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Közlöny
Lángra lobbant a másodikadventi gyertya Juhász István

Megyei Príma Díjas
Az irodalom kategória Megyei Príma Díjasa városunk díszpolgára, Juhász István
tanár.
A rangos elismerést, és a vele járó magánfelajánlásokból származó egymillió forintos csekket, valamint a Nemzetközi Kerámia Stúdióban, Schrammel Imre terve alapján készült porcelánszobrot a december 1jén megtartott gálán, Kecskeméten vehette
át az ismert Petőfi-kutató. Megyei Príma
Díjjal tüntették még ki Kiszely Ágnest, a
Ciróka Bábszínház vezetőjét színház- és
filmművészet kategóriában, és Vass-Eysen
Ervin építészt, építőművészet kategóriában.
Folyt. a 2. old.

Újabb panel újult meg
Idén is lángra lobbannak az adventi gyertyák a Városházánál. November 26-án Hatvani Zsófia lelkésznő
és Hostyánszki Péter, az Őskeresztény Apostoli Egyház lelkipásztora köszöntötte a megjelenteket a Városháza
előtti ünnepségen. Az első adventi gyertyát Hajagos Gyula, a Szent István templom plébánosa és Juhász
Miklós, az egyházközösség képviselője lobbantotta lángra. A második adventi gyertyát december 3-án Kapus
Krisztián, Kiskunfélegyháza város polgármestere, országgyűlési képviselője gyújtotta meg. Köszöntőt mondott Szécsényi Attila, a Sarlós Boldogasszony templom káplánja.
Folytatás a 6. oldalon.

Megmaradt a kórház 103 aktív ágya
A kórház ötvenhat krónikus ágyából harminckettőt
rehabilitációs ággyá minősített át november 24-ei
ülésén a város képviselő-testülete.
Az intézmény ezek után indulhat a szaktárca rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régióban
címmel meghirdetett pályázatán. Siker esetén a kórház
több mint 200 milliós fejlesztést tud végrehajtani,
melyből a támogatás 181,8 millió, az önerő pedig 9,5

millió forint. A pályázati kiírás szerint aktív ágyakat
kellett volna átcsoportosítania az intézménynek, de
a minisztériummal történt egyeztetések után lehetőség
nyílt arra, hogy nem az aktív, hanem a kórház finanszírozásában lévő ötvenhat krónikus ágyból csoportosítsák át a szükséges harminckét ágyat. A változtatás
arra volt jó, hogy sikerült megtartani a városi kórház –
a jelenleg érvényben lévő közreműködői szerződés
értelmében Kecskeméten működő – 103 aktív ágyát.

Közel másfélmillió
a Petőfi kultusz ápolására
.Az elmúlt évek nehéz gazdasági helyzete, és Kiskunfélegyháza
önkormányzatának korlátozott anyagi lehetőségei a Petőfi Emlékbizottság szervezési munkáját is jelentősen befolyásolta, ezért
támogatásért fordultak dr. Réthelyi Miklós miniszterhez, aki a
Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretében 1.300.000 forint
vissza nem térítendő támogatásával segíti a kiskunfélegyházi
Petőfi kultusz ápolását.
A támogatásról szóló levél hétfőn érkezett meg a kiskunfélegyházi
polgármesteri hivatalba. Az összeg lehetőséget teremt többek
között a tervezett Petőfi rendezvények megtartására, illetve Petőfikiadványok elkészítésére is - nyilatkozta lapunknak Kapus
Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, a Petői Emlékbizottság elnöke.

Elkészült a Dr. Holló Lajos u. 71. számú
tízemeletes ház energetikai felújítása. A
műszaki átadásra november 24-én került
sor. A beruházás 22,5 millió forintba
került, a költségeken egyharmad-egyharmad arányban osztozott az állam, az
önkormányzat és a lakóközösség. A munka
október elején kezdődött.
A szakemberek új nyílászárókat építettek be
a lakásokba, kicserélték az épület bejárati
ajtóit, kiépítették a lépcsőház biztonsági
füstelvezető rendszerét, illetve felújították a
liftet is. A lépcsőház alagsori része pedig új
burkolatot kap. A lakóközösség elégedett a
kivitelező cég munkájával. Az ünnepélyes
átadásra a tervek szerint december második
hetében kerül sor.

Új műszerek a gyermekszakrendelésen
Vérnyomás és pulzusérték mérő
(ABPM) diagnosztikai készüléket
vásárolt a kiskunfélegyházi kórház.
A rávalót a Kereskedelmi és Hitelbank Gyógyvarázs gyermek-egészségügyi programjának pályázatán
nyerte az intézmény.
A rendelkezésre álló 462 ezer forintból egy Pulse-Oximéterre és egy vérnyomásmérő műszerre is futotta. A
készülékek a gyermekgyógyászati
szakrendelés eszközállományát gya-

rapítják – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász szakfőorvos. Folyt.2.o
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Villamoshálózat épült
a Bankfalu északi részén
Elkészült a Róna – Kiskun és a vasút által határolt terület villamosítása. Az első ütem műszaki
átadására november 30-án került sor. A negyvenhárom milliós beruházás közel száznyolcvan
telektulajdonost érint.
A munka költségeit a DÉMÁSZ ZRt. vállalta
magára. A második ütemben a jövő évben –
mely a Templomhalom környékét érinti – a 20
kilovoltos hálózat kerül áthelyezésre. A munka szervezésében az önkormányzat vállalt
oroszlán részt. A szolgáltató kéri a lakosokat,
minél előbb kössenek rá az új villamoshá-

lózatra, melynek becsült költsége 80 ezer forint körül mozog. Az építései telkek vízellátása tavaly már megoldódott, idén pedig a
villamosítás készült el – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Hartyány Gyula, a polgármesteri hivatal beruházási csoportjának munkatársa.

Pénzhez juthatnak a sportegyesületeink
Közel 15 millió forinthoz juthatnak városunk kosárlabdázói, labdarúgói, vízilabdásai, amennyiben
a vállalakozók, vállalkozások élnek a törvény adta lehetőségükkel és társasági adójuk egy részét
erre a célra felajánlják. Az augusztusban létrehozott Félegyházi Térségi Sportiskola Kft. pályázatai
ugyanis sikeresnek bizonyultak. Amennyiben beérkezik a 14,7 millió összértékű felajánlás, a kosárlabdázók 5,6 millió, a labdarúgók 5,5 millió, a vízilabdázók 3,6 millió forinthoz jutnak- tájékoztatta
a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.
A pénzt az utánpótlás-nevelésre, versenyeztetésre látványcsapat-sportágat (labdarúgás, kézilabda,
eszközfejlesztésre költhetik. A kézilabdások 2012. kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogasáprilisáig nyújthatják be pályázatukat. Kérjük a sanak a társasági adókötelezettsége legfeljebb
vállalkozókat, vállalkozásokat jelezzék támo- 70%-áig. A támogatás összegét költségként leírgatási szándékukat a 70/456-5405 (Katona hatják, csökkentve ezzel a társasági adóalapjukat,
Andor), vagy a 20/9805611 (Balla László) tele- emellett pedig társasági adókedvezményre is jofonszámon. Amennyiben a támogatási összeg rea- gosulttá válnak.
lizálódik, a városi sportegyesületek komoly pénzt A támogatás az utánpótlás-nevelési feladatok elfordíthatnak az utánpótlás-nevelésre, amely a látására, versenyeztetéssel összefüggő költségek
versenysport jövőjének, eredményességének támogatására, személyi jellegű ráfordításokra,
tárgyi eszközökre és a képzéssel összefüggő fezáloga – tette hozzá az alpolgármester.
A támogatásról: A sporttörvény legújabb mó- ladatokra fordítható. A város utánpótlás-nevelédosítása lehetőséget nyújtott az anyagi háttér sének e szervezeti formában egységes keretek
megteremtéséhez. A társasági adóról és az osz- között történő működtetése lehetővé teszi a rentalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény mó- delkezésre álló anyagiak gazdaságos, koncentrált,
dosítása lehetővé teszi, hogy a vállalkozások öt hatékony felhasználását.

Megszűnik a Vagyonkezelő ZRt.
A város képviselő-testülete, figyelembe véve az önkormányzati intézmények fenntartásában beálló
alapvető változásokat, valamint az önkormányzatok szervezeti struktúrájában bekövetkező módosulásokat, november 30-ai ülésén úgy határozott, hogy végelszámolás útján megszünteti a Kiskunfélegyházi Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit ZRt.-ét.
A képviselő-testület egyben felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzati közfeladatok ellátásának hatékony biztosítása érdekében az új jogszabályi környezetnek megfelelően készíttessen előterjesztést az önkor-

mányzati közfeladatok gazdasági társasági
formában történő ellátására vonatkozóan. A
most elfogadott határozat értelmében a döntést még az idén meghozza a város képviselőtestülete.

Juhász István Megyei Príma Díjas
Folyt. az 1. old.
Juhász István Kiskunfélegyházán
született 1940-ben,
itt érettségizett és a
bölcsészdiploma
megszerzése után, 1971től szülővárosában, a Móra
Ferenc Gimnáziumban tanított nyugdíjazásáig, ahol
továbbra is óraadó tanár.
Évtizedek óta tart irodalmi és történelmi témájú
előadásokat a városban, ezek egy része megjelent
különböző kiadványokban. Tagja és előadója az
Országos Petőfi Társaságnak. Küldetésként végzi
Petőfi Sándor és Móra Ferenc szellemi örökségének, kultuszának ápolását. Beszédet mondott a
félegyházi Petőfi-szobor 75 éves jubileumán, a

Kossuth-emlékkő avatásán és más ünnepi alkalmakon. Tevékenységének középpontjában a helyi hagyományok és a nemzeti kultúra megőrzése, ápolása áll. Petőfi Sándor választott szülővárosában a költő afféle apostolának tartják,
2008-ban Kiskunfélegyháza díszpolgárává választották. A szerelmes Petőfi című könyvének
bemutatóját december 8-án tartották a Hattyúházban.
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj: A VOSZ BácsKiskun Megyei Szervezete évről évre kitünteti a
művészet, tudomány, oktatás és sport kimagasló
megyei képviselőit, együttműködve a Prima Primissima Alapítvánnyal. A magánfelajánlásokból
származó, háromszor egymillió forintos Megyei
Príma Díjat és az ugyancsak egymillió forintos
közönségdíjat 2005 óta minden évben nagy
érdeklődés mellett adják át.
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Nádat vágtak
a közmunkások
Megritkították, illetve kitisztították a Petőfiváros
északi felében lévő nádas lakóépületek felőli részét.
Ennek egyik oka az volt, hogy az elmúlt hónapban
öt betörést jelentettek a környékről. A tettesek a nádasban kerestek menedéket. A munkát a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet végezte el a közmunka program keretében – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.

Új igazgatója van
a szakmaközinek
Rókus Tibort nevezte ki a szakmaközi művelődési
ház vezetőjének az intézményt működtető Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület. Az
új igazgató december elsejével kezdte meg munkáját az intézményben. Rókus Tibor a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi
Tudományegyetem – Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Karán szerzett diplomát magyar – művelődés- és rendezvényszervező szakon. Dolgozott
pedagógusként, rendezvényszervezőként, szerkesztő-riporterként, média- és projekt menedzserként. A sport területén labdarúgó edzőként tevékenykedett Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán, MLSZ Felnőttképzési Intézetében, illetve öt évig volt a ROJIK FC. Sportkomplexum ügyvezetője.

Új műszerek
a szakrendelésen
Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Fehérvári István elmondta, az úgynevezett
ABPM készülék 24 órán keresztül, 30 percenként
méri és tárolja a vérnyomás és pulzus értékét. Huszonnégy óra elteltével összegzés és elemzés készül, melynek ismeretében kiszűrhetők a kóros
értékek, a napszaki és a kóros ingadozások. Az esetleges éjszakai magasabb értékek csak ezzel a módszerrel fedezhetők fel, mindez a beteg normál, otthoni életmódja mellett. A mérés ideje alatt javasolt
a ténykedésről feljegyzést készíteni. A készülékkel
kiváltható a fekvőbeteg-intézeti kivizsgálás. A
készülékkel a serdülő korosztály körében egyre
gyakoribb magas vérnyomás szűrhető ki, melyhez
természetesen elengedhetetlenek a laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai vizsgálatok is. A betegeket
háziorvosi beutalóval várják a szakrendelésen.

Illegális favágót fogtak
Illegális fakivágásról érkezett lakossági bejelentés
november 20-án az esti órákban a kiskunfélegyházi
Mezei Őrszolgálat munkatársaihoz a XI. kerületből.
A szolgálat a helyszínen tetten érte a favágót, aki
ellen szabálysértési birság kiszabását kezdeményezte a polgármesteri hivatal jogi irodájánál.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a város lakosságát,
hogy az engedély nélküli fakitermelés 100.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható. Engedély kiadásának rendjéről a területileg illetékes mezőőr tud
tájékoztatást adni, vagy pedig a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjának munkatársa
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Csáki Zsolt, a
Mezei Őrszolgálat vezetője.
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Palatinus Ferencné 95 éves
Kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte november 23-án otthonában Palatinus Ferencnét Kapus Krisztián polgármester. Az idős hölgy a
virág mellé ajándékot is
kapott a várostól, illetve
egy oklevelet, melyet Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke látott el
kézjegyével.
Palatinus Ferencné 1916-ban született Kiskunfélegyházán, hat gyermekes családban. 19351960-ig háztartásbeliként és bejárónőként,
konyhai kisegítőként dolgozott. 1968-ban férjhez
ment, 1969-ben özvegy lett. 1960-1969-ig a szociális otthonban dolgozott mosónőként. 1970ben nyugdíjas lett, emellett állami gondozott
gyermekeket nevelt és eközben 1950-1986-ig az

édesapját gondozta, aki 96 éves korában hunyt
el. Jelenleg fiával és annak feleségével, három
unokájával, Laurával, Milánnal és Martinnal él
együtt. Egészsége változó, korához képest elfogadható, hallása viszont az utóbbi két évben
nagyon megromlott. Otthoni tevékenységekben
aktívan részt vesz és az unokákkal is szívesen játszik.

3. oldal

Sikeres volt
a mesemondó verseny
„Meséről mesére” címmel zajlott városi
mese- és prózamondó verseny a Petőfi Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalmában. A döntőkre november 23-24-én került
sor. A versenyzők felkészültségét dicséri,
hogy a zsűrinek nagy fejtörést okozott a
legjobbak kiválasztása.
A felső tagozatos döntő helyezettjei: I.
Barna-Pap Bianka, 8. o. (Móra Ferenc Gimnázium), II. Tóth Johanna, 5.a. (KÖÁI Dózsa
Gy. Ált. Isk.), III. Vancsura Anna, 5.b. (Árpád
Fejedelem Ált. Isk. Tiszaalpár).
Alsó tagozatos döntő helyezettjei: I.
Nemes-Nagy Adél 3/b (KÖÁI Platán u. Ált.
Isk.), II. Borzai Zsuzsanna 2/a. (KÖÁI Platán
u. Ált. Isk.), III. Vidéki Marcell 3/b (KÖÁI
Dózsa Gy. Ált. Isk.), III. Besze Boglárka 4/a
(KÖÁI Platán u.-i Ált. Isk.). A megyei mesemondóversenyen városunkat az első helyezettek képviselik.

Nem maradnak fedél nélkül a Fülekiék
Új tető kerül a Füleki család, november 18-án
leégett faházára. A munkát november 28-án
kezdték el a Kossuth Lajos Szakiskola ácstanulói. A bajba jutott családnak sem az anyagért, sem a munkáért nem kell fizetnie. Fülekiék, köszönhetően Dongó József és Horváth
Gábor önkormányzati képviselők kezdeményezésének, az építőanyagokon kívül tűzifát, bútorokat is kaptak.
A Kőrösi-úti horgásztavat üzemeltető, nehéz
körülmények között élő család háza november
18-án éjszaka gyulladt ki, feltehetőleg elektromos hiba miatt. A lángok a kazánházból gyorsan átterjedtek az épület tetőszerkezetére. A
kiskunfélegyházi tűzoltók gyors kiérkezésének
köszönhetően a teljes épület nem égett le, de a
zsindelytető és a beépített padlástér egyik oldala
a lángok martaléka lett. Dongó József és Horváth Gábor önkormányzati képviselők még
aznap megtekintették a helyszínt, és tájékozódtak Fülekiék helyzetéről
Kiderült, a családfő munkanélküli, így nehezen
tudja eltartani kiskorú gyermekét és házastársát,

aki mozgássérült, tolókocsihoz kötött. A tűz
után a család a megmaradt szobában húzta
össze magát, fűtésük egyetlen olajradiátor volt.
A helyzetet látva a képviselők gyűjtést szerveztek annak érdekében, hogy a kemény tél
beállta előtt fedél kerüljön a Füleki család feje
fölé. Az akcióhoz Ernyes László is csatlakozott.
A segítség nem váratott sokáig magára. A tető és
a szigetelés cseréjét a Kossuth Lajos Szakiskola
vállalta magára, a budapesti Baptista Szeretetszolgálat ruhákat küldött, a Szent István Plébánia Karitasz csoportja pedig tűzifát ajánlott fel
a rászoruló családnak. Magánszemélyek bútorral és építőanyaggal segítettek Fülekéiken.
Füleki Imre kérdésünkre elmondta, ez idáig
soha senkitől semmilyen segítséget nem kapott.
Így nem is gondolt arra, hogy bárki is segítő
kezet nyújtson neki. „Kellemesen csalódtam az
emberekben, köszönhetően Dongó József Horváth Gábor és Ernyes László képviselők közbenjárásnak, sorra jönnek a felajánlások. Esténként, ha a sok jó emberre gondolok, akik segítettek, könnybe lábad a szemem, pedig nem
szoktam sírva fakadni.”

Öten tettek állampolgári esküt
Újabb öt személy tett állampolgársági esküt november 24-én a kiskunfélegyházi városházán. Az
egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény tavaly augusztus 20-án lépett hatályba, alkalmazni
2011. január 1-jétől lehetett. Kiskunfélegyházán ez idáig közel százan éltek törvény adta lehetőségükkel. A magyar állampolgárságot igazoló okmányokat Kapus Krisztián polgármester
adta át.
Az erdélyi házaspár Murányi
Antal Mihály és Murányi Enikő, a feleség szülei, Kovács
Károly és neje számára öt esztendeje merült fel a kettős állampolgárság lehetősége, amely
idén januárban realizálódott. Az
iratok beszerzése után júliusban
nyújtották be kérelmüket. Elsők
voltak a székelyudvarhelyiek
között, akik magkapták a magyar állampolgárságot, amely
nagy örömmel tölti el őket.

Adventi hangverseny
Adventi hangversenynek ad helyet december 11én a Szent István templom. Az ünnepi koncert, melyet a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa szervez, 16 órakor kezdődik. Közreműködnek: Nagyné Mészáros Erika (ének), Hegyesi Judit, Karsai
Dávid (hegedű), Szatmári Imre (orgona, zongora),
a TKIKI Művészeti Iskola Vonószenekara Hegyesi
Judit vezetésével, valamint a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa Szatmári Imre vezényletével.

Apró kezek díszítették a
város karácsonyfáját

Teljes pompájában ragyog a város karácsonyfája. November 25-én délelőtt a Százszorszép
Óvodából érkeztek gyermekek a Béke térre,
hogy részt vegyenek a fenyődíszítésben. A bátrabbak még a létrára is felmásztak, hogy a magasabban lévő ágakra is jusson néhány aranygömb és „óriás” szaloncukor.
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A Lajtabánságról...

Előadás a magyar zarándokútról

Hogyan maradt Sopron magyar város? Félegyháziak részvétele az 1921-es ellenállási harcokban címmel tartott előadást november 22-én
Szűts Tamás a Hattyúházban. Az ismert szobrász részletesen ecsetelte az 1921. október 4. és
november 5. között, egy mások által el nem ismert önálló magyar állam, a Lajtabánság
történetét.

A Magyar Zarándokút BácsKiskun megyében címmel rendeztek programot november
24-én a Hattyúházban. Rideg
László, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés alelnöke a keresz tény
szellemiségű
út
jelentőségéről beszélt. E napon
nyílt kiállítás Szász András
újságíró megyénkben készített
szakrális fotóiból.

Az előadásból kiderült, a trianoni döntést Horthynak hatalma megtartása érdekében el kellett fogadnia. Ez azzal is járt, hogy Nyugat-Magyarország
egy részét, beleértve Sopront és környékét is át kell
adni az osztrákoknak. A magyar kormány sohasem
tett le arról a reményről, hogy a nyugat-magyarországi területek átadásáról szóló döntést megváltoztassa. 1921 januárjában az osztrák nemzetgyűlés
törvényt fogadott el, hogy a Magyarországról átkerült terület Burgenland néven önálló tartomány lesz
majd. Prónay ekkor szervezte meg a Rongyos
Gárdát. A gárda a magyar kormány hallgatólagos
belegyezésével működött. Tagjaik alföldi földművesek, egyetemisták, leszerelt katonatisztek és bosnyák-albán muszlim hadfiak. 1921. október 4-én
Prónayék kikiáltották a Nyugat-Magyarország megmentése érdekében megteremtett független Lajtabánságot. A Lajtabánságot az antant sem ismerte el. A
helyzet megoldására 1921. október 11–12-én a két
fél -olasz közreműködéssel - Velencében tárgyalni
kezdett, Magyaror- szág vállalta a felkelők visszavonását. Sopron és környéke hovatartozásáról népszavazással döntöttek, ezzel az új állam meg is
szűnt.

Egy este Rákász Gergellyel
Romantika Európában címmel – a 200
éves Liszt évforduló alkalmából - Rákász Gergely koncertorgonista
hangversenyét láthatja
és hallhatja a félegyházi közönség december 11-én 18.30 órától
az Ótemplomban.
A neves előadó Liszt,
Wagner és Verdi műveiből ad ízelítőt. A koncert 18.30 órakor kezdődik. Jegyelővétel a Művelődési Központban
(Petőfi tér 1. Tel: 76 466 843). Rákász Gergely
december 12-én a kecskeméti evangélikus templomban lép fel.

Luca-napi mulatság
Luca-napi mulatságra invitál kicsiket és nagyokat december 10-én szombaton a művelődési központ.
Délután 4 órától kézműves foglalkozások kezdődnek,
boszorka-, karácsonyfadísz-, és a cserép készítés fortélyaira tanítják meg az érdeklődőket, de lesz lucabúza
ültetés és házasságjóslás lucacédulával is. A Padkaporos
Táncegyüttes betlehemes előadását tekinthetik meg 18
órától, valamint 18.30-tól az Aprók Tánca veszi kezdetét Kátai Tibor vezetésével. A belépő gyermekeknek
200 Ft/fő, felnőttek részére 100 Ft/fő.

A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemiségű út. A barátság, békesség, szeretet, elmélyülés és megnyugvás útja. Segít
a testi, szellemi és lelki megújulásban. Az út végigjárása nehéz
feladat és időnként nagy toleranciára van szükség hozzá. Az utat
mindenki önként, saját akaratából, saját felelősségére járja,
ennek figyelembe vételével kell

nemzetközi zarándokútnak. A
hagyományokra alapulóan tervezett útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken a természetben vezet, de a közbeeső
települések belterületeit érinti. A
tervezett zarándokút teljes hoszsza mintegy 420 km.

gondoskodni saját ellátásáról. A
Magyar Zarándokút hazai szent
helyeket (különleges kisugárzású helyeket) érintve, Esztergomból vezet Máriagyűdre, alapja lehet majd a Czestochowa
– Medugorje között tervezett

A Szerelemhegyi család története
A Szerelemhegyi család története – tapasztalatok a családfakutatásról címmel tartott előadást november 25-én Kovács Gyula, a
Kiskun Múzeum Baráti Körének tagja az intézményben. A „Múzeumi estet” a Kiskun
Múzeum Baráti Köre szervezte.
Dr. Szerelemhegyi Károly ny. polgármester
(Kiskunfélegyháza) 1862-ben Csongrádon
született. Középiskoláit Kecskeméten a piaristáknál, jogi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. Pályafutását a kiskunfél-

egyházi járásbíróságnál kezdte meg, majd a
rendőrség alkapitányává nevezték ki. Innen a
város alpolgármesterévé, később polgármesterré választották meg. 1910-ben 35 évi érdemekben gazdag munkásság után nyugalomba
vonult. A városfejlesztés terén maradandót
alkotott. Nevéhez fűződik a fedett csatornázás,
a leányzárda létesítése, a gimnázium
főgimnáziummá való fejlesztése, utak
kövezése, kutak építése stb. A Közművelődési
Egyesület, a Petőfi Bizottság elnöke és számos
kulturális és hazafias egyesület vezetője.

Mazsorettjeink sikere Mezőkövesden
A Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület utánpótlás csoportjai és szurkolói 120 fővel utaztak
november 27-én vasárnap Mezőkövesdre, az V.
Mezőkövesdi Országos Mazsorett Fesztiválra.
A Pillangó csoport az első korcsoport show
kategóriájában Ezüst Oklevelet kapott. A Szivárvány csoport szintén első korcsoportban indult,
ahol show kategóriában Kiemelt Arany Okle-

véllel jutalmazták. A Csillagfény csoport második korcsoportban indult, ahol show kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet és pom-pon
kategóriában is Kiemelt Arany Oklevelet érdemelt ki. Elhoztak egy külön díjat is, első korcsoportban a legjobb tambúrmajor díjat a Szivárvány
csoport tagja Zugi Viktória nyerte. A csoportok
művészeti vezetője Jankovszki Zoltánné Nívódíjas táncpedagógus.

Jazzkoncert a művelődési házban
Nagysikerű koncertet adott november 22-én a művelődési központ Zenés Koronás Esték
sorozatában az amszterdai Leopold Quartett jazz zenekar.
A “Crossing Paths” négy ember, akinek a zenében ugyanaz volt ezen az estén a célja:
találkozás a színpadon a közönséggel. A zenekar először
járt Magyarországon, saját
számait játszotta. Leopold
kompozícióit és átiratait a modern jazz, pop-és komolyzene hatotta át. Az együttes
tagjai voltak: Chris Kronreif
– szaxofon, Niko Leopold –
zongora, Andris Meinig –
bőgő, Jakob Sigl – dob.
Fotó: Dulity Kálmán
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Ülésezett
a védelmi bizottság
Soron következő ülését tartotta november 30án Kiskunfélegyháza Helyi Védelmi Bizottsága a Városházán. Az ülést Kapus Krisztián polgármester, HVB elnöke nyitotta meg.
Huszár Éva tű. százados, kirendeltség-vezető
ismertette a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2011. CXIII. törvény, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvényt, valamint annak végrehajtási rendelet előírásait, rendelkezéseit, kiemelve a helyi védelmi bizottságok felépítését,
működését, a polgármesterek feladatait érintő
jogszabályi változásokat.
Biatovszki László, az ATIKÖVIZIG Csongrádi
Szakaszmérnökség vezetője, valamint Kádár
Attila, a Tisza-Kunság Vízgazdálkodási Társulat igazgatója az őszi helyszíni bejárások
tapasztalatairól számolt be, ismertette az önkormányzatok belvízi védekezéssel kapcsolatosan
esedékes feladatait és adott átfogó értékelést a
2010/2011-es hidrológiai évről. Huszár Éva
százados beszélt még a kistérség téli időszaki
felkészülés keretében végrehajtott feladatairól.
Végül Dr. Hell Gizella tiszti főorvos, a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kiskunhalasi,
Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai
Kistérségi Népegészségügyi Intézetének
vezetője az influenza elleni védőoltások fontosságát hangsúlyozta a járványok megelőzésére,
várható hatásainak mérséklésére a téli
időszakban bevezethető intézkedésekről tartott
előa- dásában.

Rendhagyó angolóra
a Mórában
Rendhagyó angolórát tartott november 14-én
Jilly Viktor, gimnáziumunkban a 10.A-sok
közreműködésével. Jilly Viktor a fővárosi
Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium angoltanára. Sokan ismerhetik a TV-ből is: a
Muzzy angol nyelvtanító sorozat felhasználásával tanító,”gitáros” angoltanárként, vagy a
„Last Minute” új típusú érettségire felkészítő,
próbavizsga sorozat szakértőjeként.
A bemutató óra egy ötórás továbbképzés része
volt, amelyre a gimnáziumi tanárokon kívül
más angoltanárok is eljöttek. A 10.A osztályosok angol tagozatos csoportjának egy számukra ismeretlen tankönyvből tartott órát a
tanár úr, ami igen látványos volt, hiszen több
technikai eszközt is használt. Az óra mindvégig
érdekes és pergő volt. Az órát követő szakmai,
módszertani megbeszélések során Jilly Viktor
elárulta, hogy a tanítandó anyag kiválasztása
után még hetekig gondolkodott a megvalósításon, és kb, 3 órát készült rá. Ez a tény és a hosszas
technikai bajlódás némi visszaigazolása volt annak,
miért nem könnyű ilyen látványos órákat tartani nap,
mint nap. Azt is bizonyítva láttuk azonban, amit
valaha módszertanból tanultunk, hogy a munkánál nincs jobb fegyelmező eszköz.
Gyöngyösiné Busi Erzsébet angoltanár
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Ne gyújts rá!-nap a Közgében
Már hetedik éve kapcsolódik iskolánk ahhoz a
nemzetközi akcióhoz, amely a dohányzás káros
hatásaira hívja fel a figyelmet. Minden év novemberének 3. csütörtöke a Ne gyújts rá!-nap,
amikor is arra kérjük a dohányosokat, hogy
álljanak ellen a kísértésnek, gondoljanak inkább saját és környezetük egészségére. Ebben
az esztendőben egészségnappá bővítettük az eseménysorozatot, ugyanis csatlakoztunk az Arcadia-Reklám Kft. kampányához.
Az egészséges életmódot állítottuk a nap középpontjába: figyelemfelhívó plakátokat helyeztünk el az iskola minden pontján. A szünetekben
sárgarépát és almát osztottunk, grahamlisztből
készült süteménnyel kínáltuk a gyerekeket. Az
egyik szünetben megtornáztattuk a diákokat, az
egészséges életmóddal és a dohányzással kapcsolatos kvízkérdéseket megválaszolva pedig
vitaminnal dúsított rágóteblettákhoz, matricákhoz, vitamin abc-hez lehetett jutni. Két mérőpontot állítottunk fel az iskola folyosóin, ahol
Szolnoki Irén az iskola védőnője, és Markó
Zoltánné, a BKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztályának munkatársa mérte az arra
kíváncsiak vérnyomását, testtömegindexét, a
testzsír értékét és testvízszázalékát. A rendezvény lebonyolításához az Arcadia-Reklámtól kaptuk a speciális mérleget, az egészséges életmóddal kapcsolatos kiadványokat,
szóróanyagot, plakátokat, matricákat, rágótab-

lettákat, a sütéshez pedig grahamlisztet (nagyszemű teljes kiőrlésű liszt). Köszönjük, hogy az
iskola Diákönkormányzata lelkesedéssel, munkával és anyagi támogatással segített a program
lebonyolításában. Köszönjük Irénke néninek, a
védőnőnek és egészségnevelő kolléganőjének,
hogy állták a diákok rohamát egész délelőtt.
Köszönjük Kocsisné Móczár Julika néninek,
Orosziné Gulyás Ildikó néninek, Csenkiné Bihal Mária tanárnőknek és a 12/A-s Tóth Évi
anyukájának, hogy finomabbnál finomabb süteményeket sütöttek. Reményeink szerint a
nemdohányzók megerősítést kaptak, hogy soha
ne gyújtsanak rá, illetve mintát, ösztönzést arra,
hogy törődjenek egészségükkel.
Tóth Istvánné szervező

„Követségben” a Máltaiak
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat minden tagja
mély tisztelettel őrzi Árpád-házi Szent Erzsébet
emlékét. Ennek jegyében keresték fel idén is a
helyi Máltai Szeretetszolgálat tagjai a Nádasdy
utcai szociális otthon lakóit november 18-án.
Délután fél háromkor érkeztek megrakodva csomagokkal, melyekben házi sütemények és pályázati pénzen vásárolt déligyümölcsök, valamint
a cukorbetegeknek szánt csokoládék voltak.
Mielőtt feltálalták volna az Erzsébet-napi étkeket
az otthon lakóinak, Hajagos Gyula, a Szent István
templom plébánosa emlékezett meg az általa
celebrált szentmise keretében Európa legismertebb szentjéről, akit a magyar föld adott a
keresztény világnak. Elmondta, hogy Árpád-házi
Szent Erzsébet a krisztusi szeretet követelményét

betartva adományozta el nem csekély vagyonát a
szegények javára. Így bizonyította be, hogy az
anyagi gazdagság sokak számára válhat áldássá.
A szentmise áhítatát növelték a Szent István templom megjelent énekkarosai. Hálás köszönet a
segítségükért! Ugyancsak köszönet illeti Kiss
Ákost is, aki a szentmise után olasz dalok és magyar nóták éneklésével vidám hangulatot teremtett. Nem egy idős otthonlakó vele énekelt.
Az Erzsébet napi megemlékezést a hozott étkek
szétosztása zárta, amelyben a gondozónők segítettek. Mindenki, aki részt vett a kiskunfélegyházi Máltai Szeretetszolgálat által szervezett
esten, úgy érezte: jó volt Árpád-házi Szent Erzsébet „követének” lenni.
Mayer Lászlóné a kiskunfélegyházi
Máltai Szeretetszolgálat tagja

Újabb félegyházi sikerek
A Móra Ferenc Gimnázium „Beszélni nehéz!”
Diákköre nemcsak az iskola, a város, de szinte
az egész régió legeredményesebb tanuló csoportját jelenti.
Nemcsak a 14 Kazinczy-díj, hanem a hónaprólhónapra elért országos eredményeik is ezt jelzik.
Legutóbb november 18-19-én Gyulán a XI. Simonyi Imre Emlékverseny országos döntőjén szerepeltek. Erre a szavalóversenyre a Kör négy
diákját vitte el Dr. Borbélyné Szabó Katalin, a sikereket halmozó pedagógus.
A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium által
szervezett országos szavalóverseny, versmondó

találkozó hatalmas érdeklődés mellett zajlott,
hiszen a versenyző diákok is majdnem százan
voltak. Az ország távolabbi helyeiről Esztergom,
Jászberény, Sándorfalva mellett Békéscsabáról
Makóról, de Erdélyből is érkeztek (pl. Temesvár)
fiatalok, akik 4 csoportban versenyeztek egymással (7-8. évfolyam, a 9-10., illetve a 11-12. évfolyam). A félegyházi diákkörösök megint
kitűnően szerepeltek, hiszen Barna Pap Bianka
8/E az I. helyezést ért el (versmondását még a
zsűri is megkönnyezte!) a 7-8. évfolyamon, míg
Gulyás Eszter 11/E-s tanuló korosztályában a II.
helyezett lett, Magyar Anett teljesítményét pedig
különdíjjal jutalmazták!
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Köszönet a fenyőfákért
Idén is két fenyőt állítottak fel a
városban a közelgő ünnepek tiszteletére. Az egyik karácsonyfa a
Béke térre, a másik a Petőfi lakótelepi körforgalom szomszédságába került. A fákat – mint azt
már évek óta teszi – Balogh Albert adományozta a városnak. A
fenyők felállításához szükséges
darus kocsit az idei esztendőben
is Vízhányó László (VÉPFU
Kft.) biztosította. A fákat a
tűzoltók vágták ki és állították be
a helyükre, az útvonal biztosítását a rendőrség végezte. A fenyők
díszítésében a VSZKSZ vállalt oroszlán részt.

Gyógyulni szeretne!
Tüdő transzplantációhoz szükséges anyagi forrás biztosítására szervez
gyűjtést a félegyházi Eszik László (Kiskunfélegyháza, I. kerület 144.).
A polgármesteri hivatal aulájában e célból gyűjtődoboz került kihelyezésre, hogy aki csak teheti, anyagilag hozzájárulhasson a férfi
műtétjéhez és ezáltali gyógyulásához. A gyűjtődobozon kívül egy
számlaszám is rendelkezésére áll az adakozni kívánóknak:
OTP 11773322-00381310.

Adventi gyertyagyújtások
Folytatás az 1. oldalról.
December 10-én Kiskunfélegyháza város legidősebb polgára, december 17-én Kiskunfélegyháza legfiatalabb polgára és szülei gyújtják
meg az adventi gyertyát. A rendezvényeken közreműködik a TKIKI
kórusa és a Padkaporos Táncegyüttes.
Karácsonyi kiállítás és vásár nyílt december 1-jén a művelődési központban. Kiállítók: Bene Ágostonné (vessző-csuhétermékek), Piti Katalin
(grafika, festmény), Rádiné Bense Tünde (bőrékszerek), Vízi Jánosné (báb,
játék, grafika), Dr. Ónodiné Nyisztor Enikő (kerámia), Huszka Zsolt (méz),
Dobos Zsuzsa (fazekas), Jójárt Rozália (csuhé-, szalmadíszek), Ónodi Eszter (raku és kavicsolt kerámia), Kis László (papírlámpa), Böröczki Edit
(kerámia), Udvari Emese (üvegékszerek), Vincze Ágnes (ajándéktárgyak),
Csabai Erika (textilkézműves), Somogyvári Péterné (ásvány és- kereámiaékszer). A kiállítás és vásár december 23-ig tart nyitva.

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján (www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Gál Imréné Papp Mária, Cseri Károlyné Palatinus Erzsébet
– Kiskunfélegyháza. Jugovics Tibor – Tiszaalpár. László Sándor –
Jászszentlászló. Hegedűs Istvánné Mészáros Valéria – Bugac. Tuman
Lászlóné Varga Julianna – Kerekegyháza.
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Egyházi sorok
Ótemplom: - December 10-én, pénteken este 7 órakor ifjúsági szentmise
lesz a Kalmár kápolnában.
- December 11-én, szombaton délelőtt 10 órától a felnőttek készülnek a
szentségek vételére, délután 2 órától ministránsfoglalkozásra hívjuk a gyerekeket. Az esti szentmisét a Szent Mónika Imaközösség szándékára mutatjuk be, a szentmise kezdetén ünnepélyesen meggyújtják a fiatalok az
adventi koszorú következő gyertyáját.
- December 12-én, vasárnap este fél 7-től „Meghittség és derű” címmel,
karácsonyi orgonahangversenyt ad templomunkban Rákász Gergely.
- Karácsony előtti, tartós élelmiszer-adományaikat leadhatják a sekrestyében. Mindenféle felajánlásukat hálásan köszönjük a rászoruló családok nevében.
Újtemplomból: - Írjuk a jövő évi miséket. Akik szeretnének szentmisét
mondatni, jöjjenek be a Plébániára!
Ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában december 9-én, pénteken este 7
órakor. Minden fiatalt hívunk és várunk!
December 11-én, szombaton este 5 órakor adventi gyertyagyújtás lesz a
Polgármesteri Hivatalnál. Mindenkit hívnak és várnak.
December 11-én, advent 3. vasárnapján délután 4 órakor a Zenebarátok
Kórusa koncertet tart templomunkban. A belépés díjtalan! A koncert miatt
elmarad a Rózsafűzér társulat összejövetele.
Szentmisék: Újtemplom: h-szo 7 es 17 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 es 18 óra.
Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 6, 7 es 17.30 óra, vasárnap
6.30, 8, 9, 10.30, 17.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia
a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, 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 5-11-ig HOLLÓ Patika: Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.Tel.: 76/ 462-454 (ügyeletének teljesítésének helye KORONA
Patika, Korona u. 4.), december 12-18-ig HÓVIRÁG Patika (Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463363)
Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális telefonszám az
ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: December 10-én és 11-én Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330) és Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.:
70/338-1097), december 17-én és 18-án Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2343-128) és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06 70/321-05-84.
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A középmezőnyben zár a FASI
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Egy arany, két ezüst
Szabadfogású meghívásos
diákversenyt rendeztek Bócsán az elmúlt hétvégén. A
Kiskunfélegyházi Vasas TK
versenyzői a következő eredményeket érték el:
Kovács Alex a 37 kg-os súlycsoportban mindenkit legyőzve arany, Provics Gergő a 42 kgban és Seres Gergő az 54 kg-osok között
ezüstérmet szerzett. Edzők: Ván Jenő, Szabó
József és Kelemen András.

Felhívás, tájékoztató
Harmadik helyen végzett az előző bajnokságban
a Félegyházi ASI Extra-ligában szereplő csapata, Vajda, Pálosi, Korponai összeállításban.
Az idei (2011-2012) bajnokságban Pálosi Balázs
átadta helyét a fiataloknak és most az Extra –
ligás NB III-as és a megyei bajnokságban játszó
csapatok edzéseit irányítja. Helyére Karsai Ferenc szakág-elnök Móricz Máté fiatal tehetséges
játékost hozta a csapatba. A 2011-2012-es bajnoki évet Vajda Viktor, Korponai Zoltán és Móricz Máté összeállításban kezdte a csapat.
Az eddigi mérkőzéseken a következő eredményeket születtek: FASI I.-Győri Elektromos
8:2, FASI I. - Jászkun Volán 10:0, Szerva SE
Szécsény – FASI I. 6:4, FASI I. –PTE PEAC
(Pécs) 6:4, FASI I. Békési TE I. 4:6, FASI I. –
Szombathelyi AK I. 10:0, FASI I. – Szegedi AC

I. 5:5, FASI I. – CVSE I. 2:8, Pénzügyőr SE I. –
FASI I. 5:5. Az őszi szezon utolsó mérkőzését
idegenben a Büki TE ellen játssza december 10én.
A FASI I. csapata hét mérkőzésből négyet megnyert, kettőt elveszített, és egy döntetlent ért el.
Egyéniben Vajda Viktor a Magyar Bajnokság
bronzérmeséhez méltóan 24 győzelmet aratott,
Móricz Máté 15 győzelmet szerzett, míg Korponai 12 győzelemmel járult hozzá a csapat eredményéhez. Párosban négyszer győztek. Ezzel az
eredménnyel, függetlenül az utolsó fordulótól, a
csapat a mezőny első felében foglal helyet. A
tavaszi forduló nehezebbnek ígérkezik, mivel hét
mérkőzést kell idegenben játszani és csak hármat
hazai pályán. Szerencsére páros játékuk javul, és
Móricz Máté is egyre eredményesebben játszik.
Némedi László

A legjobb nyolc között az Astra
A Magyar Női Futsal Kupa soron következő
fordulója zajlott november 19-én a Constantinum sportcsarnokában. A tét a legjobb csapatok közé jutni, ehhez a Szentesi FSC csapatát
kellett legyőznie Astra – Kiskunfélegyháza
Bulls-nak.
A csapat a szokásos lendülettel játszott, Dombó
János edző által felvázolt taktika alapján. A félidőben 4:0-ra, majd a mérkőzés végére 14:2-re
alakult az eredmény. A játék után a közönség

vastapssal köszönte meg a lányok lelkes játékát.
Kezdőcsapat: Astra – Bulls : Kiss Nikolett, Pintér Violett, Zágor Bernadett, Szabó Boglárka,
Molnár Judit csere: Szabó Nóra.
Szentes FSC: Győző Tamara, Csonak Szilvia,
Vörös Andrea, Farkas Erzsébet, Boda Virág
csere: Győző Tilla, Kotvics Edina, Szabics
Anetta, Lengyel Lujza.
Gólszerzők: Szabó Boglárka 5, Pintér Violett 6,
Molnár Judit 2, Szabó Nóra 1 illetve Győző Tilla
1, Szabics Anetta 1.

Mikulás Kupa a Honvédon
Hét település negyven versenyzője vett részt a
december 3-án megtartott Pofon partin, a Kiskunfélegyházi HTK ökölvívó termében. A rendezvényt a KHTK ökölvívó szakosztálya és a
Félegyházi Ökölvívó Utánpótlás és Tehetségkutató Alapítvány szervezte. A megmérettetésen
Tápiómente, Baja, Kecskemét, Tiszakécske,
Szeged, Elek, Kiskunfélegyháza legjobb utánpótlás versenyzői léptek a szorítóba.
A pofonokat természetesen nem a Mikulás, vagy
krampuszaik osztogatták, hanem a tehetséges fiatal játékosok. Kiskunfélegyháza tizenkét fővel
nevezett, közülük kilencen győztesen hagyták el
a ringet. Győzött, 25 kg: Ajtai Zsolt, 30 kg:
Farkas Norbert, 32 kg: Mizsei Gergő, 35 kg: Ajtai
József, 40 kg: Ajtai Szilveszter, 40 kg: Rácz
Antal, 48 kg: Bányai Arnold, 57 kg: Pap Ádám,
59 kg: Krutvecz Márk. A legtechnikásabb
versenyző címert Ajtai József (35 kg) érdemelte

ki. Az alapítvány jóvoltából a versenyzők az
érmek mellé Mikulás csomagot is kaptak. Edzők:
Varga István, Mizsei György, Mihály János,
Hideg László.
Némedi László

Hivatalos
autóbusz menetrend!
December 11-től lép életbe a 2011-2012. évi
hivatalos Volán autóbusz menetrend. A
Bács-Kiskun megyei menetrendi kötet az
autóbusz-állomások pénztáraiban december
5-től megvásárolható.
A társaság járatait érintő menetrend módosításokat, változásokat magába foglaló tájékoztató
a www.kunsagvolan.hu weblapon megtalálható. Az autóbuszmegállók indulási jegyzékeinek cseréje folyamatosan történik. Az internetes menetrendi keresőrendszer pontosítása
a változást megelőző napokban várható.

Kiirtották
a rágcsálókat!
November utolsó hetében megtörtént Kiskunfélegyháza Város rágcsálóirtási munkáinak
utolsó negyedéves irtószer kihelyezése. A 2011 .
évi rágcsálóirtási programban a tervezett négy
irtáson kívül még öt részleges irtás történt,
amelyek helyét lakossági bejelentések alapján
határoztuk meg.
Tapasztalataink szerint a rágcsálók felszaporodása a tavaszi időszak közepére és az őszi
időszak végére volt a legnagyobb. Ezekben az
időpontokban nő meg a patkányok szaporodási
ciklusa, és ősszel még a vándorpatkányok megjelenését is prognosztizálni lehet. A város
területén a rágcsálóirtás megvalósítása úgy
történik, hogy a csatornarendszerbe helyeztetünk ki irtószereket. A munkálatokat a Gyulai
székhelyű Bogármérnökség Kft. végzi.
A közterületek rágcsálómentesítése nem oldja
meg a problémát, mivel a patkányok és egyéb
rágcsálók olyan ingatlanokon is szaporodnak,
ahol az állatokat nem megfelelő módon tartják,
vagy az ingatlan elhanyagolt. A magántulajdonú ingatlanokon a tulajdonosoknak kötelessége megoldani a védekezést (18/1998. (VI:
3.) NM rendelet 36.§.) alapján. Kérjük a város
lakosságát, hogy az eredményes mentesítés
érdekében rendszeresen védekezzen. Javasoljuk, hogy a védekezés hatékonysága érdekében vegyék igénybe az erre szakosodott vállalkozók munkáját.
Városüzemeltetési csoport
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Újabb mérkőzést nyert a P&P
Az őszi szezon utolsó mérkőzését is eredményesen zárta a város NB II-es férfi felnőtt
kézilabdacsapata. November 27-én a KÉSZ
Arénában több mint 200 lelkes néző buzdítása mellett a mindenre elszánt, jó játékosállományt képviselő Kunszentmárton csapatát fogadták kéziseink. A mérkőzés elején
fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a
10. perc után sikerült meglépnie a P&P kéziseinek.
Az első félidő végére fokozták előnyüket, így
20-14 arányú vezetéssel fordultak a csapatok.
A második játékrész eleje a vendégcsapatnak
kedvezett. Gyors támadásaikkal fokozatosan
felzárkóztak, de egy jókor jelzett időkéréssel
rendezte sorait a hazai csapat, és a hátralévő
játékidőt összpontosítva, fegyelmezett taktikával megtartotta előnyét és megérdemelten
39-35 arányban megnyerte a mérkőzést. Ezzel
a győzelemmel a P&P Félegyházi NB II-es
férfi felnőtt csapat megszerezte 15.-dik pontját, mellyel bebiztosította, hogy a tabella
élmezőnyében szerepeljen továbbra is.
Gólszerzők: Ignácz Vilmos (7), Virág Sándor
(9), Savanya Zsolt (7), Berta László (1),
Bolvári István (4), Minik Géza (10), Horváth
Bende (1), Prezenszki István (kapus), Fekete
Krisztián (kapus).
A junior játékosok is hasonló elánnal kezdték
mérkőzésüket. Bátran, igazi akarással, szép
megoldásokkal játszottak az első félidő során,
melynek következtében 14-10 arányban vezettek. A vendégcsapat azonban a második
játékrészben megmutatta életkorbeli fölényét.
A nagyobb rutin győzedelmeskedett a mérkő-

Elnökváltás
a megyei sakkszövetségben
Tanács István, a Kiskunfélegyházi Honvéd
Testedzők Köre (KHTK-Csongrád) szakosztályvezetője lett a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség (BKMSSZ) elnöke. A tagság november 26ai ülésén szavazott bizalmat a félegyházi
sportembernek.
Mivel az alapszabály módosítására nem került
sor, összeférhetetlenség miatt Seres László
(ugyanannak az egyesületnek tagja) kötelezően lemondott elnökségi tagságáról, de főtitkári
beosztását megtarthatta. A megüresedett helyre elnökségi tagnak Dr. Botta Tibort, a TÁKISZ SE Kecskemét egyesület csapatvezetőjét
választotta meg tagság. Az elnökség továbbiakban Tanács István vezetésével, Dr. Botta
Tibor és Csernai Tibor segítségével folytathatja munkáját 2014-év végéig.

Évadzáró fekve
nyomó verseny

zésen, így végül 25-27 arányban Kunszentmárton örülhetett a két pontnak. Gólszerzők:
Rácz Miklós (1), Tóth Roland (2), Huszár
Krisztián (1), Herczeg Milán (4), Tóth Viktor
(8), Kovács Attila (3), Nagy Péter (4), Retkes
József (2), Fekete Krisztián (kapus), Fekete
Gábor (kapus).
Árvai Zoltán

Megszorongatták a tavalyi ezüstérmest
November 27., Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnok.
Fornetti Altro-Mókusok –
Univerzum-Aramis 2-3 (0-2)
Játékvezető: Kőrösi János,
Patyi Zoltán, Eke László.
Fornetti Altro-Mókusok: Sándor Szilvia – Bezsenyi Anita,
Bagdi Csilla, Zsadányi Szilvia,
Rátkai Orsolya. Cserék: Ficsór
Mónika, Bezsenyi Zsuzsanna,
Krisztián Krisztina, Kiss Anikó
Tünde, Hajagos-Tóth Judit, Suhajda Eszter. Edző: Osztopáni
Mihály.
Góllövők: Bezsenyi Zsuzsanna, Krisztián Krisztina, illetve
Bernhardt Barbara (2), Bernhardt Bernadett.
Piros lap: Bernhardt Bernadett.
Osztopáni Mihály (edző/Fornetti Altro-Mókusok): Egyenlő
erők küzdelmét hozta a mérkőzés, ahol a helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapaté lett a
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három pont.
December 3. December 3., Budapest.
Játékvezető: Moldván István,
Mohácsi István, Almási Petra.
Fornetti Altro-Mókusok: Sándor Szilvia – Bezsenyi Anita,
Bagdi Csilla, Zsadányi Szilvia,
Rátkai Orsolya. Cserék: Ficsór
Mónika, Bezsenyi Zsuzsanna,
Krisztián Krisztina, Hajagos-

Tóth Judit, Kiss Anikó Tünde.
Edző: Osztopáni Mihály.
Ferencváros – Fornetti AltroMókusok 3-1 (1-1)
Osztopáni Mihály (edző/Fornetti Altro-Mókusok): Az utolsó percekig háromesélyes csatát
vívtunk a Ferencváros ellen.
Sajnos helyzetkihasználásunk a
mai napon sem volt megfelelő.
Rigó Tamás

Színvonalas fekve nyomó versenyt rendeznek
december 18-án a Darvas József Általános
Iskolában. A rendezvény célja a fiatalok
érdeklődésének felkeltése az egészséges életmód iránt, a rendszeres sportolásra, és a rendszeres testedzés fontosságára.
A versenyre értékes nyereményekkel és kupákkal várnak minden érdeklődőt. Az immáron
tizedik alkalommal megrendezett Sébi kupa szervezői, a Séberger SC csapata köszönetet mondanak Kapus Krisztián polgármesternek és Balla
László alpolgármesternek egész éves segítségükért.

„Petőfi Emlékfutás”
Immáron huszadik alkalommal rendezik
meg a hagyományos Szilveszteri Futást városunkban. A városháza elől december 31-én
11 órakor startol a legkisebbek mezőnye.
A hat évnél idősebbek 11.05 perckor állnak rajthoz. A nagyok (10-99 éves korosztály) 11.15
órakor startol, hogy teljesítse a 2200 méteres
távot. Nevezni 10-10.45 óra között lehet a
helyszínen. A nevezés ingyenes. A célba érők
ajándékpólót kapnak. A szervező, a Szuperinfó
Futóklub zsűrije a legötletesebb jelmezeket is
díjazza.

Ne hagyja ki!
Hirdessen a
Félegyházi Közlöny Online-on
A hirdetés ára:
10 ezer forint/hó

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

