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Közlöny
Ajándék az óvodásoknak

In memoriam
szeptember 11.
Négyszáznál is több résztvevője volt az idei emlékfutásnak, melyet a 2001. szeptember 11-i
New York-i terrortámadás hetedik évfordulója
alkalmából rendezett a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság.
Az emlékfutásra egyebek között az Amerikai
Egyesült Államokból, Lengyelországból, Szlovákiából érkeztek a résztvevők. A maratoni távot
két lelkes kerekesszékes is teljesítette. A futók
Kecskemétről indultak, a cél a félegyházi tűzoltó
laktanyánál volt.

Új játszóeszközökkel gazdagodott a Darvas téri óvoda Lőrincz Tibor jóvoltából. A 14.
számú választókörzet képviselője százhatvanezer forintot adott a bekerített - elsősorban az autista gyermekek számára készült - játszótér kialakítására. Folyt. a 3. old.

A biztonsági öv használatát ellenőrizték
Újabb, az uniós közlekedésbiztonsági akcióba illeszkedő, úgynevezett TISPOL
ellenőrzést tartottak a rendőrök a magyar
utakon szeptember 8 - 11. között. Ezúttal
a biztonsági övek és a gyerekülések használatát vizsgálták. Az ellenőrzés nem csak
a sofőrökre, hanem az utasokra is kiterjedt. Az akcióban a kiskunfélegyházi
rendőrség is részt vett.
A TISPOL évente nyolc ellenőrzést tart a
kontinens több országában egyszerre. Az akció célja, hogy a balesetben
elhunytak számát 2010-re a 2001-es
szint felére csökkentsék Európában.
Az ellenőrzésekből a félegyházi rendőrök is kiveszik a részüket.
Csordás József a félegyházi rendőrkapitányság közlekedési alosztályának vezetője lapunk érdeklődésére
elmondta, a lakott területen belül közlekedők megfeledkeznek a biztonsági öv használatáról, pedig az öv nagy
szerepet játszik a halálos sérülések
megelőzésében.
Lakott területen kívül sokkal jobbak

Épül, szépül
a Kalmár József utca

a tapasztalatok, hiszen az autósok 90%-a
használ biztonsági övet. A rendőrség fontosnak tartja, hogy az autóvezetők lakott
területen is ügyeljenek a biztonsági öv
használatára, hiszen így számos baleset
sérülés nélkül is megúszható. Az akció során közel hetven embert bírságoltak meg,
26 főt a biztonsági eszköz használatának elmulasztása miatt. A kiszabott bírság összege átlagosan 5-6 ezer forint volt.
G. Zs.
Megkezdődött a Kalmár József utca felújítása. A
szakemberek jelenleg a szegélykövek elhelyezésével foglalatoskodnak.
A város a munkálatokra harminchárom millió
forintot nyert a Dél-alföldi Regionális Operatív
Program pályázatán. A rendelkezésre álló pénzből megvalósul a háromszázhúsz méter hosszú út
rekonstrukciója. A hat méter széles aszfaltsáv
mellett parkolókat is kialakítanak a szakemberek.
A Kalmár József utca rendbetétele azért is
lényeges, mert az fontos szerepet tölt be az E75ös és a Szentesi út összekötésében. A felújítási
munkálatok októberben fejeződnek be.
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Hírek röviden

Utak, padkák, bejárók!
A gépkocsik teljesítmény adójából befolyt
összeget az Önkormányzatnak az utak
javítására, karbantartására kell fordítani. Egy
másik jogszabály pedig előírja, hogy a külterületen lévő utakat évente kettő alkalommal
szükséges gondozni. Természetesen a jogalkotók, és alkalmazók akkor járnak külterületi
utakon (dűlőkön) amikor vadásznak, vagy jobb
esetben elfelejtett rokonaikat látogatják meg
húsvétkor, vagy régebben disznóvágások alkalmából. Így aztán a befizettet adó forintok eddig
nagy részben a közös kaszában landoltak, és
nem nagyon akaróztak kijutni a külterületi utak
javítására.
Ezt megelőzően már más alkalommal hírül
adtam, hogy a külterületi gépkocsi tulajdonosok által befizetett adóforintok felét sikerült beállítani az éves költségvetésbe az
említett tevékenységek elvégzésére. Ennek
köszönhetően az általam képviselt választókörzetben az idén sikerült teljes hosszában
igen jó minőségben (10 éve ígérgették) felújítani az ún. Iskola-dűlőt (Majsai utat köti össze
a Csólyosi úttal). A „Rákóczi” kis betonút (E5-ös utat köti össze a Csólyosi úttal) padkája
mentesítve lett a cserjéktől, fáktól, az út széle
lenyesve, a víz így már nem áll meg az úton,
minimális a baleset veszély és szemnek is igen
tetszetős. Ugyan ezen beavatkozások lettek
elvégezve a Felső-Galambosi Iskoladűlőn, a
Halasi-föld út elején, a Csólyosi út 7. dűlőjében. A Felső Galambosi 5. dűlő, amelyik a
leghosszabb a térségben külön akcióban került
feljavításra. Természetesen számos most fel
nem sorolt dűlőn is a tavaszi útprofilozás megtörtént. Több éves elmaradásként a Majsai útra
bíró dűlő utak csatlakozó szakaszai (bejárók)
feltöltésre kerültek, ki lettek javítva.
A Nagyszöllő-úti kereszteződésben az óvoda
Beálló Büfével szemközti oldalán szalagkorlát
lett felállítva. A Haleszi R. Nagy Tűzépnél
található postaládák környezete és a buszmegálló területe rendezve lett. Többszöri leve-

lezés után valósult
meg a Közút kezelő
Kht részéről a laktanya előtti „rázós”
szakasz rendbe tétele.
A városban történt
aszfalt utak kátyúzása után a külterületi aszfalt utak
következtek és az
idén nem felejtődött
el a Felső Galambosi 6. dűlő sem. Igen jelentős azonban a negyven
éve és a rendszerváltozás óta minden választási
ciklusban beígért és meg nem valósult Csólyosi út rendbehozatalának megkezdése és az
itt elért eredmény. Az út felén (kettő kilométeren) a harmadik és negyedik dűlő közötti
résztől a kilencedik dűlőig egy általunk kigondolt technológiával sikerült járhatóvá tenni az
utat, a kerékpárok, kis motorok, személygépkocsik részére az ott élők nagy örömére. A munka nem fejeződött be, jövő évben szeretnénk a
mostani szakaszt emulzióval (és apró zúzottkővel) lezárni valamint a fenn maradt szakaszt
az elkerülő útig teljes hosszában ezzel a technológiával befejezni. Az út felújítására az Önkormányzat 500 millió forintos bekerülési költséggel (50 millió forintos önrésszel) pályázott
az idén, de nem nyert. Nem várunk tovább,
elkezdtük a fele kész van, a várható költség
pedig előzetes számítások alapján maximum
15 millió forint lesz. Cél ezek után az ún. korridorok (átmenő utak) kialakítása, be nem
fejezett aszfaltozott utak összekötése, és rendszeres karbantartás minden külterületi önkormányzati tulajdonú úton. Vigyázzunk együtt a
most kialakított utakra. A minőség folyamatos
fejlesztése közös érdekünk!
Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet
Önkormányzati képviselője.

Százmilliót nyert az önkormányzat
Százmillió forintot nyert a város a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatán a
Közösségi közlekedés fejlesztésére - tájékoztatta lapunknak Juhász Miklós (Fidesz-KDNP)
képviselő.
Az önkormányzat Juhász Miklós kezdeményezésére ez év első felében nyújtotta be pályázatát
a fejlesztési ügynökséghez, amely sikeresnek
bizonyult. A rendelkezésre álló pénzből huszonhat buszöböl, tizennyolc peronsziget, harminc egy buszváró pavilon, három buszforduló, négy
kerékpártároló épül, illetve újul meg. A keretből
futja még útburkolat javításra és negyven darab
utas tájékoztató tábla kihelyezésére is.
Juhász Miklós lapunk érdeklődésére elmondta, az
elmúlt héten derült ki, hogy nyert a pályázat,
melynek keretében megújulnak a városbeli,
külvárosi és országúti buszmegállók. Ezen kívül a
Kiskun Agráripari Szövetkezet II. számú
tehenészeti telepe mellett kiépítésre kerül egy buszforduló a környékben élő családok kérésére, az
iskolabusz számára. A Volán-társasággal korábban
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konzultálva abban is sikerült megállapodni,
hogy rendszeres buszjárat indítása a területre
nem jelent akadályt, ha a tehenészetnél megépül
egy biztonságos buszforduló.
A teljes beruházás 110 millió forintba kerül,
ebből az önkormányzat költségvetését tizenegymillió terheli, a többit az európai uniós finanszírozású pályázati forrás állja.

Két félegyházi vadászt tüntettek ki
szeptember 6-án a Kunfehértón megtartott Bács-Kiskun Megyei Szent
Hubertus vadász- és horgásznapon.
Két évtizedes áldozatos munkájáért
kapott elismerést Míg Dóra, Szabó
Jenő pedig a Szent Hubertus Emlékérem ezüst fokozatát vehette át.
Baross László nevét kapta a Zöldmező lakótelep egyik, eddig még anonim utcája. A „keresztelőre” a legutóbbi képviselőtestületi ülésen került
sor. A névadást közel egy órás politikai vita előzte meg. A bal oldali képviselők Laczkó Gyula neve mellett
kardoskodtak, míg a jobb oldali városatyák Huszka József és Baross László neve mellé tették le a voksukat. A
vitában a szóvivők Dobronyi József
(MSZP) valamint Juhász Miklós
(Fidesz) voltak. A hosszúra nyúlt eszmecsere végén a képviselőtestület
többsége (12 szavazat) Baross László
búzanemesítő neve mellett döntött.
Várhatóan a jövő év második felében gyógyszertár nyílik a városi kórházban. A patika az igazgatási épület
földszintjén kap helyet. Az itt lévő
kórházi részleget a meglévő és az
újonnan ráépített emeleten helyezik
el. A patikát a Genericum Kft. és a
Körpatika Félegyháza Bt. üzemelteti
majd.
Megtörtént a belterületen lévő felújított közök, illetve járdák műszaki
átadása. A területek önkormányzati
képviselői szeptember 12-én vették át
a munkát hivatalosan a kivitelezőtől.
Megkezdődött az Asztalos János utca
elején, a Petőfi lakótelepen az úti kereszt felújítása. Az átadás szeptember
27-én délután 17 órakor lesz. A megújult egyházi jelképet Talapka István
plébános szenteli fel.
Nyug díjas találkozót tart a Városi
Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő
és Rehabilitációs Központ igazgatósága szeptember 25-én 14 órai kezdettel a kórház ebédlőjében. Jelentkezni szeptember 22-ig lehet a
76/466-104-es telefonszámon.
Első próbáját tartotta a Batthyány-s
kórus szeptember 15-én az intézményben. A kórus az iskola egykori növendékeiből szerveződött.

Itt épül meg az új,
biztonságos buszforduló

Íjásztalálkozót tartanak szeptember
21-én a Dinnyés tanyán. A rendezvény reggel kilenc órakor kezdődik.
A versenyeket követően kulturális
program várja az érdeklődőket. A közreműködők között van a Regélő Táltos Dobos Hagyományőrző Csoport.

2008. szeptember 19.

Félegyházi Közlöny

3. oldal

Ajándék az óvodásoknak Gyalogos zarándoklat
Pálosszentkútra

Folytatás az 1. oldalról.
Új játszóeszközökkel gazdagodott a Darvas téri óvoda Lőrincz
Tibor jóvoltából. A 14. számú választókörzet képviselője százhatvanezer forintot adott a bekerített játszótér kialakítására.
Lőrincz Tibor önkormányzati képviselő a márciusban
megtartott farsangi bálon adta

át a százhatvanezer forintot a
Szászorszép Óvoda autista csoportjának. Az adományozó az
első polgári bálon vásárolta meg
az Európai Néppárt tizennyolc
magyar képviselője által dedikált focilabdát, melyet dr. Becsey Zsolt Európa Parlamenti
képviselő ajánlott fel árverésre.
Az óvoda vezetése a pénzből
egy bekerített játszóteret alakított ki az intézmény udvarán, elsősorban az autista
gyermekek számára.
A játszóeszközöket természetesen az óvoda valamennyi lakója használhatja. Így történt
ez az avatóünnepségen is.
Fotók: - g -

Szeptember 7-én a Szent István templomtól jó időben és jó kedéllyel
indult reggel 6 órakor 46 hívő a pálosszentkúti Kisasszony-búcsúba a
hazánkért felajánlott zarándoklatra. Volt köztük 9 évestől 70 fölöttig
minden korosztályból. Közel 25 éve nem fordult elő, hogy a zarándokok
élére félegyházi atya álljon, most plébánosunk, Hajagos Gyula vezette a
csoportot és kántorunk segítségével énekelve mentünk a búcsúba. A
Csólyosi úton levő kereszteknél oda-vissza egy-egy imát mondtunk el
hazánkért, országunk vezetőiért, a Magyar Katolikus Egyházért, ifjúságunkért, a hitoktatásért és a magyar
családokért.
Pálosszentkúton részt vettünk az
ünnepi szentmisén, amelyet Sebők
Norbert újmisés atya celebrált, valamint a misét követő körmeneten.
Délután kissé fáradtan, megfogyott
létszámmal, de lélekben felfrissülve
értünk vissza azzal a tudattal, hogy
valami elkezdődött. Bizonyosan folytatjuk is az elkövetkező években,
hiszen mindig lehet valakiért, vagy
valamiért szándékot felajánlani és
imádkozni.
Nagy Zoltán

Megújul a torony
Napokon belül megkezdődnek a
Városháza tornyának rekonstrukciós munkálatai. A szakemberek jelenleg az állvány- építéssel foglalatoskodnak. A munkaterület kialakítása, a torony belsejének takarítása, a víz felvezetése elengedhetetlen feladat az
érdemi munkák elkezdése előtt.
Az 1909 és 1911 között épült szecessziós épület felett eljárt az idő,
a tető és faszerkezete elhasználódott. A felújításra már nagy szük-

Az Országos Vérellátó Szolgálat Kecskeméti Területi szervezete
szeptember 2-án Kiskunfélegyházán, a Polgármesteri Hivatalban, majd szeptember 17-én az Ipatrestület székházában tartott
véradást, amelyen igen nagy számban jelentek meg az önkéntes
véradók.

ség volt. A kivitelező feladata a
torony meghibásodott szerkezeti
elemeinek, a tetőcserepek és a
faszerkezet részleges cseréje,
illetve a díszítőelemek restaurálása. A cél, hogy a tornyot az
eredeti állapotának megfelelően
felújítsák. A munkálatok befejezését 2009. április 30-ra ígéri a
kivitelező. A várható költség
közel 40 millió forint, ami csak a
torony rekonstruálására vonatkozik.
G. Zs.
Mester Sándor gitárművész adott koncertet szeptember 7-én a
Sarlós Boldogaszszony templomban.
Az előadó saját, valamint magyar és külföldi zeneszerzők műveiből válogatott.
A koncertjeinek célja
a klasszikus zene,
ezen belül is a klasszikus gitárzene lehető
legszélesebb körű el terjesztése az egész
világon, minden korosztálynak.
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Szőnyegek, mézeskalácsok...

DALAIM
Elmerengek gondolkodva gyakran,
S nem tudom, hogy mi gondolatom van,
Átröpűlök hosszában hazámon,
Át a földön, az egész világon.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Holdsugári ábrándos lelkemnek.
Ahelyett, hogy ábrándoknak élek,
Tán jobb volna élnem a jövőnek,
S gondoskodnom... eh, mért gondoskodnám?
Jó az Isten, majd gondot visel rám.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Pillangói könnyelmű lelkemnek.
Ha szép lyánnyal van találkozásom,
Gondomat még mélyebb sírba ásom,
S mélyen nézek a szép lyány szemébe,
Mint a csillag csendes tó vizébe.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Vadrózsái szerelmes lelkemnek.
Szeret a lyány? iszom örömömben,
Nem szeret? kell inni keservemben.
S hol pohár és a pohárban bor van,
Tarka jókedv születik meg ottan.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Szivárványi mámoros lelkemnek.
Oh de míg a pohár van kezemben,
Nemzeteknek keze van bilincsben,
S amilyen víg a pohár csengése,
Olyan bús a rabbilincs csörgése.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Fellegei bánatos lelkemnek.
De mit tűr a szolgaságnak népe?
Mért nem kél föl, hogy láncát letépje?
Arra vár, hogy Isten kegyelméből
Azt a rozsda rágja le kezéről?
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Villámlási haragos lelkemnek!
Pest, 1846. április 24-30.

Szabóné Gyuris Zsuzsanna és Szabó Ferenc Zoltán szövő népi iparművészházaspár kiállításával kezdődött szeptember 11én a Móra Ferenc Művelődési
Központ Aulájában a X. Kiskunfélegyházi Libafesztivál. Ficsór József polgármester köszöntőjében
méltatta a jubileumi
rendezvénysorozatot,
melynek mindenkori
célja városunk gazdasági, kulturális és
gasztronómiai értékeinek felmutatása.
A kiállítást Pál Miklósné,
a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke nyitotta meg, aki beszédében kitért
arra is, hogy a házaspár szövéshez fordulásában nagy
szerepe volt annak,
hogy a feleség, Zsu zsanna látásának
70%-át elvesztette,
és a szövést majdnem vakon, nagy
akaraterővel tanulta meg, így az terápiaként is segítséget jelentett számára. Ez Ferencre, a
férjre is vonatkozik, hiszen ő nagyon közel állt
ahhoz, hogy a kezei lebénuljanak és a sikeres műtét után a szövés meg az anyaggyűjtés, a
múzeumokban, régi szekrényekben való mintakutatás adott a továbbiakban
értelmes elfoglaltságot
számára. A művészházaspár így vallott munkájáról:
„Családi hagyomány
nálunk a szövés - a szülői házból kapott tudás,
szeretet és elkötelezettség.
Mi nem munkának, hanem
élvezettel végzett alkotó tevékenységnek tekintjük a kézi
szövést.
Meghatározza a gondolkodásunkat, a
mindennapok és
ünnepek ritmusát, egyszóval
alakítja az életünket.
Mintáinkat elsősorban a hagyományos népi motívum kincsből merítjük, melyet a mai lakáskultúrához igazítva tervezzük, és szőjük.
Törekvésünk a mintakincs meg-

mentése, a mintakincs feldolgozása és a kor
igényeihez igazítása. Munkáink jelentős
része a Népi Iparművészeti Tanács
által zsűrizett termék.
Három szövőszéken dolgozunk. Az egyik egy
állókeret, amelyet
sokan ismernek.
Főleg a kissebb, sok aprólékos munkát
igénylő szőnyegek elkészítésénél veszszük igénybe.
Ez a szövőkeret
alkalmas még a
kísérletezésre, „játszásokra” is. A szőnyegek szövésére un. kilim
ipari szövőszékkel rendelkezünk. Ennek a szövésszélessége 160
cm. Ezen a széken
keményen levert,
testes szőnyeg
készíthető.
A láncfonal sűrűségét a felvetés és a leverő
borda határozza
meg.
Ez a szövőszék közel 100 éves. Ennél
sokkal öregebb az un.
paraszt
szövőszékünk,
amelyen a vászon termékeket, illetve a
fali szőtteseket
szőjük. A faragott szövőszéket 1847-ben
készítette
egy ismeretlen fiatale m b e r
Kánya Kata
részére, feltehetően az akkori szokások szerint jegyajándékként. Néhány apró
alkatrészt már sajnos kellett cserélni rajta, de a
mai napig jól használható és terhelhető
szövőszék.
A szövő tevékenység mellett „kirándulásokat” is teszünk. Két ilyen
bemutatott kirándulás a kötözött
rongybaba készítés
és a mézeskalács díszek készítése.”
A kiállítás október másodikáig tekinthető meg.
-tudósítónktól-
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Felvidéki Rockszínház Félegyházán „Töredék hazácska”
Európa közepén

„Jöjjön el a Te országod!” címmel a Felvidéki
Rockszínház művészeinek előadásában összeállítást láthattak Koltay Gergely műveiből szeptember 7-én a félegyházi Szent István templomban.
A műsor szervezője a Félegyházi Táncszínház
Kulturális Egyesület volt, a fővédnöke Busa Imre
alpolgármester. A Karkó Henriett által vezetett
társulat a környéken Petőfiszállás-Pálosszentkúton, pünkösdkor mutatkozott be óriási sikerrel

Koltay Gergely: A Napba öltözött lány c. rockoperájával. A Rockszínház művészeinek mostani
produkcióját Hajagos Gyula plébános többek
között ezekkel a szavakkal köszönte meg:
- A legnagyobb öröm számomra, hogy magyar
szerzők műveit, magyar művészek, magyar nyelven adják elő. Ígérete szerint a templom máskor
is szívesen ad lehetőséget a felvidéki társulatnak
hasonló bemutatókra. A szép számmal összegyűlt
érdeklődő közönség hosszan tartó tapssal jutalmazta a művészeket.

Érettségi találkozót tartottak augusztus 30-án az 1953-ban, a I. Szent László Gimnázium (a mai Móra Ferenc Gimnázium) IV. B. osztálya számára. A nagy létszámú
osztályból - 43 diák - tizenheten tudtak eljönni a találkozóra. Amerikából, Angliából
nem, viszont Taiwanról itt tudtak lenni az egykori diáktársak. Az osztály a rendezvény
végén abban egyezett meg, hogy két év múlva ismét összejönnek, egy kis beszélgetésre
az alma mater ódon falai között.

Árpád vezér a szívével látott, amikor a Vereckeihágón átvezetve népét
letelepedett a Kárpátok
ölelte tájon. Nem sejtette,
hogy egyszer maroknyi
magyar él majd csupán
Kárpátalján, barátságban
a ruszin néppel és megküzdve évszázadokon át
politikai viharokkal, elnyomással, háborúkkal. Ráhó közelében van
Európa földrajzi közepe, a kiskunfélegyházi
KÉSZ szervezet pedig évről évre megpróbál
segíteni a KGB által megöletett Romzsa Tódor
vértanú püspök szülőfalujában, Nagybocskón
élőknek – mert aki egyszer látta ezt a tájat, megismerte az embereket, szíve közepén őrzi őket –
s visszavágyik. A félegyházi MOV Bizottság és
az önzetlen támogatók jóvoltából július végén
küldöttségünk ismét vihetett adományokat az
ottani árvaháznak és a magyar óvodának.
Tervezzük a következő segítségünket, mert
Romzsa Tódor példája kötelez minket.
Kiskunfélegyházi Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége

Határon túli fiatalok
találkozója
IV. alkalommal került megrendezésre augusztus 17-20 között Kiskunfélegyházán a Magyar-Magyar tábor, ahol a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat látta vendégül a határon
túl élő magyar fiatalokat. A 4 napos tábor
vasárnap délután vette kezdetét, ahol a félegyházi fiatalok fogadták a messziről érkezett
vendégeket.
A programok sorában szakmai megbeszélésekre került sor, ahol a résztvevők bemutatták saját
településeiket, így a fiatalok megtudhatták hol
és milyen az ifjúsági élet, milyen lehetőségek
várják az ott élő fiatalokat. A találkozó alatt
Ötletbörzét is tartottak, az ifjúsági rendezvényekről, melyen a fiatalok megoszthatták
egymással saját tapasztalataikat. A táborlakók
ezenfelül találkoztak az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 30 fős csatapatával is akikkel egy jó hangulatú közös kirándulás keretében bejárták az Ópusztaszeri Nemzeti Parkot,
megcsodálhatták a Feszty-Körképet, valamint
kihelyezett foglalkozás keretében szakmai
megbeszélést tartottak. A hasznos és tanulságos
értekezéseken kívül a fiatalokat városnézés,
íjászkodás, éjszakai fürdőzés, börtrönmúzeum
látogatás, augusztus 20-i programok és sok
érdekes közösségépítő játék várta a négy nap
alatt. A Magyar-Magyar Tábor ünnepi vacsorával zárult, ahol a diákok találkozhattak városunk elöljáróival. Vendégeink a találkozó ideje
alatt jól érezték magukat, új barátságok szövődtek, és szép élményekkel térhettek vissza
otthonukba.
Kapusné Dunás-Varga Ibolya
Ifjúsági referens
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Anyakönyvi hírek

Árverési hirdetmény

Születtek: Trepák Enikő (anyja neve: Pesti Manuéla), Varga Judit
(Pöszmet Erika), Harkai Boglárka (Biró Anita Irén), Tisóczki János
(Potyesz Anita), Tulipán Attila (Dorogi Mária Erzsébet), Héjjas
Emma (Rideg Rita), Weinper Zsuzsanna (Regéci Márta), Szabó
Zalán (Lódi Mónika).
Házasságot kötöttek: Barcsa Nóra Teréz – Benkó Zsolt, Kurucz
Gréta – Takács András Szabolcs, Letkó Bernadett – Kis László,
Albrecht Linda – Albrecht László, Tóth Mariann – Benke Antal,
Vízhányó Erika – Kopasz Dávid, Terjék Mónika – Pap Tibor, Pintér
Edina Katalin – László Zsolt, Varga Erzsébet Erika – Seres Vince
János, Tóth Katalin Mária – Seres József, Halász Anikó – Besze
Tamás, Deák Renáta Ilona – Retkes Ambrus Ferenc, Pap Gabriella –
Iványi Tamás, Cseri Szilvia – Czakó Gábor.
Meghaltak: Biró Józsefné Szoták Julianna, Nyúl Ferencné Rózsa
Erzsébet, Marancsik László József – Kiskunfélegyháza. Ipacs
Mihály – Tiszaalpár. Barta Mihályné Kerekes Ilona – Petőfiszállás.
Papp István – Pálmonostora. Kürti Rudolf Rezső – Kunszállás.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának 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 m2es helyiség
Deák F. u. 2. sz. alatti 38 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 33 m2-es helyiség, Izsáki út 1/C. sz.
alatti 120 m2-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. alatti 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 (amelyeken magántulajdonú a lakóépület). Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Támogatás a diákoknak
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a 2008/2009- es tanévben is
ad 3000 Ft-os pénzbeli támogatást a nappali tagozaton tanuló,
kiskunfélegyházi lakosú főiskolai és egyetemi hallgatóknak. (Az
akkreditációs képzésben tanulók nem igényelhetik.)
A támogatás igényléséhez szükséges űrlap a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodában átvehető, valamint Kiskunfélegyháza
város honlapjáról letölthető.
Beadási határidő : 2008. szeptember 15., október 15.

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2008. szeptember 27-én
szombaton 8 órától a Blaha Lujza téren lévő Kresz parkban tartandó
Közlekedésbiztonsági Napra.
Programok: Mobil Kreszpark elektromos kisjárművei, Füredi
Autósiskola motorszimulátor, Süveges és Kiskun Autósiskola rendezésében kerékpáros ügyességi verseny. Kresz teszt töltés Magyar Autóklub
mozgó műszaki állomás Biztonsági öv szimulátor. Rendőrség technikai
bemutató. Motoroztatás. Rajzverseny. Ugrálóvár, trambulin, arcfestés.
Gyermekeknek palacsinta!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Városi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya,
Ernyes László 6. körzet önkormányzati képviselője,
Juhász Jácint gépjárműoktató, Sirius Rádió, Kossuth utcai Lakóközösség

Európai Autómentes Nap
Kiskunfélegyháza város Polgármesteri Hivatala 2008-ban az előző évek
hagyományát folytatva megszervezi az Európai Autómentes Nap rendezvénysorozatát amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Szeptember 21. vasárnap 14 órától: Kerékpáros kirándulás az új Felgyői
Hulladéklerakó és Hasznosító Telepre. (kb. 15 km) A résztvevők ajándékot
kapnak. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől.
Szeptember 22-én 8-18 óráig: A Kossuth utca lezárása kitáblázással az 5-ös
számú főúttól a Majsai útig. Behajtás csak autóbusszal és kerékpárral.
Szeptember 22-24-ig: Ingyenes helyi buszközlekedés minden vonalon, az
utasok apró ajándékot kapnak. Szeptember 22-én 14-18 óráig: SCHWINN
Csepel Kerékpár szerviz ingyenes kerékpár beállítás, fényvisszaverő csíkragasztás. Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtt. Szeptember 22-én 15-18
óráig: Meghívásos Sirius Seprűfoci Kupa. Kerékpáros ügyességi verseny.
Aszfaltrajzverseny óvodásoknak és általános iskolásoknak. Autóbusz bemutató. Helyszín: Kossuth utcán az Attila utcától a Dózsa György utcáig.

Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, húsfeldolgozó, csomagoló, raktári összeállító. Bugacpusztaháza: sertésgondozó. Vidék: pénzügyi tanácsadó. M5-ös
autópálya (Petőfiszállás): Töltőállomás kezelő, shop eladók.
Országos állat- és kirakodóvásárok: október 12., november 9.,
december 14. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni 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.

Orvosi ügyeletek
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 15-től szeptember
21-ig: Szent István Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8.
(Tel: 76/462-797). Szeptember 22-től szeptember 28-ig: Móra Patika
Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2. (Tel: 76/461-721)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:Szeptember 20-án és 21-én: Dr.
Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.: 30/3389-244, Dr.
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097.
Szeptember 27-én és 28-án: Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr. Pozsár Miklós Kkfháza,
Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Programajánló
Kiskun szüret 2008
Szeptember 20. 10.00 órától szüreti
felvonulás a Halesz - Majsai út - Kossuth
utca - Szt. János tér-Kossuth utca - Majsai
út- Halesz útvonalon. 11.00 óra Szt. István
templom. Az újbor megszentelése 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, rajzverseny, kézműves foglalkozások. Minden résztvevő palacsintát
kap.

IV. Lakótelepi Fesztivál
„Tesszük a dolgunk, mint minden más iskola, hogy sikeres, az életben helytállni képes nemzedékeket neveljünk. Miben szolgálunk többet tanítványainknak? A katolikus iskolában hitünk
fényében a jóra, a szépre, az igazra és a szentre irányítjuk tanítványaink tekintetét.” – hangsúlyozta
beszédében Mrázné Rádi Mária tagintézmény-vezető szeptember 13-án a Constantinum
Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolájának jubileumi ünnepségén.
A rendezvényen ünnepélyes keretek között avatták fel az öreg iskola falán az emléktáblát, amelyet Talapka István, a Sarlós Boldogasszony
templom plébánosa szentelt fel. Ezután az

Libafesztivál
Nagy sikerrel zajott idén is
a hagyományos félegyházi
Libafesztivál. A tizedik
libanapokon számtalan színes és érdekes előadás,
foglalkozás várta a város
apraja-nagyját. A legnagyobb sikert ez évben is a
főzőverseny és a libaszépség verseny aratta. A gúnárok legszebbike Hatvani
Sán dor Papatyija lett.

intézmény XII. Hagyományőrző Napján a
gyerekeknek mesemondóversenyt, különféle
kézműves foglalkozásokat és ügyességi versenyeket tartottak.

Szeptember 26. péntek: 16.00 3 napos
Lan-party és szerepjáték találkozó (jelentkezés Fülöp Illés Péter: 70/335-2168),
18.00 Játszótéri-party. 19.00-22.00 Félegyházi együttesek koncertjei (Ónodi
Árpád: 20/801-6034) 19.00 Free Fly Zone
20.00 Black Szakadt 21.00 Blue Weather
Szeptemper 27. szombat 6.00-12.00 I.
Lakótelepi Horgászverseny a Lóúsztatónál ( nevezés Dienes Károly: 30/7432877 ) 8.00-16.00 II. Lakótelepi Főzőverseny ( nevezés: 20/388-5401 ) 9.00 Kistérségi Polgármesterek Pörköltfőző-versenye 10.00 Szerepjáték bemutató a Lanpartys sátornál 14.00-15.00 VII. Streetball
bajnokság ( nevezés a helyszínen ) 15.00
A főzőverseny eredményhirdetése 15.30
Kerékpáros ügyességi verseny és aszfalt
rajzverseny óvodásoknak és általános
iskolák alsósainak, óriás palacsintázás.
16.00 Kiskunfélegyházi magánénekesek
műsora ( Hársfai Viktória, Kiss Ákos Jenő
és barátai ) 17.00 Az Asztalos János utcai
felújított útikereszt felszentelése 17.30
Óvodások műsora 18.15 Debreceni
Aranykeresztes Lovagok Egyesülete lovagi torna bemutatója 19.30 Erika C. tánccsoport bemutatója 20.00 Zoltán Erika
koncert 21.00 Márk koncert.
Szeptember 28. vasárnap 10.00-12.00
„Lakótelep legerősebb embere” verseny
(jelentkezés Seéberger György: 30/4416738 ) 14.00-16.00 III. Lakótelepi Kupakispályás labdarúgó bajnokság (nevezni a
helyszínen Balla Lászlónál) 16.00
Kiskunfélegyházi Népdalkör és citerazenekar 16.30 A Szentkúti Népdalkör
17.00 A kiskunfélegyházi Mazsorett
együttes táncbemutatója 18.00 Akrobat
Original Dance Club 19.00 L.L. Junior
koncert 20.00 Royal Expressz együttes
koncertje. Lesz még: Crazy Dance, Truck
Show. Basket Ball, dodzsem, légvár,
gumikötél, pónilovagoltatás, quadozás,
élő szumó és Kiskunfélegyházán először
itt a Segway!
Kapus Krisztián önkormányzati képviselő
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Versenyeztek a fogathajtók Sporthírek
Birkózás
Törökszentmiklóson rendezték az idei junior szabadfogású magyar bajnokságot szeptember 6-án. A Kiskunfélegyházi Vasas TK
versenyzői közül Szabó Róbert a 74 kg-os
súlycsoportban ezüstérmet szerzett.

Labdarúgás
Szeptember 6., Budapest, 50 néző.
Vezette: Fuli.
Újbuda - KHTK 5:1 (3:0)
KHTK: Tóth - Nemes, Lénárt (Timafalvi),
Kádár, Fricska (Nagy E.), Újvári, Katona,
Czibolya, Bekő, Szabó A., Polgár. Edző:
Lódi László.
Gólszerzők: Kun 2, Somogyi 2, Hajdú, illetve Újvári.
Szeptember 13.
KHTK-Izsák 0:0
Az első húsz percben a hazai csapat uralta a
mezőny, majd az Izsák fokozatosan átvette a
játék irányítását, de gólt nem tudott szerezni. Szünet után a félegyháziak megnyerhették volna a meccset, de az izsáki kapus bravúrosan védett.

Amatőr fogathajtó versenyt rendeztek szeptember 6-án a helyi és a környező települések számára a csongrádi úti vásártéren.
A versenyen egyes-kettes és pónifogatok mérték össze tudásukat. A rendezvényt Balla
László, az ifjúsági, sport és informatikai bizottság elnöke nyitotta meg. A verseny főszervezője Ficsór Attila volt.
A negyedik alkalommal megrendezett versenyen kilenc kettes, nyolc egyes valamint
három pónifogat állt rajthoz. A megmérettetésen több női hajtó is részt vett.
A kategória győztesek és a félegyházi hajtók
eredményei (Kiskunfélegyházi Kupa) kettes
fogat: 1. Mészáros András (Domaszék), 3.
Tapodi Richárd. Egyes fogat: 1. Kemencei
János (Fülöpháza), 2. Tóth Tímea, 3. Lajos
Richárd, 6. Faragó János. Póni fogat: 1.

Kosárlabda

Rozmán Judit (Gátér). Apák hajtás: 1.
Rozmán Károly (Gátér), 4. Tóth Imre, 5. ifj.
Tapodi József.
Somogyi Kupa, kettes fogat: 1. Simon Tamás
(Pakony). Egyes fogat: 1. Huszka György
(Gátér), 3. Tóth Tímea, 6. Ficsór Attila. Póni
fogat: 1. Rozmán Károly (Gátér).

Boszorkány Kupa Pécsen
Pécsett rendezték az idei „Boszorkány Kupát” szeptember 4-6. között a 18 év feletti lányok
részére. A hagyományos nemzetközi verseny utolsó napján a magyar női válogatott szövetségi kapitánya bemutató mérkőzést szervezett a 16 éves, KHTK-ban versenyző Mizsei Vivien
részére.
A bemutató érdekessége,
hogy Mizsei Vivien ellenfele
az a svéd Jenifer Harding

volt, aki a verseny első napján megverte Csík Mónikát,
a magyarok európai bajno-

kát. A bemutatón viszont a
16 éves Vivien simán verte a
28 éves, nemzetközileg elismert és tapasztalt svéd versenyzőt. Vivien a magyar válogatott tagjaként már több
nemzetközi versenyen szerepelt sikerrel.
A Közgazdasági Szakközépiskola tanulója négy év múlva, ha a női ökölvívást felveszik az olimpia műsorába,
apja nyomdokába léphet és
esélyes lehet az érmes helyezésre. Edzői: Varga István,
Hideg László és Mizsei
György
Némedi László

A KKC ez évben is szeptember 20-án és 21én a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban
rendezi meg a Dánffy Antal kosárlabda emléktornát, amelyre négy NB-s női csapat és
négy férfi csapat nevezett be. A csapatok
körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás
alapján összesen 12 mérkőzést játszanak. Az
emléktorna szeptember 20-án 9 órakor
kezdődik, a hivatalos megnyitó 14.15 órakor lesz. Az eredményhirdetés szeptember
21-én 14.30-ra van tervezve.
Tokai György

