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Késik a TKIKI Batthyány
Általános Iskola épületének
felújítása, mivel Félegyháza
nem nyert az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv pá-
lyázatán. A felújításra azon-
ban mindenképp szükség
van.

Az iskolaépület teljes szerkezeti felújítását, az
oktatás minőségi átszervezését tervezik a TKIKI
Batthyány Általános Iskolában, hiszen a Petőfi
Iskola tervezett megszüntetése után a Batthyány
iskola tanuló létszáma jelentősen megnő majd.A
felújításra pályázatot nyújtott be a város, sikerte-
lenül. Országosan 253 nyertes pályázat született
az Új Magyarország Fejlesztési Terv isko-
lafelújítási pályázatán. Így mintegy 500 iskola és
óvoda felújítása kezdődhet meg. Bács-Kiskun
megyében 10 pályázat nyert. A kormányzat az
óriási túljelentkezés miatt további 20 milliárd
forintot csoportosított át a következő évek
fejlesztési forrásaiból az igények kielégítésére,
amit azok között osztanak szét, akik pályáztak,
de nem nyertek a most lezárult pályázaton. Garai
István országgyűlési képviselő értesülései szerint
a félegyházi pályázat ott van a között az ötven
pályázat között, amelyek a második körben
nyertesek lehetnek. Az eredmény szeptember,
vagy legkésőbb október végére várható.

G. Zs.

Nem bontottak szerződést

Ünnepélyes keretek között avatták fel
szeptember elsején az Összevont Általá-
nos Iskolák Dózsa György nevét viselő
tagintézményében a felújított fizika-
kémia laboratóriumot.

A terem kialakítása másfél millió forint-
ba került. A pénz egy részét az Összefo-

gás a Dózsás Gyermekért Alapítvány (1,1
millió forint), a másik részét Gyenes
Attila, Kormányos Imre és Bense Zoltán
önkormányzati képviselők (300 ezer
forint), a fennmaradó részt pedig a diák-
önkormányzat teremtette elő. A korszerű
termet Teres Ágoston, pap, csillagász
professzorról nevezték el.

Fizika-kémia labort avattak

Hulladékkezelő központot adtak át Felgyőn

Nem járt sikerrel az MSZP-
frakció kezdeményezése, a-
mely arra irányult, a város
bontsa fel a májusban megkö-
tött szerződést a Régió Napló
című időszaki lap kiadójával,
a Sajtó Team Kft-vel.

A szocialisták azért kérték a megállapodás
megszüntetését, mert úgy vélték a lap a jobbol-
dali propaganda szócsöve.
Az augusztus 28-ai képviselőtestületi ülésen dr.
Garai István alpolgármester fogalmazta meg az
MSZP-frakció a Régió Naplóval kapcsolatos
aggályait. Elmondta, szerintük a lapban, döntő
többségben a jobboldali képviselők szerepel-
nek, a baloldal szinte egyáltalán nem kap publi-
citást. Az újság semmi újat nem ír.Aközölt hírek
zömét a helyi rádió internetes oldaláról veszik át.
A közel két órás vita semmilyen eredményt nem
hozott. A lap ez év végéig biztosan megkapja a
szerződésben foglalt támogatást.

Homokhátsági Regionális Települési Hul-
ladékgazdálkodási Projekt részeként Szabó
Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
augusztus 28-án ünnepélyes keretek között
átadta a Felgyői Regionális Hulladékkeze-
lő Központot. A beruházás eredményeként
a környezetet védő, az egészséget szolgáló,
rendezett helyre kerül 14 település, így
Félegyháza hulladéka is.

A Felgyőn átadott komplexum 6,4 millió
euróba, azaz 1,5 milliárd forintba került. A
központ mintegy 26,5 hektáron fekszik. A
lerakó 26 év alatt 372 ezer köbméter szelek-
tíven gyűjtött hulladék befogadására alkal-
mas. A telepen felépült egy a hulladék válo-
gatására, bálázására alkalmas válogatócsar-
nok, valamint egy évente hétezer tonna szer-
ves anyagot kezelő komposztáló tér. A fel-
győi központba 14 településről - Bugac,
Bugacpusztaháza, Csongrád, Felgyő, Fülöp-
jakab, Gátér, Jászszentlászló, Kiskunfél-
egyháza, Kunszállás, Móricgát, Pálmonos-

tora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Tömörkény –
hordhatják majd a szemetet.
ACsongrád Város Önkormányzatának gesz-
torságával működő program több mint 11
milliárd forintos összértékével a Dél-Alföld
legnagyobb környezetvédelmi beruházása,
melynek keretében összesen 23 környezet-
védelmi célokat szolgáló létesítmény ké-
szül. A program 75%-ban az Európai Unió,
15%-ban a Magyar Állam, 10%-ban pedig
az érintett 82 önkormányzat támogatásával
kerül megvalósításra 2005-2008. között, és
három megye (Csongrád, Baranya és Bács-
Kiskun) 82 településének mintegy 110 000
háztartását érinti. A projekt célja a térség
345 ezer lakosa hulladékkezelési problémá-
jának megoldása. A program révén a jövő-
ben az önkormányzatok nem önálló keretek
között oldják majd meg a hulladékok
begyűjtését és ártalmatlanítását, hanem egy
korszerű, biztonságos és a környezetvédel-
mi előírásoknak maximálisan megfelelő
hulladékgazdálkodási rendszer részeként.

Késik a felújítás
a Batthyány iskolában

?
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Nyílt levél
Tisztelt Alpolgármester Úr!

A legutóbbi – határozatképes - testüle-
ti ülésen is végül releváns eredmény
nélkül zajló vita alakult ki a FIDESZ-
KDNP frakció sajtótájékoztatóján el-
hangzott részben félreérthető, és talán
részben felületesen és pontatlanul is
megfogalmazott bejelentésükről –
amit egyébként a sajtó valószínűleg
éppen ezért többféleképpen interpre-
tált -, miszerint a frakciójuk „hanyag
kezelés gyanújával ismeretlen tettes
ellen feljelentést fog szorgalmazni”,
más sajtó megfogalmazás szerint pe-
dig erre kéri fel a polgármester
urat....(?) Akkor ez a kijelentés a Vá-
rosi Kórházzal összefüggő szövegkör-
nyezetben hangzott el, majd most a
legutóbbi, 2008. augusztus 22-ei Fél-
egyházi Közlönyben már ráutaló meg-
jegyzés nélkül, szó szerint a következő
formában:

„Busa Imre gazdasági ügyekért fele-
lős alpolgármester szerint a városve-
zetés átgondolatlan döntései felelő-
sek a kialakult helyzetért. A fideszes
városvezetés egyúttal hanyag keze-
lés gyanújával ismeretlen tettes ellen
feljelentést szorgalmaz.”

Azon túlmenően, hogy tisztelt figyel-
mébe ajánlanám alpolgármester úrnak,
hogy a jelenlegi politikai konstelláció-
ban a „városvezetés” és a „fideszes
városvezetés” egy és ugyanaz, így a
politikai groteszk pornográfia kategó-
riájának tűnik az egymás után követ-
kező két mondat (talán saját magukat
akarják feljelenteni?), de azt is meg
kell jegyeznem, hogy ezen kérdéskör
lila ködben való lebegtetése árt Kis-
kunfélegyháza hírnevének, ami a jelen-
legi helyzetünkben, több milliárdos pá-
lyázataink elbírálása, és hasonló nagy-
ságrendű beruházók fokozott érdeklő-
dése közepette, az elmúlt évek legkár-
tékonyabb politikai hozzáállása és
tevékenysége városunk életében.

Ezért tisztelettel felkérem, és tekintet-
tel az előbbiekben vázolt kedvezőtlen
hatások miatt felszólítom Önt, hogy
amennyiben konkrét tények birtoká-
ban jogi lépéseket kíván, kívánnak
megtenni, akkor azt tegyék meg – egy-
ben kérem ezen tényekről, adatokról
legyen szíves informálni, hogy a város
érdekében a megfelelő lépéseket én is
megtehessem -, vagy ha ilyen nincsen
birtokukban, akkor a városunkat és
intézményeinket lejárató, hitelrontó
politikai ámokfutásukat fejezzék be.

Tisztelettel: Garai István Levente dr.
országgyűlési képviselő(MSZP)

Családi Napot tartott a Zöldmező Lakó-
közösség 2008. augusztus 9-én, szombaton a
Zöldmező Lakótelepen.

A második alkalommal megrendezésre
kerülő Családi Nap programjai között szere-
pelt gyermek és felnőtt foci, ügyességi ver-
seny, sétakocsikázás. A nap folyamán a gyer-
mekek részére a rendezvény időtartama alatt
ingyenesen biztosított arcfestés, ugrálóvár és
trambulin nyújtott feledhetetlen élményt, szó-
rakozási lehetőséget. A foci, trambulin és
ugrálóvár okozta igénybevétel csillapítására
az asszonyok 400 darab palacsintával készül-
tek, melynek sikerét az üres tányérok bizonyí-
tották. A nap végén a szervezők vacsorával
várták a rendezvényre ellátogató több mint
kétszáz vendéget. Itt ragadnám meg az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjak a Zöldmező
Lakótelepen és környezetében élőknek azért
az emlékezetes, jó hangulatú napért, amit
velük tölthettem. Gratulálok ennek a nagysze-
rű közösségnek, a szervezőknek és mindazok-
nak, akik a rendezvény sikeréhez hozzájárul-
tak.

Dr. Garai István Levente
országgyűlési képviselő

Vidám családi nap a Zöldmező-lakótelepen

A világot járó ember a templomba beérkezve
általában szét néz, keresi a látnivalókat, ha
hívő, akkor keresi az imádság lehetőségét is. A
látnivalók közül az egyik legfontosabb a temp-
lom orgonája. Ha szerencséje van a turistának,
akkor vagy gyakorol valaki, vagy éppen hang-
verseny van és ilyen helyzetben nem csak
látható, de hallható is az orgona.ASzent István
Templom Kiskunfélegyháza egyik legszebb
épülete, a templomot körülvevő gondozott szép
park még inkább felhívja a figyelmet a temp-
lomra. Az érkező, a belépő turista, hívő meg-
csodálhatja, hogy 128 évvel ezelőtt mennyire
fontos volt az akkor élőknek a templom
ékesítése. Az égbenyúló tornyok, az impozáns
homlokzat, a belső festés mértani pontosságú
díszei mind-mind szemet gyönyörködtető lát-
nivalók, amiért érdemes itt megállni és szem-
ügyre venni Pártos Gyula építész-tervező műre-
mekét. De nemcsak ezek templomunk ékes-
ségei, hanem immáron az orgona is. Az erede-
ti hangszer 1958-ban épült a Budapesti Orgo-
nagyárban. Magán hordozta a kor hatásait.
Nehéz anyagi helyzet, nem megfelelő minő-
ségű anyag és az elmúlt 50 év együttes eredő-
jeként halaszthatatlanná vált a felújítása, ja-
vítása. Sok nem működő síp, elavult elektro-
mos részek, zajos fújtatómotor, elhasználódott
szélládák. A hibák láttán több vállalkozó nem
is látott esélyt, hogy javítással helyrehoztató a
hangszer, ők új orgona készítésében látták a
megoldást. Akadtak azonban, akik felújítható-
nak ítélték az orgonát. Velük kezdtünk tárgya-
lásokat a konkrét megvalósításról. A tárgyalá-
sok után a Varga Orgonaépítő Kft-vel kötöt-
tünk szerződést. A döntés megszületése után
fordultunk Félegyháza lakóihoz segítséget
kérve, mert úgy éreztük, hogy az orgona a temp-
lomban van ugyan, de egy kicsit mindenkié.

Ez a gondolat nagyon sokaknál visszhangra
talált. A Félegyházi Közlönyben is meghirde-
tett „Végy egy sípot” akció és még nagyon sok
más formája a támogatásnak tette lehetővé,
hogy a tervezett határidőre a munkálatokat az
Orgonaépítő befejezte és a szerződésben
megállapodott összeget, -13.620.000 Ft-ot - ki
tudtuk fizetni. Ezúton szeretném megköszönni
minden jó szándékú támogató segítségét. A
támogatók névsora olyan hosszú, hogy egy
egész oldalra sem férne el a nevük, de a felújí-
tott orgonában minden - a felújítással kapcso-
latos - dokumentumot, így a támogatók nevét
és a felajánlott összegeket is elhelyezzük az
utókor számára. Üzenni akarjuk nekik az
igazságot, amit most megtapasztalhattunk, ha
összefogunk, együtt sikerül minden, és akkor
annak látható, hallható eredménye is lesz. A
felújított orgona minden szentmisén hallható,
de már volt hangverseny a búcsú ünnephez
kapcsolódóan, és tervezzük is még ebben az
évben. Aki eljön, az hallhatja annak a sípnak is
a hangját, melynek felújításához ö is hozzá-
járult. Hajagos Gyula plébános

Együtt sikerült! Székelyföld szerelmesei...
...néven alakult meg 2007-ben az interneten egy
baráti klub. Az alapítója a székely származású
Marosi Zoltán, aki a székely ősök tiszteletére és
emlékére hozta létre a klubot Magyarországon
azoknak, akik identitást éreznek az ott élő emberek
és a táj iránt. A klubtagok levelezései során kiala-
kult barátságok, ismeretségek megerősítésére szer-
vezte meg az idén augusztus 15-17. között az I.
Barátikör találkozót Gyergyóditrón, Tamás Márta
panziójában. Gyergyóditró, a találkozó színhelye
Gyergyószentmiklóstól 13 km-re, a Maros, a Ditró
és a Martonka-patak törmelékkúpjain, a Gyergyói-
medence északi részén fekszik. A város 6000 lako-
sú. A székely vendéglátóink Gáspár József tanár
vezetésével testvéri szeretettel fogadtak bennünket,
kürtőskaláccsal, zenekarral és finom borokkal vár-
ták a 17 fős csapatunkat. A három nap alatt a ven-
déglátóinkkal együtt elmentünk az Ezeréves határ-
ig, ahol koszorúztunk, megmásztuk a Rákóczi -vár
maradványait , sétáltunk a Békás-szorosnál, Ko-
rondon megcsodáltuk a helyi népművészet remeke-
it. Szejkefürdőn Orbán Balázs síremlékére nemzeti
színű szalagot kötöttünk, majd a csíksomlyói kegy-
templomot tekintettük meg. Csapatzászlónkat a dit-
rói templomban ünnepélyes keretek között áldotta
meg a helyi plébános. Az utolsó napon a hegyek-

ben tartott búcsúesten finom bográcsgulyást fo-
gyasztottunk el és tábortűz mellett közösen énekel-
tük el a székely és a magyar himnuszt. Szép emlé-
kekkel a szívünkben és a mielőbbi viszontlátás
reményében búcsúztunk el vendéglátóinktól. A 2.
Barátikör találkozót Magyarországon októberben
tervezzük.
“ Történelem viharai csapkodták, verték ezt a föl-
det. Megtanították élni, halni mégis magyarnak
megmaradni. Élünk ma is, ahogy lehet, s Isten-
hitünk szent erejével. Magyar szívünk szeretetével
őrizzük ezt a gyökeret.”
(Wass Albert: A gyökér megmaradt)

Cserép Anikó klubtag
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„Egy iskola - egy polgárőr”

Fesztivál a Bankfaluban
I. Kun fesztivál címmel tartottak szabdi-
dős programot a környékben lakóknak
augusztus 30-án a Bankfaluban.

A bográcsokba főtt az étel, míg a labda-
rúgópályán pattogot a foci, az “erős “em-

berek nehezebbnél nehezebb súlyokat
cipelve vetekedtek egymással. A gyer-
mekeket aszfaltrajzverseny, pónilovaglás,
sétakocsikázás várta. A vidám szabadidős
progarmot Balogh Bálint, a Fidelitas helyi
csoportjának elnöke szervezte.

A legnevesebb népzenei szakemberek
előtt mutatkozhatott be a Kiskunfélegy-
házi Népdalkör és Citerazenekar is, akik
2007. október 6-án Tiszakécskén kaptak
„Arany Páva”-díjat. A történelmi város

egyik legszebb terén, a Dobó István té-
ren rendezett népzenei gála közönsége
nagy tapssal köszönte meg a félegyházi
együttes kitűnően sikerült fellépését.

Némedi László

AMagyar Kórusok Országos Tanácsa augusztus 30-31-én Egerben rendezte meg a
XII. Népzenei Gálát és szakmai napokat, ahol az Országos minősítéseken Arany
Páva díjat nyert népdalkörök, citerazenekarok és szólisták mutatkoztak be a Dobó-
téri színpadon.

Félegyházi népzenészek Egerben

Elkezdődött az iskola, elindult az „Egy
iskola - egy polgárőr” mozgalom. Az
együttműködő polgárőrök és rendőrök
feladata a tanévkezdés időszakában a
balesetek megelőzése, a forgalom irá-
nyítása. Az iskolák környékén fokozott
figyelmet fordítanak a gyermek-gyalo-
gosok biztonságára.

Szeptember elsején elkezdődött az iskola.
Az „egy iskola - egy polgárőr” mozgalom
keretében a polgárőrök és a rendőrök is
munkába álltak, megkezdték az iskolák
előtti figyelő szolgálatot, a gyerekek biz-

tonságosabb közlekedése és a balesetek
elkerülése érdekében.
A polgárőrség fontosnak tartja a gyerekek
védelme mellett a képzésüket is, ezért a
tanévben a pedagógusokkal közösen, ba-
leset-, drog- és bűnmegelőzési témájú elő-
adásokat is szerveznek a tanulók számára.
A szülők és gyerekek örülnek a rendőrség
és a polgárőrség közös együttműködé-
sének.A tanintézmények környékén a pol-
gárőri jelenlét a következő napokban is
tapasztalható lesz.Aközlekedésbiztonsági
feladatokat szeptember 1. és október 15.
között látják el a rend őrei. G. Zs.
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Nyílt levél
Tisztelt Alpolgármester Úr!

A legutóbbi – határozatképes - testüle-
ti ülésen is végül releváns eredmény
nélkül zajló vita alakult ki a FIDESZ-
KDNP frakció sajtótájékoztatóján el-
hangzott részben félreérthető, és talán
részben felületesen és pontatlanul is
megfogalmazott bejelentésükről –
amit egyébként a sajtó valószínűleg
éppen ezért többféleképpen interpre-
tált -, miszerint a frakciójuk „hanyag
kezelés gyanújával ismeretlen tettes
ellen feljelentést fog szorgalmazni”,
más sajtó megfogalmazás szerint pe-
dig erre kéri fel a polgármester
urat....(?) Akkor ez a kijelentés a Vá-
rosi Kórházzal összefüggő szövegkör-
nyezetben hangzott el, majd most a
legutóbbi, 2008. augusztus 22-ei Fél-
egyházi Közlönyben már ráutaló meg-
jegyzés nélkül, szó szerint a következő
formában:

„Busa Imre gazdasági ügyekért fele-
lős alpolgármester szerint a városve-
zetés átgondolatlan döntései felelő-
sek a kialakult helyzetért. A fideszes
városvezetés egyúttal hanyag keze-
lés gyanújával ismeretlen tettes ellen
feljelentést szorgalmaz.”

Azon túlmenően, hogy tisztelt figyel-
mébe ajánlanám alpolgármester úrnak,
hogy a jelenlegi politikai konstelláció-
ban a „városvezetés” és a „fideszes
városvezetés” egy és ugyanaz, így a
politikai groteszk pornográfia kategó-
riájának tűnik az egymás után követ-
kező két mondat (talán saját magukat
akarják feljelenteni?), de azt is meg
kell jegyeznem, hogy ezen kérdéskör
lila ködben való lebegtetése árt Kis-
kunfélegyháza hírnevének, ami a jelen-
legi helyzetünkben, több milliárdos pá-
lyázataink elbírálása, és hasonló nagy-
ságrendű beruházók fokozott érdeklő-
dése közepette, az elmúlt évek legkár-
tékonyabb politikai hozzáállása és
tevékenysége városunk életében.

Ezért tisztelettel felkérem, és tekintet-
tel az előbbiekben vázolt kedvezőtlen
hatások miatt felszólítom Önt, hogy
amennyiben konkrét tények birtoká-
ban jogi lépéseket kíván, kívánnak
megtenni, akkor azt tegyék meg – egy-
ben kérem ezen tényekről, adatokról
legyen szíves informálni, hogy a város
érdekében a megfelelő lépéseket én is
megtehessem -, vagy ha ilyen nincsen
birtokukban, akkor a városunkat és
intézményeinket lejárató, hitelrontó
politikai ámokfutásukat fejezzék be.

Tisztelettel: Garai István Levente dr.
országgyűlési képviselő(MSZP)

Családi Napot tartott a Zöldmező Lakó-
közösség 2008. augusztus 9-én, szombaton a
Zöldmező Lakótelepen.

A második alkalommal megrendezésre
kerülő Családi Nap programjai között szere-
pelt gyermek és felnőtt foci, ügyességi ver-
seny, sétakocsikázás. A nap folyamán a gyer-
mekek részére a rendezvény időtartama alatt
ingyenesen biztosított arcfestés, ugrálóvár és
trambulin nyújtott feledhetetlen élményt, szó-
rakozási lehetőséget. A foci, trambulin és
ugrálóvár okozta igénybevétel csillapítására
az asszonyok 400 darab palacsintával készül-
tek, melynek sikerét az üres tányérok bizonyí-
tották. A nap végén a szervezők vacsorával
várták a rendezvényre ellátogató több mint
kétszáz vendéget. Itt ragadnám meg az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjak a Zöldmező
Lakótelepen és környezetében élőknek azért
az emlékezetes, jó hangulatú napért, amit
velük tölthettem. Gratulálok ennek a nagysze-
rű közösségnek, a szervezőknek és mindazok-
nak, akik a rendezvény sikeréhez hozzájárul-
tak.

Dr. Garai István Levente
országgyűlési képviselő

Vidám családi nap a Zöldmező-lakótelepen

A világot járó ember a templomba beérkezve
általában szét néz, keresi a látnivalókat, ha
hívő, akkor keresi az imádság lehetőségét is. A
látnivalók közül az egyik legfontosabb a temp-
lom orgonája. Ha szerencséje van a turistának,
akkor vagy gyakorol valaki, vagy éppen hang-
verseny van és ilyen helyzetben nem csak
látható, de hallható is az orgona.ASzent István
Templom Kiskunfélegyháza egyik legszebb
épülete, a templomot körülvevő gondozott szép
park még inkább felhívja a figyelmet a temp-
lomra. Az érkező, a belépő turista, hívő meg-
csodálhatja, hogy 128 évvel ezelőtt mennyire
fontos volt az akkor élőknek a templom
ékesítése. Az égbenyúló tornyok, az impozáns
homlokzat, a belső festés mértani pontosságú
díszei mind-mind szemet gyönyörködtető lát-
nivalók, amiért érdemes itt megállni és szem-
ügyre venni Pártos Gyula építész-tervező műre-
mekét. De nemcsak ezek templomunk ékes-
ségei, hanem immáron az orgona is. Az erede-
ti hangszer 1958-ban épült a Budapesti Orgo-
nagyárban. Magán hordozta a kor hatásait.
Nehéz anyagi helyzet, nem megfelelő minő-
ségű anyag és az elmúlt 50 év együttes eredő-
jeként halaszthatatlanná vált a felújítása, ja-
vítása. Sok nem működő síp, elavult elektro-
mos részek, zajos fújtatómotor, elhasználódott
szélládák. A hibák láttán több vállalkozó nem
is látott esélyt, hogy javítással helyrehoztató a
hangszer, ők új orgona készítésében látták a
megoldást. Akadtak azonban, akik felújítható-
nak ítélték az orgonát. Velük kezdtünk tárgya-
lásokat a konkrét megvalósításról. A tárgyalá-
sok után a Varga Orgonaépítő Kft-vel kötöt-
tünk szerződést. A döntés megszületése után
fordultunk Félegyháza lakóihoz segítséget
kérve, mert úgy éreztük, hogy az orgona a temp-
lomban van ugyan, de egy kicsit mindenkié.

Ez a gondolat nagyon sokaknál visszhangra
talált. A Félegyházi Közlönyben is meghirde-
tett „Végy egy sípot” akció és még nagyon sok
más formája a támogatásnak tette lehetővé,
hogy a tervezett határidőre a munkálatokat az
Orgonaépítő befejezte és a szerződésben
megállapodott összeget, -13.620.000 Ft-ot - ki
tudtuk fizetni. Ezúton szeretném megköszönni
minden jó szándékú támogató segítségét. A
támogatók névsora olyan hosszú, hogy egy
egész oldalra sem férne el a nevük, de a felújí-
tott orgonában minden - a felújítással kapcso-
latos - dokumentumot, így a támogatók nevét
és a felajánlott összegeket is elhelyezzük az
utókor számára. Üzenni akarjuk nekik az
igazságot, amit most megtapasztalhattunk, ha
összefogunk, együtt sikerül minden, és akkor
annak látható, hallható eredménye is lesz. A
felújított orgona minden szentmisén hallható,
de már volt hangverseny a búcsú ünnephez
kapcsolódóan, és tervezzük is még ebben az
évben. Aki eljön, az hallhatja annak a sípnak is
a hangját, melynek felújításához ö is hozzá-
járult. Hajagos Gyula plébános

Együtt sikerült! Székelyföld szerelmesei...
...néven alakult meg 2007-ben az interneten egy
baráti klub. Az alapítója a székely származású
Marosi Zoltán, aki a székely ősök tiszteletére és
emlékére hozta létre a klubot Magyarországon
azoknak, akik identitást éreznek az ott élő emberek
és a táj iránt. A klubtagok levelezései során kiala-
kult barátságok, ismeretségek megerősítésére szer-
vezte meg az idén augusztus 15-17. között az I.
Barátikör találkozót Gyergyóditrón, Tamás Márta
panziójában. Gyergyóditró, a találkozó színhelye
Gyergyószentmiklóstól 13 km-re, a Maros, a Ditró
és a Martonka-patak törmelékkúpjain, a Gyergyói-
medence északi részén fekszik. A város 6000 lako-
sú. A székely vendéglátóink Gáspár József tanár
vezetésével testvéri szeretettel fogadtak bennünket,
kürtőskaláccsal, zenekarral és finom borokkal vár-
ták a 17 fős csapatunkat. A három nap alatt a ven-
déglátóinkkal együtt elmentünk az Ezeréves határ-
ig, ahol koszorúztunk, megmásztuk a Rákóczi -vár
maradványait , sétáltunk a Békás-szorosnál, Ko-
rondon megcsodáltuk a helyi népművészet remeke-
it. Szejkefürdőn Orbán Balázs síremlékére nemzeti
színű szalagot kötöttünk, majd a csíksomlyói kegy-
templomot tekintettük meg. Csapatzászlónkat a dit-
rói templomban ünnepélyes keretek között áldotta
meg a helyi plébános. Az utolsó napon a hegyek-

ben tartott búcsúesten finom bográcsgulyást fo-
gyasztottunk el és tábortűz mellett közösen énekel-
tük el a székely és a magyar himnuszt. Szép emlé-
kekkel a szívünkben és a mielőbbi viszontlátás
reményében búcsúztunk el vendéglátóinktól. A 2.
Barátikör találkozót Magyarországon októberben
tervezzük.
“ Történelem viharai csapkodták, verték ezt a föl-
det. Megtanították élni, halni mégis magyarnak
megmaradni. Élünk ma is, ahogy lehet, s Isten-
hitünk szent erejével. Magyar szívünk szeretetével
őrizzük ezt a gyökeret.”
(Wass Albert: A gyökér megmaradt)

Cserép Anikó klubtag
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„Egy iskola - egy polgárőr”

Fesztivál a Bankfaluban
I. Kun fesztivál címmel tartottak szabdi-
dős programot a környékben lakóknak
augusztus 30-án a Bankfaluban.

A bográcsokba főtt az étel, míg a labda-
rúgópályán pattogot a foci, az “erős “em-

berek nehezebbnél nehezebb súlyokat
cipelve vetekedtek egymással. A gyer-
mekeket aszfaltrajzverseny, pónilovaglás,
sétakocsikázás várta. A vidám szabadidős
progarmot Balogh Bálint, a Fidelitas helyi
csoportjának elnöke szervezte.

A legnevesebb népzenei szakemberek
előtt mutatkozhatott be a Kiskunfélegy-
házi Népdalkör és Citerazenekar is, akik
2007. október 6-án Tiszakécskén kaptak
„Arany Páva”-díjat. A történelmi város

egyik legszebb terén, a Dobó István té-
ren rendezett népzenei gála közönsége
nagy tapssal köszönte meg a félegyházi
együttes kitűnően sikerült fellépését.

Némedi László

AMagyar Kórusok Országos Tanácsa augusztus 30-31-én Egerben rendezte meg a
XII. Népzenei Gálát és szakmai napokat, ahol az Országos minősítéseken Arany
Páva díjat nyert népdalkörök, citerazenekarok és szólisták mutatkoztak be a Dobó-
téri színpadon.

Félegyházi népzenészek Egerben

Elkezdődött az iskola, elindult az „Egy
iskola - egy polgárőr” mozgalom. Az
együttműködő polgárőrök és rendőrök
feladata a tanévkezdés időszakában a
balesetek megelőzése, a forgalom irá-
nyítása. Az iskolák környékén fokozott
figyelmet fordítanak a gyermek-gyalo-
gosok biztonságára.

Szeptember elsején elkezdődött az iskola.
Az „egy iskola - egy polgárőr” mozgalom
keretében a polgárőrök és a rendőrök is
munkába álltak, megkezdték az iskolák
előtti figyelő szolgálatot, a gyerekek biz-

tonságosabb közlekedése és a balesetek
elkerülése érdekében.
A polgárőrség fontosnak tartja a gyerekek
védelme mellett a képzésüket is, ezért a
tanévben a pedagógusokkal közösen, ba-
leset-, drog- és bűnmegelőzési témájú elő-
adásokat is szerveznek a tanulók számára.
A szülők és gyerekek örülnek a rendőrség
és a polgárőrség közös együttműködé-
sének.A tanintézmények környékén a pol-
gárőri jelenlét a következő napokban is
tapasztalható lesz.Aközlekedésbiztonsági
feladatokat szeptember 1. és október 15.
között látják el a rend őrei. G. Zs.
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A kiskunfélegyházi vasútállomás mellett
található volt honvédségi élelmezési raktár-
ban szeptember 13-án élőzenei klub nyílik. A
Plain-Rock Egyesület szervezésében a ter-
vek szerint minden hétvégén rock, blues és
különféle alternatív élőzenei stílusokban
rendeznek majd itt koncerteket.

A Plain-Rock Egyesület idén áprilisban ala-
kult Kiskunfélegyházán. Alapítótagjai a helyi
és a kistérségi könnyűzenei élet meghatározó
együtteseinek, a Black Szakadt, Blue Weat-
her, Free Fly Zone, Funny Man Projekt,
Hypercharger és Xtigmatic zenekarok fiatal
zenészei voltak. A szervezet kortárs köny-
nyűzenei irányultságát és regionális jellegét
nevében is jelzi, hiszen a „Plain” szó egyik
magyar jelentése az „alföld”. Az egyesület
elnöke, elnökhelyettese, valamint egyik ala-
pítótagja 1998-2008-ig a kiskunfélegyházi
Sirius Rádió munkatársai voltak. Az általuk
szerkesztett és vezetett „Vasfüggöny” rockze-
nei műsor 500 adást sugárzott 10 év alatt a
rockzenét kedvelő hallga-
tóságnak. A műsorkészítés
során az ország elismert
zenészeivel szerzett szak-
mai kapcsolatok és barát-
ságok jó alapként szolgál-
tak egy koncertsorozat
beindításához „Harcosok
Klubja” fantázianévvel
2008 januárjában, melynek
elsődleges célja volt, hogy
a tehetséges magyar rock-
zenekarokat helyi előzene-
karok közreműködésével
bemutassák a térség kö-
zönségének. A koncertso-
rozaton felléptek többek
között az MWS, The Ido-
ru, Stonedirt, Wackor,
Zuhatag és VL45 zenekarok A koncertek
technikai hátterét és a helyszínét eddig az
Ifjúsági és Közösségi Ház biztosította, de saj-
nos ennek megszűnésével az egyesületnek új
helyszínt és megoldásokat kellett keresnie,
mivel szeretnék a sikeres koncertsorozatot
ősszel folytatni. A Plain-Rock Egyesület cél-
jai közt szerepelt egy kiskunfélegyházi köz-
pontú élőzenei bázis létrehozása „Rocktár”
fantázianévvel, amely összefogja az azonos
zenei érdeklődésű fiatalokat a színpadon és a
nézőtéren egyaránt. Ehhez egy profi techni-
kai háttérrel rendelkező próbateremre is
szükség volt. A nyár folyamán az egyesület
tagjainak sikerült közös munkával a volt hon-
védségi raktár kihasználatlan termeiben pró-
batermet, hangszerraktárat, koncertermet,
valamint klubhelyiséget kialakítani. Az élő-
zenei klub nagyban hozzájárul majd a tehet-
séges, ám de anyagi és kapcsolati háttérrel
nem rendelkező fiatalok zenei kibontakozá-
sához, valamint a helyi és az országos közön-
ség előtt a tudásuk megmutatásához. A klub
létrehozása remélhetőleg ösztönzőleg hat
újabb fiatal zenekarok megalakulására, a
zenekarok klub jellegű kapcsolata és együtt-
működése pedig erős baráti és szakmai

közösséggé kovácsolhat egy jelenleg szét-
szórt, kisebb csoportokra tagolt zeneszerető
ifjúsági réteget. Az egyesület alapító tagjai-
nak zenei kapcsolatai lehetővé teszik, hogy a
helyi zenekarok országszerte képviselhessék

a kiskunfélegyházi zenei életet, vendégzene-
karként más városokban és külföldön is
kibontakoztathassák tudásukat. Szintén a jó
kapcsolatépítést szolgálná, ha az egyesület
szervezésében, a klub keretein belül az orszá-
gos hírű, valamint nemzetközi együttesek a
kiskunfélegyházi közönségnek is koncertez-
hetnének. Ezt a regionálisan egyedülálló, az
élőzenei kultúra népszerűsítéséért munkálko-
dó civil kezdeményezést remélhetőleg sokan
fogják támogatni.
Ónodi Árpád a Plain-Rock Egyesület elnöke

Koncertklub nyílik Félegyházán
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Petőfi Sándor

SZÜLŐIMHEZ
Hej édes szülőimék,
Gazdagodjam meg csak!
Akkor, hiszem istenem,
Nem panaszolkodnak.

Minden teljesülni fog,
Amit csak kivánnak;
Megelőzöm vágyait
Éd'sapám s anyámnak.

Lesz csinos ház, amiben
Megvonúlnak szépen;
Pince lesz a ház alatt,
Jó bor a pincében.

Meghihatja éd'sapám
Minden jó barátját;
Borozás közt lelköket
A jókedvbe mártják.

Szép kocsit csináltatok
Éd'sanyám számára;
Nem kell, hogy a templomot
Gyalogosan járja.

Lesz arany szegélyzetű
Imádságos könyve,
Krisztus urunk képe lesz
Szépen metszve benne.

Pistinak meg majd veszek
Drága paripákat,
Rajtok jó Istók öcsém
Vásárokra járhat.

Végesvégül lesz nekem
Dúsgazdag könyvtárom;
Akkor majd a verseket
Nem pénzért csinálom.

Ingyen osztom azokat
Szét az újságokba;
Minden szerkesztő, tudom,
Szívesen fogadja.

S hogyha szép lyányt kaphatok:
- De magyar lelkűt ám! -
Éd'sapám táncolni fog
Fia lakodalmán.

Így élünk majd boldogan
A mulatságoknak,
Így biz, édes szüleim...
Gazdagodjam meg csak!

Pest, 1844. augusztus

Nyár búcsúzatató hétvégét tartottak
augusztus 22-23-án a félegyházi
strandon. A Motoros-Rock Strand-bu-
li Longstep együttes koncertjével in-
dult.

A másnap is a felhőtlen szórakozás je-
gyében zajott. Volt aki szakácskodott,
volt aki a strandolás örömeinek hódolt,
de akadt olyan is aki különböző
ügyességi verenyek szereplője lett.
Rendkívül népszerűnek bizonyult

sörpörgő, a lassulási verseny, a hordó-
gurítás, a blokkhajítás. A nap ismét
koncertekkel zárult. A rendezvényhar-
madik, egyben befejező napjának leg-
nagyobb attrakciója a standröplabda
bajnokság volt. Bár az időjárás nem fo-
gadta kegyeibe az amatőr sportolókat,
lelkesedésben nem volt hiány.

Fotók: Hajdú Ferenc
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Motorosok a strandon Városunk utcái

Zrínyi utca
Kiskunfélegyháza jellegzetes forgalomgyűjtő útja. A
Kossuth utcát köti össze a Bercsényi utcával. Az
1850. évi utcajegyzékben a „Bárány utca” néven
találjuk. Névadója a Szeniczey Bárány-család, ame-
lynek Bárány Ádám nevű leszármazottja félegyházi
lakos, 1789-ben nemességet kapott. 1900-ban a
tömeges utcanév átkeresztelések idején „Zrínyi utca”
lett a neve. Névadója lehet Zrínyi Ilona grófnő, II.
Rákóczi Ferenc édesanyja (1643-1703), de lehet
Zrínyi Miklós, a szigetvári hős (1508-1566), és lehet
a csáktornyai Zrínyi Miklós gróf (1620-1664), költő,
hadvezér és politikus. Az elnevezők száz éve nem
különböztették meg, hogy a történelmünkben nagy
szerepet játszó Zrínyi-család mely tagjának emlékét
akarnák megörökíteni. De mindhárom Zrínyi méltó
arra, hogy nevét utca viselje. Zrínyi Ilona grófnő,
amikor meghalt első férje, I. Rákóczi Ferenc,
feleségül ment Thököly Imréhez, akinek oldalán
szervezője lett a Habsburgok elleni kuruc felkelés-
nek. Thököly török fogságba kerülése után a hős asz-
szony 3 évig védte Munkács várát a császári csapatok
ostroma ellen. Amikor kénytelen volt feladni a várat,
a bécsi udvar gyermekeitől elszakította, őt pedig a
bécsi Orsolya-szűzek zárdájába internálta. Miután
Bécs a Thököly fogságába esett Heissler generálisért
kicserélte, Zrínyi Ilona követte férjét a számkivetés-
be, Kis-Ázsiába. Nikodémiában halt meg 1703-ban,
hamvai a kassai dómban vannak eltemetve. A
szigetvári hős, Zrínyi Miklós nagybirtokos főnemes,
horvát bán volt. 1529-ben részt vett a török által
ostromolt Bécs védelmében, Babocsánál fényes
győzelmet aratott a törökön. Szigetvár kapitánya
volt, amikor I. Szolimán szultán 1566-ban százezres
hadával ostrom alá vette a várat, amelyet Zrínyi 2500
katonával védett. Miután Bécsből nem érkezett fel-
mentő sereg, a lángokban álló belső várból a 300 főre
olvadt védősereggel kitört és hősi halált halt. Hős tet-
tét dédunokája, csáktornyai Zrínyi Miklós örökítette
meg a Szigeti veszedelem c. eposzában. Csáktornyai
Zrínyi Miklós kora legtisztábban látó politikusa,
legképzettebb hadvezére és legnagyobb poétája volt.
Élete fő céljának a török kiűzését tartotta. Ő
teremtette meg a magyar nyelvű politikai és hadtu-
dományi irodalmat: Tábori kis trakta, Vitéz hadnagy,
Mátyás király életéről szóló elmélkedések. Az török
áfium ellen való orvosság c. röpiratában az állandó
magyar hadsereg felállítását sürgette. 44 éves
korában vadászbaleset áldozata lett. Vörösmarty így
írt róla: „Dicsőségünk, végső daliája nevünknek”.
Zrínyi jelmondata volt: Sors bona nihil aliud. – Jó
szerencse, semmi más. Megmaradásunk érdekében
mozgósított, harcolt egész életében. Élete szolgálat
volt: Isten és a haza szolgálata. „Egy nemzetnél sem
vagyunk alábbvalók!” – hirdette. Az 1663/64-es téli
hadjárata nevét egész Európában ismertté tette. A
kereszténység bajnokát ünnepelték benne, maga volt
a Sárkányölő Szent György. A megalkuvást, a félel-
met nem ismerte, a harcot életre-halálra vállalta,
mert: „A halál a menekülő férfit is utoléri.” Hirdesse
örök dicsőségét az ő verse:

„Nem írom pennával.
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel
Az én örök híremet.”

Juhász István

Kisasszony-napi búcsút tartanak szep-
tember 6-8-án Pálosszentkúton.A szom-
bat este 6 órakor kezdődő szentmisét dr.
Bábel Balázs érsek celebrálja. A Szent
István templom egyházközsége gyalo-
gos zarándoklatot szervez szeptember 7-
én. A zarándokcsoportot Hajagos Gyula
plébános vezeti. A zarándoklat célja:
Magyarország, hazánk megmaradása,
feltámadása.
Tervezett program: indulás reggel 6 óra-
kor a Szent István templomtól. Útvonal:
Kossuth u, Dózsa Gy, Katona J, Csó-
lyosi u, odaérkezés 1/2 10-re 10 órakor
szentmise, körmenet, ebéd mindenkinek
sajátjából, 1 órakor keresztút az árkádok
alatt, 2 órakor indulás vissza ugyanazon
az utvonalon. Érkezés kb délután 5 órára
a Szent István templomhoz. Mindenkit,
aki tenni szeretne a célért és egészsége
engedi hívunk és várunk.
"Jöjjön el a Te országod" címmel előa-
dás lesz Koltay Gergely rockoperáiból
a Szent István templomban szeptember
7-én, 17.30-kor. Közreműködnek a
Felvidéki Rockszínház művészei. Az
előadás rendezője: Karkó Henriett. A
belépés díjtalan.
IV. Amatőr fogathajtó versenyt ren-

dezik meg szeptember 6-án 10-16 óra
között Kiskunfélegyházán a helyi és a
környező települések számára a csong-
rádi úti vásártéren. A versenyen egyes-
kettes és pónifogatok mérik össze tudá-
sukat. Jelentkezni lehet a helyszínen is.
Érdeklődni: Ficsór Attilánál lehet a
06/30 968 6411-es telefonszámon.
X. Kunszállási Főző-és Sütőfesztivált
rendeznek szeptember 6-án
Reneszansz Panoptikum nyílik szep-
tember 7-én 16 órakor a Kiskun Múze-
umban. Ugyanitt 17 órától a Rene-
szánsz Cukrászda várja az ínyenceket,
a reneszánsz édességek kóstolása mellett
a játékudvarban különféle ügyességi
versenyeken mérhetik össze tudásukat a
vállalkozó kedvűek. A jó hangulatról
Buda Ádám énekmondó fog gondos-
kodni.
Mária-napok a Sarlós Boldogasszony
templomban.A szeptember 5-15-ig tartó
ünnepségsorozatban több neves teoló-
gus előadása szerepel, lesz ifjúsági gitá-
ros mise, Szentírás-felolvasás, gitár-
koncert, megtartják a Kálvária búcsúün-
nepét is.
A meghívott vendégek közt szerepel
Balczó András, a magyar öttusasport
legnagyobb alakja is. A részletes pro-
gramot az Ótemplomban kihelyezett
plakáton olvashatják.

Programajánló
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A kiskunfélegyházi vasútállomás mellett
található volt honvédségi élelmezési raktár-
ban szeptember 13-án élőzenei klub nyílik. A
Plain-Rock Egyesület szervezésében a ter-
vek szerint minden hétvégén rock, blues és
különféle alternatív élőzenei stílusokban
rendeznek majd itt koncerteket.

A Plain-Rock Egyesület idén áprilisban ala-
kult Kiskunfélegyházán. Alapítótagjai a helyi
és a kistérségi könnyűzenei élet meghatározó
együtteseinek, a Black Szakadt, Blue Weat-
her, Free Fly Zone, Funny Man Projekt,
Hypercharger és Xtigmatic zenekarok fiatal
zenészei voltak. A szervezet kortárs köny-
nyűzenei irányultságát és regionális jellegét
nevében is jelzi, hiszen a „Plain” szó egyik
magyar jelentése az „alföld”. Az egyesület
elnöke, elnökhelyettese, valamint egyik ala-
pítótagja 1998-2008-ig a kiskunfélegyházi
Sirius Rádió munkatársai voltak. Az általuk
szerkesztett és vezetett „Vasfüggöny” rockze-
nei műsor 500 adást sugárzott 10 év alatt a
rockzenét kedvelő hallga-
tóságnak. A műsorkészítés
során az ország elismert
zenészeivel szerzett szak-
mai kapcsolatok és barát-
ságok jó alapként szolgál-
tak egy koncertsorozat
beindításához „Harcosok
Klubja” fantázianévvel
2008 januárjában, melynek
elsődleges célja volt, hogy
a tehetséges magyar rock-
zenekarokat helyi előzene-
karok közreműködésével
bemutassák a térség kö-
zönségének. A koncertso-
rozaton felléptek többek
között az MWS, The Ido-
ru, Stonedirt, Wackor,
Zuhatag és VL45 zenekarok A koncertek
technikai hátterét és a helyszínét eddig az
Ifjúsági és Közösségi Ház biztosította, de saj-
nos ennek megszűnésével az egyesületnek új
helyszínt és megoldásokat kellett keresnie,
mivel szeretnék a sikeres koncertsorozatot
ősszel folytatni. A Plain-Rock Egyesület cél-
jai közt szerepelt egy kiskunfélegyházi köz-
pontú élőzenei bázis létrehozása „Rocktár”
fantázianévvel, amely összefogja az azonos
zenei érdeklődésű fiatalokat a színpadon és a
nézőtéren egyaránt. Ehhez egy profi techni-
kai háttérrel rendelkező próbateremre is
szükség volt. A nyár folyamán az egyesület
tagjainak sikerült közös munkával a volt hon-
védségi raktár kihasználatlan termeiben pró-
batermet, hangszerraktárat, koncertermet,
valamint klubhelyiséget kialakítani. Az élő-
zenei klub nagyban hozzájárul majd a tehet-
séges, ám de anyagi és kapcsolati háttérrel
nem rendelkező fiatalok zenei kibontakozá-
sához, valamint a helyi és az országos közön-
ség előtt a tudásuk megmutatásához. A klub
létrehozása remélhetőleg ösztönzőleg hat
újabb fiatal zenekarok megalakulására, a
zenekarok klub jellegű kapcsolata és együtt-
működése pedig erős baráti és szakmai

közösséggé kovácsolhat egy jelenleg szét-
szórt, kisebb csoportokra tagolt zeneszerető
ifjúsági réteget. Az egyesület alapító tagjai-
nak zenei kapcsolatai lehetővé teszik, hogy a
helyi zenekarok országszerte képviselhessék

a kiskunfélegyházi zenei életet, vendégzene-
karként más városokban és külföldön is
kibontakoztathassák tudásukat. Szintén a jó
kapcsolatépítést szolgálná, ha az egyesület
szervezésében, a klub keretein belül az orszá-
gos hírű, valamint nemzetközi együttesek a
kiskunfélegyházi közönségnek is koncertez-
hetnének. Ezt a regionálisan egyedülálló, az
élőzenei kultúra népszerűsítéséért munkálko-
dó civil kezdeményezést remélhetőleg sokan
fogják támogatni.
Ónodi Árpád a Plain-Rock Egyesület elnöke

Koncertklub nyílik Félegyházán
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Petőfi Sándor

SZÜLŐIMHEZ
Hej édes szülőimék,
Gazdagodjam meg csak!
Akkor, hiszem istenem,
Nem panaszolkodnak.

Minden teljesülni fog,
Amit csak kivánnak;
Megelőzöm vágyait
Éd'sapám s anyámnak.

Lesz csinos ház, amiben
Megvonúlnak szépen;
Pince lesz a ház alatt,
Jó bor a pincében.

Meghihatja éd'sapám
Minden jó barátját;
Borozás közt lelköket
A jókedvbe mártják.

Szép kocsit csináltatok
Éd'sanyám számára;
Nem kell, hogy a templomot
Gyalogosan járja.

Lesz arany szegélyzetű
Imádságos könyve,
Krisztus urunk képe lesz
Szépen metszve benne.

Pistinak meg majd veszek
Drága paripákat,
Rajtok jó Istók öcsém
Vásárokra járhat.

Végesvégül lesz nekem
Dúsgazdag könyvtárom;
Akkor majd a verseket
Nem pénzért csinálom.

Ingyen osztom azokat
Szét az újságokba;
Minden szerkesztő, tudom,
Szívesen fogadja.

S hogyha szép lyányt kaphatok:
- De magyar lelkűt ám! -
Éd'sapám táncolni fog
Fia lakodalmán.

Így élünk majd boldogan
A mulatságoknak,
Így biz, édes szüleim...
Gazdagodjam meg csak!

Pest, 1844. augusztus

Nyár búcsúzatató hétvégét tartottak
augusztus 22-23-án a félegyházi
strandon. A Motoros-Rock Strand-bu-
li Longstep együttes koncertjével in-
dult.

A másnap is a felhőtlen szórakozás je-
gyében zajott. Volt aki szakácskodott,
volt aki a strandolás örömeinek hódolt,
de akadt olyan is aki különböző
ügyességi verenyek szereplője lett.
Rendkívül népszerűnek bizonyult

sörpörgő, a lassulási verseny, a hordó-
gurítás, a blokkhajítás. A nap ismét
koncertekkel zárult. A rendezvényhar-
madik, egyben befejező napjának leg-
nagyobb attrakciója a standröplabda
bajnokság volt. Bár az időjárás nem fo-
gadta kegyeibe az amatőr sportolókat,
lelkesedésben nem volt hiány.

Fotók: Hajdú Ferenc
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Motorosok a strandon Városunk utcái

Zrínyi utca
Kiskunfélegyháza jellegzetes forgalomgyűjtő útja. A
Kossuth utcát köti össze a Bercsényi utcával. Az
1850. évi utcajegyzékben a „Bárány utca” néven
találjuk. Névadója a Szeniczey Bárány-család, ame-
lynek Bárány Ádám nevű leszármazottja félegyházi
lakos, 1789-ben nemességet kapott. 1900-ban a
tömeges utcanév átkeresztelések idején „Zrínyi utca”
lett a neve. Névadója lehet Zrínyi Ilona grófnő, II.
Rákóczi Ferenc édesanyja (1643-1703), de lehet
Zrínyi Miklós, a szigetvári hős (1508-1566), és lehet
a csáktornyai Zrínyi Miklós gróf (1620-1664), költő,
hadvezér és politikus. Az elnevezők száz éve nem
különböztették meg, hogy a történelmünkben nagy
szerepet játszó Zrínyi-család mely tagjának emlékét
akarnák megörökíteni. De mindhárom Zrínyi méltó
arra, hogy nevét utca viselje. Zrínyi Ilona grófnő,
amikor meghalt első férje, I. Rákóczi Ferenc,
feleségül ment Thököly Imréhez, akinek oldalán
szervezője lett a Habsburgok elleni kuruc felkelés-
nek. Thököly török fogságba kerülése után a hős asz-
szony 3 évig védte Munkács várát a császári csapatok
ostroma ellen. Amikor kénytelen volt feladni a várat,
a bécsi udvar gyermekeitől elszakította, őt pedig a
bécsi Orsolya-szűzek zárdájába internálta. Miután
Bécs a Thököly fogságába esett Heissler generálisért
kicserélte, Zrínyi Ilona követte férjét a számkivetés-
be, Kis-Ázsiába. Nikodémiában halt meg 1703-ban,
hamvai a kassai dómban vannak eltemetve. A
szigetvári hős, Zrínyi Miklós nagybirtokos főnemes,
horvát bán volt. 1529-ben részt vett a török által
ostromolt Bécs védelmében, Babocsánál fényes
győzelmet aratott a törökön. Szigetvár kapitánya
volt, amikor I. Szolimán szultán 1566-ban százezres
hadával ostrom alá vette a várat, amelyet Zrínyi 2500
katonával védett. Miután Bécsből nem érkezett fel-
mentő sereg, a lángokban álló belső várból a 300 főre
olvadt védősereggel kitört és hősi halált halt. Hős tet-
tét dédunokája, csáktornyai Zrínyi Miklós örökítette
meg a Szigeti veszedelem c. eposzában. Csáktornyai
Zrínyi Miklós kora legtisztábban látó politikusa,
legképzettebb hadvezére és legnagyobb poétája volt.
Élete fő céljának a török kiűzését tartotta. Ő
teremtette meg a magyar nyelvű politikai és hadtu-
dományi irodalmat: Tábori kis trakta, Vitéz hadnagy,
Mátyás király életéről szóló elmélkedések. Az török
áfium ellen való orvosság c. röpiratában az állandó
magyar hadsereg felállítását sürgette. 44 éves
korában vadászbaleset áldozata lett. Vörösmarty így
írt róla: „Dicsőségünk, végső daliája nevünknek”.
Zrínyi jelmondata volt: Sors bona nihil aliud. – Jó
szerencse, semmi más. Megmaradásunk érdekében
mozgósított, harcolt egész életében. Élete szolgálat
volt: Isten és a haza szolgálata. „Egy nemzetnél sem
vagyunk alábbvalók!” – hirdette. Az 1663/64-es téli
hadjárata nevét egész Európában ismertté tette. A
kereszténység bajnokát ünnepelték benne, maga volt
a Sárkányölő Szent György. A megalkuvást, a félel-
met nem ismerte, a harcot életre-halálra vállalta,
mert: „A halál a menekülő férfit is utoléri.” Hirdesse
örök dicsőségét az ő verse:

„Nem írom pennával.
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel
Az én örök híremet.”

Juhász István

Kisasszony-napi búcsút tartanak szep-
tember 6-8-án Pálosszentkúton.A szom-
bat este 6 órakor kezdődő szentmisét dr.
Bábel Balázs érsek celebrálja. A Szent
István templom egyházközsége gyalo-
gos zarándoklatot szervez szeptember 7-
én. A zarándokcsoportot Hajagos Gyula
plébános vezeti. A zarándoklat célja:
Magyarország, hazánk megmaradása,
feltámadása.
Tervezett program: indulás reggel 6 óra-
kor a Szent István templomtól. Útvonal:
Kossuth u, Dózsa Gy, Katona J, Csó-
lyosi u, odaérkezés 1/2 10-re 10 órakor
szentmise, körmenet, ebéd mindenkinek
sajátjából, 1 órakor keresztút az árkádok
alatt, 2 órakor indulás vissza ugyanazon
az utvonalon. Érkezés kb délután 5 órára
a Szent István templomhoz. Mindenkit,
aki tenni szeretne a célért és egészsége
engedi hívunk és várunk.
"Jöjjön el a Te országod" címmel előa-
dás lesz Koltay Gergely rockoperáiból
a Szent István templomban szeptember
7-én, 17.30-kor. Közreműködnek a
Felvidéki Rockszínház művészei. Az
előadás rendezője: Karkó Henriett. A
belépés díjtalan.
IV. Amatőr fogathajtó versenyt ren-

dezik meg szeptember 6-án 10-16 óra
között Kiskunfélegyházán a helyi és a
környező települések számára a csong-
rádi úti vásártéren. A versenyen egyes-
kettes és pónifogatok mérik össze tudá-
sukat. Jelentkezni lehet a helyszínen is.
Érdeklődni: Ficsór Attilánál lehet a
06/30 968 6411-es telefonszámon.
X. Kunszállási Főző-és Sütőfesztivált
rendeznek szeptember 6-án
Reneszansz Panoptikum nyílik szep-
tember 7-én 16 órakor a Kiskun Múze-
umban. Ugyanitt 17 órától a Rene-
szánsz Cukrászda várja az ínyenceket,
a reneszánsz édességek kóstolása mellett
a játékudvarban különféle ügyességi
versenyeken mérhetik össze tudásukat a
vállalkozó kedvűek. A jó hangulatról
Buda Ádám énekmondó fog gondos-
kodni.
Mária-napok a Sarlós Boldogasszony
templomban.A szeptember 5-15-ig tartó
ünnepségsorozatban több neves teoló-
gus előadása szerepel, lesz ifjúsági gitá-
ros mise, Szentírás-felolvasás, gitár-
koncert, megtartják a Kálvária búcsúün-
nepét is.
A meghívott vendégek közt szerepel
Balczó András, a magyar öttusasport
legnagyobb alakja is. A részletes pro-
gramot az Ótemplomban kihelyezett
plakáton olvashatják.

Programajánló
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Országos állat- és kirakodóvásárok: szeptember 14., október 12.,
november 9., december 14.Avásár rendezésével kapcsolatban érdek-
lődni lehet: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő
- csütörtök 8-11-ig óráig a 76/461-255/37-es melléken.
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Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor

Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@ gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvett
Nyomda:MH KFT. (mh.nyomda@ gmail.com)

ISSN: 1216-1403

Orvosi ügyeletek

Olvasói levelek

FELNÕTT 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: szeptember 7-ig: Kamilla Patika
Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a (Tel: 76/432- 000). Szeptember 8-
tól szeptember 14-ig: Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi
u. 1-3. (Tel: 76/466-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: szeptember 6-án és 7-én: Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr.
Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Szeptember 13-
án és 14-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242,
Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkana-
pokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.00-
17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegy-
háza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betaní-
tott hentes, húsfeldolgozó, csomagoló, baromfi gondozó, AWI
hegesztő, lakatos. Tiszaalpár: anyagmozgató. Vidék: szerelő.

Születtek: Lajkó Fruzsina (anyja neve: Mezei Katalin), Farkas Rebeka
(Kereszturi Mariann Éva), Méhes Anna Dóra (Szondi Csilla), Kovács
Imre Gergő (Lakatos Gabriella), Kiss Laura (Sipos Erika).
Házasságot kötöttek: SárosiAnett – Tóth Balázs, Losonczi Éva Mária
– Bodor Mihály Gyula, Kurucz Orsolya – Bene István, Horváth Éva –
Takács Gergely, Lénárt Judit – Vereb István.
Meghaltak: Balla János, Fazekas Lászlóné Görög Mária –
Kiskunfélegyháza. Ágó István – Bugac. Agárdi Sándorné Kolozsvári
Mária – Tiszaalpár.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogá-
nak elnyerésére: Kossuth u. 6. sz. alatti 71 m2-es helyiség, Mártírok
u. 2. sz. alatti 2 db. 79 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 39
m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 18 m2-es helyiség, Deák F. u.
2. sz. alatti 70 m2-es helyiség
Deák F. u. 2. sz. alatti 38 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103
m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 33 m2-es helyiség, Izsáki út
1/C. sz. alatti 120m2-es raktár, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-
es helyiség, Holló László u. 11/3. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló
László u. 7/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7. sz. alat-
ti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 26/5. sz. alatti 21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1,
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614
hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-
ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448
m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4., 4589 hrsz-
ú 820 m2-es Tóth Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális
Otthon), 3893 hrsz-ú 693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan
(volt Szociális Otthon), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület
(volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelye-
ken magántulajdonú a lakóépület).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhaszno-
sitas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.
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Pályázati felhívás
KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGHATÁRIG
MAXIMUM 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL! Pályázhatnak egyéni vagy
társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők. A pályázat
benyújtásának határideje 2008. október 10. Részletes pályázati kiírás és
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a
Vagyonhasznosítási Csoportnál vehető át. Kiskunfélegyházi
Vállalkozókat Támogató Közalapítvány 6100, Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. Tel.: 76/562-038.

Anyukák, nagymamák vigyázzunk a játszótéren! Augusztus 25-én
a nálam nyaraló unokámat a bankfalui játszótéren meglepő baleset érte.
Elvetemült, embernek nem nevezhető egyén, vagy egyének a kör alakú
kötélből készült hintába alulról, heggyel felfelé, meggörbített injekciós
tűt helyeztek, amelybe a gyerek beleült. A fertőzés veszélye miatt azóta
is aggódom. Mivel babakocsis gyereket is láttam hintáztatni, a jövőben
az anyukák tüzetesen nézzék át használat előtt a hintákat. A nagyobb
gyerekeket is figyelmeztessék a veszélyre. Kérdés, hogy a forgalomban
nem lévő tű - ugyanis az ÁNTSZ szerint csak mentősök használják -
hogyan került illetéktelen, felelőtlen, ártatlan gyerekeket veszélyeztető
egyén kezébe. Unokájáért aggódó nagymama.
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Nyáron sem volt uborkaszezon a
sakk sportban, köszönhetően a he-
lyi sakkszervezőknek, s a lelkes sak-
kozóknak. Íme bizonyságul néhány
információ és eredmény dióhájban
a városi és a félegyházához kapcso-
lódó sakk eseményekből.

Június 23-27. között került megren-
dezésre a Félegyházi Honvéd Sport -
pályán a hagyományos nyári napkö-
zis diák sakktábor a KHTK Sakk
Szakosztálya szervezésében Tanács
István szakosztály elnök táborveze-
tésével, ahol a sakk szakmai irányí-
tást Seres László látta el. Július má-
sodik hetében a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola Sakk Szakkörének
résztvevői részére szervezett diák
sakktábort Lantos Pál és Rácz István
Kunfehértón. Július harmadik heté-
ben került megrendezésre a Móra
Ferenc Művelődési Központ „Pince
72” Sakk Klubja szervezésében a
Kiskunfélegyháza – Kunfehértó VI.
Nemzetközi Ifjúsági Sakk-, és Sport-
tábor testvértelepülésünk, Korond
diák sakkozói részvételével.A tábor-
vezetői teendőket Nagy György a
„Pince 72” Sakk Klub vezetője látta
el, a sakk szakmai irányítást Seres
László sakk játékvezető, a Bács-
Kiskun Megyei Sakk Szövetség
főtitkára végezte. A nemzetközi
sakktábor programjainak Félegyhá-
zán aMóra FerencMűvelődési Köz-
pont és a TEMI Szakmaközi Műve-
lődési Ház, Kunfehértón a Laguna
Panzió adott otthont. A Kiskunfél-
egyházi Honvéd Testedzők Köre, /
KHTK / sakkozói elismerésre méltó-
an képviselték a sakk sportot a nyári
rendezvényeken. Kemény Csaba
elnyerte a július 27.-i kunfehértói
villámverseny bajnoki címét, ahol
Seres László bronzérmet szerzett.
Kovács Zoltán augusztus 1 és 10
között egy budapesti, erős mezőnyű
nemzetközi versenyen a 6. helyet
szerezte meg, Élő érték pontjait
növelve. A nyár kiemelkedő esemé-
nye volt augusztus az 2 és 10 között
a Lakiteleki Népfőiskolán megren-
dezett Sakkozó Magyarok XIII.
Világtalálkozója verseny, amelyen
már hagyományosan részt vesznek a
KHTK sakkozói. A világtalálkozón

részt vettek a KHTK Szerbiából, a
délvidékről igazolt magyar játékosai
is. Több, mint 100 fő ült a sakk asz-
talokhoz a lakiteleki világtalálkozó
versenyein. A KHTK sakkozói az
alábbi eredményeket érték el: 5. Kó-
sa Jenő /SRB/ 6.5 pont; 11. Varjas
Sándor /SRB/ 6.0 p. a legeredmé-
nyesebb délvidéki; 13. Kemény
Csaba /HUN/ 5.5 p. a legeredmé-
nyesebb Bács-Kiskun megyei; 15.
Tóth Mátyás /SRB/ 5.5 p. a legjobb
nyugdíjas; 20. Szabados Károly
/SRB/ 5.0 p.; 46. Nagy József
/HUN/ 4.0 p.; 56. Samu Richárd
/HUN/ 3.5 p.; 63. Juhász Károly
/HUN/ 3.0 p.; 65. Kovács Sándor
/HUN/ 3.0 p.; 70. Lezsák Lajos
/HUN/ 2.0 p. AXIII. világtalálkozó
előkészítésében és lebonyolításában,
mint az egyik főszervező, jelentős
érdemeket szerzett a félegyházi
Seres László. Augusztus 11 és 16
között Olimpiai Sakk Hét elnevezés-
sel rapid versenyt rendeztek Kecs-
keméten, amelyen budapesti, kapos-
vári és kecskeméti játékosokat meg-
előzve Seres László végzett az első
helyen. Ugyanitt két nemzetközi
sakkmester, Máthé Gáspár és Sárosi
Zoltán mögött Seres László harma-
dik lett. Tiszaalpáron az augusztus
16-án rendezett bajnokságon Samu
Richárd az 5. míg Kovács Sándor a
7. helyet szerezte meg. Augusztus
23-án a Lajosmizse-Kupa rapid ver-
senyen Kalla Tibor ezüstérmet szer-
zett, a női mezőnyben Rácz Judit 2.,
Malatinszki Zita a 3. helyen végzett.
A mozgalmas sakknyár után az ősz
sem fog szűkölködni a sakkrendez-
vényekben. Ebből egy rövid előze-
tes. Szeptember 27-én a VII. Kos-
suthváros Kupa Meghívásos Felnőtt
Egyéni Sakkverseny a „Pince 72”
Sakk Klub szervezésében a Lila
Akác Söröző Kerthelyiségében. Ok-
tóber 18-án a VIII. SZINTÉZIS
Kupa – Köztársaság Kupa Nemzet-
közi Egyéni Sakkverseny a „Pince
72” Sakk Klub és a KHTK Sakk
Szakosztálya szervezésében a Móra
Ferenc Művelődési Központban, a
Korondi Sakk Válogatott részvételé-
vel. Októberben indul a Bács-Kis-
kun Megyei I. Osztályú Sakkcsapat
Bajnokság a KHTK részvételével.

Félegyházi sakknyár 2008 Gasztronómiai fesztivál
Kiskunfélegyháza Önkormányzata és a közreműködő intézmények
tisztelettel meghívják Önt és Kedves Családját a Kiskun Szüret –
Gasztronómiai Napok Programjaira.

Szeptember 7. (vasárnap), 17.00 óra: Kiskun Múzeum: Múzeumi
cukrászda a reneszánsz jegyében. Korabeli édességek kóstolója,
játékudvar. Szeptember 7 – október 31. Kiskun Múzeum Reneszánsz
panoptikum. Mátyás király udvarát felelevenítő utazó-kiállítás első
állomása a múzeumban. Megtekinthető a nyitva tartás idejében.

AMóra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház és a
Kiskunfélegyházi Integrál ÁFÉSZ szeretettel meghívjaÖnt és kedves
családját a szeptember 11-14. között megrendezésre kerülő X.
KISKUNFÉLEGYHÁZI LIBAFESZTIVÁLRA. Helyszín a Műve-
lődési Központ helységei, valamint a Kossuth utca.

Szeptember 11. (csütörtök): 17.00 Aula - Népművészeti kiállítás
megnyitó. Kiállítók: Szabó Ferenc Zoltán és Szabóné Gyuris
Zsuzsanna szövő népi iparművészek, valamint Tóth Gyula
kádármester.
Szeptember 12. (péntek): 14.00 Szakmai tanácskozás libatenyész-
tőknek aművelődési központ dísztermében, érdeklődni 06-76/561-002
telefonszámon lehet. 17.00 Pavane Zászlóforgató Csoport felvonulása
a Kossuth utcán. 18.00 Dunaújvárosi Bartók Táncszínház: Kisgömböc
c. táncos mesejáték. 19.00 Régizene Együttes –reneszánsz dallamok
(Tiszakécske) Aprók tánca-reneszánsz táncház. 20.00 Lábtempó
Honnan-Hová? címmel táncképek Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
előadásában. 21.00 Filmvetítés: A legényanya.
Szeptember 13.(szombat): A Kossuth utcán „KI-MIT TUD sütni
főzni a libából” főzőverseny. Nevezni három kategóriában lehet.
●Leves, egytálétel● Sültek ● Pörköltek. Minden induló megkapja a
libahúst, az elkészítéshez szükséges egyéb alapanyagokról és
eszközökről a versenyző gondoskodik. A legjobbakat kategóriánként
díjazzuk. (Érdeklődni a 76/466-843-as telefonszámon lehet.) 08.00
Főzőverseny kezdete. 09.00 Népzenei és néptánc bemutató. Fellépők:
Padkaporos Táncegyüttesés barátai, Arató Citerazenekar, Félegyházi
Népdalkör. 10.00 Bemutatkozik vendégtelepülésünk: Pálmonostora
(Gyöngyvirág Citerazenekar, Héjja Bella – tárogató, Általános Iskola
Művészeti Alapiskola Néptánc csoport, Zsirmik István – Doromb,
Őszirózsa Népdalkör). 11.00 Langaléta Garabonciások gólyalábas
vonulása a Kossuth utcán. Rózsa Sándor gatyamadzagja c. előadás a
nagyszínpad előtt. 12.00-14.00 Ebédszünet. 14.00 TKIKI Művészeti
Iskola ütős együttes előadása. 15.00 Főzőverseny eredményhirdetése.
16.00-18.00 Reneszánsz Kórustalálkozó. Fellépők: Zenebarátok
Kórusa,VoxCumana,MakóiVárosiVegyeskar, 18.00MajorosÁgnes:
a Százszorszép Bóbiska bábjáték. 19.00 A legendás Mátyás király-
Vásári komédia. 20.00. Lajkó Félix élő koncert . 21.00 Filmvetítés:
Delta.
Szeptember 14. (vasárnap): 9.30 Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar felvonulása a Kossuth utcán, és koncert a nagyszín-
padon. Mátyás király mesedramatizáló verseny . 11.30 Lovagi torna -
Zenthus János Hagyományőrző Egyesület. 13.00 -14.30 Ebédszünet.
14.30 Buda Ádám énekmondó előadása. 15.00 Libaszépségverseny.
15.30 Márkus Színház: Mátyás király szárnyai c. mesejáték. 16.30
Mediterrán Combo Latin fantázia c. lemez bemutatója. 18.00 Korona
Színjátszókör: LúdasMatyi c. előadása. 19.00 Tombolasorsolás. 20.00
Hooligans élő koncert a nagyszínpadon. A három nap állandó prog-
ramjai: BERGENGÓCIA KALANDJÁTSZÓ - interaktív meseját-
szótér. Gyerekeknek kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők.
Kézművesek utcája. Étel-ital a kitelepült étteremben. Kedvezményes
baromfitermék-vásár az Integrál ÁFÉSZ pavilonjában.
KISKUN SZÜRET 2008
Szeptember 20. 10.00 órától szüreti felvonulás a Halesz-Majsai út-
Kossuth utca - Szt. János tér-Kossuth utca-Majsai út- Halesz útvon-
alon. 11.00 óra Szt. István templom.Az újbormegszentelése 11.40 óra,
Városháza előtti tér. Szüreti felvonulók köszöntése 19.00 órától,
Bugaci út – Gazdakör épülete melletti sátor (Halesz – TÉSZ épülete)
Szüreti bál.
Szeptember 27. 9.00 óra, Petőfi Mozi – Ír Vendéglő melletti tér.
Hagyományőrző halászléfőző verseny.
Szeptember 28. 10.00-18.00 óra, Szakmaközi Művelődési Ház:
Játékos Palacsinta Parti. Játszóudvar, asztalitenisz, darts, sakk, rajz-
verseny, kézműves foglalkozások. Minden résztvevő palacsintát kap.

Új boxegyesület Félegyházán
Kiskunfélegyházi Ökölvívó Sport
egyesület néven új boxklub alakul
rövidesen városunkban a Honvéd
HTK mellett.

Az elnöki tisztet VasAntal, az alel-
nökit Gondi János, míg a titkári
feladatokat Ramocsa Sándor látja
majd el. A fiatalok felkészítésében
Ramocsa Sándor mellett Molnár

László ezdő is szerepet vállal. A
Honvédból kivált öklözők jelenleg
a hajdúsámsoni Harangi I. SE-hez
igazoltak. A Kiskunfélegyházi Ö-
kölvívó Sportegyesület tagjai jelen-
leg tehát Hajdúsámsonon készül-
nek az országos bajnokságra.
Szeptemberben Barndenburgban,
októberben pedig Mexikóban a
világbajnokságon lépnek ringbe.
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Orvosi ügyeletek

Olvasói levelek

FELNÕTT 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: szeptember 7-ig: Kamilla Patika
Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a (Tel: 76/432- 000). Szeptember 8-
tól szeptember 14-ig: Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi
u. 1-3. (Tel: 76/466-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: szeptember 6-án és 7-én: Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr.
Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Szeptember 13-
án és 14-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242,
Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkana-
pokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.00-
17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegy-
háza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betaní-
tott hentes, húsfeldolgozó, csomagoló, baromfi gondozó, AWI
hegesztő, lakatos. Tiszaalpár: anyagmozgató. Vidék: szerelő.

Születtek: Lajkó Fruzsina (anyja neve: Mezei Katalin), Farkas Rebeka
(Kereszturi Mariann Éva), Méhes Anna Dóra (Szondi Csilla), Kovács
Imre Gergő (Lakatos Gabriella), Kiss Laura (Sipos Erika).
Házasságot kötöttek: SárosiAnett – Tóth Balázs, Losonczi Éva Mária
– Bodor Mihály Gyula, Kurucz Orsolya – Bene István, Horváth Éva –
Takács Gergely, Lénárt Judit – Vereb István.
Meghaltak: Balla János, Fazekas Lászlóné Görög Mária –
Kiskunfélegyháza. Ágó István – Bugac. Agárdi Sándorné Kolozsvári
Mária – Tiszaalpár.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogá-
nak elnyerésére: Kossuth u. 6. sz. alatti 71 m2-es helyiség, Mártírok
u. 2. sz. alatti 2 db. 79 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 39
m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 18 m2-es helyiség, Deák F. u.
2. sz. alatti 70 m2-es helyiség
Deák F. u. 2. sz. alatti 38 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103
m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 33 m2-es helyiség, Izsáki út
1/C. sz. alatti 120m2-es raktár, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-
es helyiség, Holló László u. 11/3. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló
László u. 7/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7. sz. alat-
ti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 26/5. sz. alatti 21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1,
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614
hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-
ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448
m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4., 4589 hrsz-
ú 820 m2-es Tóth Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális
Otthon), 3893 hrsz-ú 693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan
(volt Szociális Otthon), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület
(volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelye-
ken magántulajdonú a lakóépület).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhaszno-
sitas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.
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Pályázati felhívás
KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGHATÁRIG
MAXIMUM 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL! Pályázhatnak egyéni vagy
társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők. A pályázat
benyújtásának határideje 2008. október 10. Részletes pályázati kiírás és
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a
Vagyonhasznosítási Csoportnál vehető át. Kiskunfélegyházi
Vállalkozókat Támogató Közalapítvány 6100, Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. Tel.: 76/562-038.

Anyukák, nagymamák vigyázzunk a játszótéren! Augusztus 25-én
a nálam nyaraló unokámat a bankfalui játszótéren meglepő baleset érte.
Elvetemült, embernek nem nevezhető egyén, vagy egyének a kör alakú
kötélből készült hintába alulról, heggyel felfelé, meggörbített injekciós
tűt helyeztek, amelybe a gyerek beleült. A fertőzés veszélye miatt azóta
is aggódom. Mivel babakocsis gyereket is láttam hintáztatni, a jövőben
az anyukák tüzetesen nézzék át használat előtt a hintákat. A nagyobb
gyerekeket is figyelmeztessék a veszélyre. Kérdés, hogy a forgalomban
nem lévő tű - ugyanis az ÁNTSZ szerint csak mentősök használják -
hogyan került illetéktelen, felelőtlen, ártatlan gyerekeket veszélyeztető
egyén kezébe. Unokájáért aggódó nagymama.
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Nyáron sem volt uborkaszezon a
sakk sportban, köszönhetően a he-
lyi sakkszervezőknek, s a lelkes sak-
kozóknak. Íme bizonyságul néhány
információ és eredmény dióhájban
a városi és a félegyházához kapcso-
lódó sakk eseményekből.

Június 23-27. között került megren-
dezésre a Félegyházi Honvéd Sport -
pályán a hagyományos nyári napkö-
zis diák sakktábor a KHTK Sakk
Szakosztálya szervezésében Tanács
István szakosztály elnök táborveze-
tésével, ahol a sakk szakmai irányí-
tást Seres László látta el. Július má-
sodik hetében a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola Sakk Szakkörének
résztvevői részére szervezett diák
sakktábort Lantos Pál és Rácz István
Kunfehértón. Július harmadik heté-
ben került megrendezésre a Móra
Ferenc Művelődési Központ „Pince
72” Sakk Klubja szervezésében a
Kiskunfélegyháza – Kunfehértó VI.
Nemzetközi Ifjúsági Sakk-, és Sport-
tábor testvértelepülésünk, Korond
diák sakkozói részvételével.A tábor-
vezetői teendőket Nagy György a
„Pince 72” Sakk Klub vezetője látta
el, a sakk szakmai irányítást Seres
László sakk játékvezető, a Bács-
Kiskun Megyei Sakk Szövetség
főtitkára végezte. A nemzetközi
sakktábor programjainak Félegyhá-
zán aMóra FerencMűvelődési Köz-
pont és a TEMI Szakmaközi Műve-
lődési Ház, Kunfehértón a Laguna
Panzió adott otthont. A Kiskunfél-
egyházi Honvéd Testedzők Köre, /
KHTK / sakkozói elismerésre méltó-
an képviselték a sakk sportot a nyári
rendezvényeken. Kemény Csaba
elnyerte a július 27.-i kunfehértói
villámverseny bajnoki címét, ahol
Seres László bronzérmet szerzett.
Kovács Zoltán augusztus 1 és 10
között egy budapesti, erős mezőnyű
nemzetközi versenyen a 6. helyet
szerezte meg, Élő érték pontjait
növelve. A nyár kiemelkedő esemé-
nye volt augusztus az 2 és 10 között
a Lakiteleki Népfőiskolán megren-
dezett Sakkozó Magyarok XIII.
Világtalálkozója verseny, amelyen
már hagyományosan részt vesznek a
KHTK sakkozói. A világtalálkozón

részt vettek a KHTK Szerbiából, a
délvidékről igazolt magyar játékosai
is. Több, mint 100 fő ült a sakk asz-
talokhoz a lakiteleki világtalálkozó
versenyein. A KHTK sakkozói az
alábbi eredményeket érték el: 5. Kó-
sa Jenő /SRB/ 6.5 pont; 11. Varjas
Sándor /SRB/ 6.0 p. a legeredmé-
nyesebb délvidéki; 13. Kemény
Csaba /HUN/ 5.5 p. a legeredmé-
nyesebb Bács-Kiskun megyei; 15.
Tóth Mátyás /SRB/ 5.5 p. a legjobb
nyugdíjas; 20. Szabados Károly
/SRB/ 5.0 p.; 46. Nagy József
/HUN/ 4.0 p.; 56. Samu Richárd
/HUN/ 3.5 p.; 63. Juhász Károly
/HUN/ 3.0 p.; 65. Kovács Sándor
/HUN/ 3.0 p.; 70. Lezsák Lajos
/HUN/ 2.0 p. AXIII. világtalálkozó
előkészítésében és lebonyolításában,
mint az egyik főszervező, jelentős
érdemeket szerzett a félegyházi
Seres László. Augusztus 11 és 16
között Olimpiai Sakk Hét elnevezés-
sel rapid versenyt rendeztek Kecs-
keméten, amelyen budapesti, kapos-
vári és kecskeméti játékosokat meg-
előzve Seres László végzett az első
helyen. Ugyanitt két nemzetközi
sakkmester, Máthé Gáspár és Sárosi
Zoltán mögött Seres László harma-
dik lett. Tiszaalpáron az augusztus
16-án rendezett bajnokságon Samu
Richárd az 5. míg Kovács Sándor a
7. helyet szerezte meg. Augusztus
23-án a Lajosmizse-Kupa rapid ver-
senyen Kalla Tibor ezüstérmet szer-
zett, a női mezőnyben Rácz Judit 2.,
Malatinszki Zita a 3. helyen végzett.
A mozgalmas sakknyár után az ősz
sem fog szűkölködni a sakkrendez-
vényekben. Ebből egy rövid előze-
tes. Szeptember 27-én a VII. Kos-
suthváros Kupa Meghívásos Felnőtt
Egyéni Sakkverseny a „Pince 72”
Sakk Klub szervezésében a Lila
Akác Söröző Kerthelyiségében. Ok-
tóber 18-án a VIII. SZINTÉZIS
Kupa – Köztársaság Kupa Nemzet-
közi Egyéni Sakkverseny a „Pince
72” Sakk Klub és a KHTK Sakk
Szakosztálya szervezésében a Móra
Ferenc Művelődési Központban, a
Korondi Sakk Válogatott részvételé-
vel. Októberben indul a Bács-Kis-
kun Megyei I. Osztályú Sakkcsapat
Bajnokság a KHTK részvételével.

Félegyházi sakknyár 2008 Gasztronómiai fesztivál
Kiskunfélegyháza Önkormányzata és a közreműködő intézmények
tisztelettel meghívják Önt és Kedves Családját a Kiskun Szüret –
Gasztronómiai Napok Programjaira.

Szeptember 7. (vasárnap), 17.00 óra: Kiskun Múzeum: Múzeumi
cukrászda a reneszánsz jegyében. Korabeli édességek kóstolója,
játékudvar. Szeptember 7 – október 31. Kiskun Múzeum Reneszánsz
panoptikum. Mátyás király udvarát felelevenítő utazó-kiállítás első
állomása a múzeumban. Megtekinthető a nyitva tartás idejében.

AMóra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház és a
Kiskunfélegyházi Integrál ÁFÉSZ szeretettel meghívjaÖnt és kedves
családját a szeptember 11-14. között megrendezésre kerülő X.
KISKUNFÉLEGYHÁZI LIBAFESZTIVÁLRA. Helyszín a Műve-
lődési Központ helységei, valamint a Kossuth utca.

Szeptember 11. (csütörtök): 17.00 Aula - Népművészeti kiállítás
megnyitó. Kiállítók: Szabó Ferenc Zoltán és Szabóné Gyuris
Zsuzsanna szövő népi iparművészek, valamint Tóth Gyula
kádármester.
Szeptember 12. (péntek): 14.00 Szakmai tanácskozás libatenyész-
tőknek aművelődési központ dísztermében, érdeklődni 06-76/561-002
telefonszámon lehet. 17.00 Pavane Zászlóforgató Csoport felvonulása
a Kossuth utcán. 18.00 Dunaújvárosi Bartók Táncszínház: Kisgömböc
c. táncos mesejáték. 19.00 Régizene Együttes –reneszánsz dallamok
(Tiszakécske) Aprók tánca-reneszánsz táncház. 20.00 Lábtempó
Honnan-Hová? címmel táncképek Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
előadásában. 21.00 Filmvetítés: A legényanya.
Szeptember 13.(szombat): A Kossuth utcán „KI-MIT TUD sütni
főzni a libából” főzőverseny. Nevezni három kategóriában lehet.
●Leves, egytálétel● Sültek ● Pörköltek. Minden induló megkapja a
libahúst, az elkészítéshez szükséges egyéb alapanyagokról és
eszközökről a versenyző gondoskodik. A legjobbakat kategóriánként
díjazzuk. (Érdeklődni a 76/466-843-as telefonszámon lehet.) 08.00
Főzőverseny kezdete. 09.00 Népzenei és néptánc bemutató. Fellépők:
Padkaporos Táncegyüttesés barátai, Arató Citerazenekar, Félegyházi
Népdalkör. 10.00 Bemutatkozik vendégtelepülésünk: Pálmonostora
(Gyöngyvirág Citerazenekar, Héjja Bella – tárogató, Általános Iskola
Művészeti Alapiskola Néptánc csoport, Zsirmik István – Doromb,
Őszirózsa Népdalkör). 11.00 Langaléta Garabonciások gólyalábas
vonulása a Kossuth utcán. Rózsa Sándor gatyamadzagja c. előadás a
nagyszínpad előtt. 12.00-14.00 Ebédszünet. 14.00 TKIKI Művészeti
Iskola ütős együttes előadása. 15.00 Főzőverseny eredményhirdetése.
16.00-18.00 Reneszánsz Kórustalálkozó. Fellépők: Zenebarátok
Kórusa,VoxCumana,MakóiVárosiVegyeskar, 18.00MajorosÁgnes:
a Százszorszép Bóbiska bábjáték. 19.00 A legendás Mátyás király-
Vásári komédia. 20.00. Lajkó Félix élő koncert . 21.00 Filmvetítés:
Delta.
Szeptember 14. (vasárnap): 9.30 Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar felvonulása a Kossuth utcán, és koncert a nagyszín-
padon. Mátyás király mesedramatizáló verseny . 11.30 Lovagi torna -
Zenthus János Hagyományőrző Egyesület. 13.00 -14.30 Ebédszünet.
14.30 Buda Ádám énekmondó előadása. 15.00 Libaszépségverseny.
15.30 Márkus Színház: Mátyás király szárnyai c. mesejáték. 16.30
Mediterrán Combo Latin fantázia c. lemez bemutatója. 18.00 Korona
Színjátszókör: LúdasMatyi c. előadása. 19.00 Tombolasorsolás. 20.00
Hooligans élő koncert a nagyszínpadon. A három nap állandó prog-
ramjai: BERGENGÓCIA KALANDJÁTSZÓ - interaktív meseját-
szótér. Gyerekeknek kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők.
Kézművesek utcája. Étel-ital a kitelepült étteremben. Kedvezményes
baromfitermék-vásár az Integrál ÁFÉSZ pavilonjában.
KISKUN SZÜRET 2008
Szeptember 20. 10.00 órától szüreti felvonulás a Halesz-Majsai út-
Kossuth utca - Szt. János tér-Kossuth utca-Majsai út- Halesz útvon-
alon. 11.00 óra Szt. István templom.Az újbormegszentelése 11.40 óra,
Városháza előtti tér. Szüreti felvonulók köszöntése 19.00 órától,
Bugaci út – Gazdakör épülete melletti sátor (Halesz – TÉSZ épülete)
Szüreti bál.
Szeptember 27. 9.00 óra, Petőfi Mozi – Ír Vendéglő melletti tér.
Hagyományőrző halászléfőző verseny.
Szeptember 28. 10.00-18.00 óra, Szakmaközi Művelődési Ház:
Játékos Palacsinta Parti. Játszóudvar, asztalitenisz, darts, sakk, rajz-
verseny, kézműves foglalkozások. Minden résztvevő palacsintát kap.

Új boxegyesület Félegyházán
Kiskunfélegyházi Ökölvívó Sport
egyesület néven új boxklub alakul
rövidesen városunkban a Honvéd
HTK mellett.

Az elnöki tisztet VasAntal, az alel-
nökit Gondi János, míg a titkári
feladatokat Ramocsa Sándor látja
majd el. A fiatalok felkészítésében
Ramocsa Sándor mellett Molnár

László ezdő is szerepet vállal. A
Honvédból kivált öklözők jelenleg
a hajdúsámsoni Harangi I. SE-hez
igazoltak. A Kiskunfélegyházi Ö-
kölvívó Sportegyesület tagjai jelen-
leg tehát Hajdúsámsonon készül-
nek az országos bajnokságra.
Szeptemberben Barndenburgban,
októberben pedig Mexikóban a
világbajnokságon lépnek ringbe.
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PSE-Félegyháza Kupa cím-
mel zajlott kétfordulós sár-
kányrepülő verseny a mi-
nap a városi reptéren. A
megmérettetést a Kiskun-
félegyházi Repülő és Ejtő-
ernyős Klub, Sárkányrepü-
lő Szakosztály szervezte.

A kétfordulós sárkányrepülő
verseny első fordulójára júli-
usban, míg a döntőre augusz-
tus második felében került
sor.Az első fordulóban a ver-
senyzők között volt a sport
jelenlegi hivatalos világbaj-
noka, Bertók Attila, aki je-
lenleg Ausztráliában él.
Mindkét fordulóban 30 ver-
senyző vett részt, akik az
ország különböző részeiből -
Miskolc, Debrecen, Nyír-
egyháza, Békéscsaba, Szom-

bathely, Zalaegerszeg, Keszt-
hely érkeztek.
A verseny végeredménye:
1. Czigler Elek, 2. Balogh

Zsolt Nyíregyházi Légi-
sport Egyesület, 3. Újhelyi
Balázs, PSE.

-tudósítónktól-

Sárkányok a Félegyházi reptéren
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Szeptember 26-28. lesz
a IV. LAKÓTELEPI FESZTIVÁL!!!
Akik szeretnének szerepelni, vagy akik

szeretnének a rendezvényen szponzorként
megjelenni, jelentkezzenek Kapus

Krisztiánnál a 20/97-714-97-es, vagy Balogh
Bálintnál a 20/479-8496-os telefonszámokon!

Befejeződött a Kiskunfélegy-
házi Városi Tenisz Klub által
szervezett III. Szent István
Kupa Városi Amatőr Tenisz-
verseny. A nyolc verseny-
számban 55-en indultak, né-
hányan több számban is.

Eredmények, fiú 12 évesek:
1. Horváth Ábel, 2. Vozár Bo-
tond, 3. Juhász Marcell. Fiú

14 évesek: 1. Ménes Tamás,
2. Polyák Péter, 3. Juhász Bo-
risz. Férfi egyéni: 1. Dinnyés
Gábor, 2. Kiss István, 3. dr.
Rácz Levente és Kecskeméti
Zoltán. Férfi 50 év felettiek:
1. dr. Francia László, 2. Bau-
ecker Sándor, 3. Rekedt Zol-
tán és dr. Szabó Gyula. Női
egyéni: 1. Fricska Józsefné, 2.
Varga Katalin, 3. Bertalan

Márta. Női páros: 1. Fricska
Józsefné / Várkonyi-Kovács
Nóra, 2. dr. Kepenyes Márta /
dr. Horváthné Juhász Nau-
zika, 3. Kleics Julika / Varga
Katalin. Férfi páros: 1. Diny-
nyés G. / Miklós R., 2. dr.
Rácz Levente / Fricska Mar-
tin, 3. Kiss István / Francia
Csaba és Dobák Nándor /
Jókai Gyula. Vegyes páros: 1.
Bányai Claudia / Jókai Gyula,
2. Várkonyi-Kovács Nóra /
Kovács István, 3. Kleics
Julika / Rekedt Zoltán.
Szeptember 13-án – szomba-
ton – a KVTK teniszezői OB
III-as csapatbajnoki mérkőzé-
sen fogadják a Szeghalom-
Gyomaendrőd csapatát 10
órai kezdettel.

Véget ért a III. Szent István Kupa

Vereség hazai pályán
Augusztus 31.
KHTK - Gyulai Termál FC 0:4
NB III-as labdarúgó-mérkőzés, Kiskunfél-
egyháza, 150 néző. V.: Bánki (Bial, Csibra).
KHTK: Tóth P. - Bálint, Fricska, Bagi F.
(Szalai), Polgár - Újváry, Kádár, Katona,
Czibolya (Nagy F.) - SzabóA., Juhász (Bekő).
Edző: Lódi László.
Gyula: Kulcsár -Varga A., Bányai P., Ráfi,
Pribojszki -Valentényi, Laurinyecz, Bagi B.
(Ferenczi II. A.), Bozsó (Nyúl) - Miklya,
Czira (Rostás). Játékosedző: Dobi Róbert.
17. perc: Egy jobb oldali nagy bedobást Czira
az ötös sarkán megcsúsztatott, és a hosszú
oldalon helyezkedő Bozsó ballal a kapus hasa
alatt a hálóba lőtt, 0:1.
44. perc: Jobb oldali szöglet után a remekül
érkező Valentényi pofozta a hálóba a labdát,
0:2. 50. perc: Bozsó mélységből kilépett a
védők között, lövését a hazaiak kapusa
bravúrral védte, a kipattanó labdát Czira a
lábak között lőtte a hálóba, 0:3. 72. perc:
Remek vendég kontra után Nyúl beadását
Miklya helyezte az üres kapuba, 0:4.
A két gyengén rajtoló csapat mérkőzésén a
vendégek találtak rá arra a játékra, amelyben
az előző bajnoki idényt befejezték. Játékuk-
ban ismét felfedezhető volt a küzdelem, a
futás, és e mellé néhány jó egyéni teljesít-
mény is párosult, amely megérdemelt sikert
eredményezett.
Jók: Tóth P., Kádár, ill. Bányai P., Ráfi, Bagi
B., Pribojszki.
Lódi László: Csak az első harminc percben
voltunk partnerek, utána a jól és egységesen
játszó vendégek megérdemelten nyerték meg
a mérkőzést. Dobi Róbert: Ma végre igazi
csapat voltunk, megérdemelten nyertünk.

Kezdődik a fűtési szezon!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a

közeledő fűtési szezon beállta előtt
ellenőriztessék, tisztíttassák a kéményeiket,
fűtési készülékeiket. Fontos a biztonságos és

balesetmentes üzemeltetés érdekében.
Filantrop KHT Kiskunfélegyházi kirendeltség

Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 15.
Tel: 76/462-846; 06/20/3103318

E-mail: filantropkkfhazaQt-online.hu
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