhatták az edzéseken kidolgozott támadási és védekezési felállásokat.

A Félegyházi Közlöny
következő száma január 14-én
jelenik meg!

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.

