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Közlöny
Átadás előtt a könyvtár
Már csak néhány hét és megnyitja kapuját az olvasóközönség előtt az újjávarázsolt Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Az épület műszaki
átadására szeptember 30-án került sor.
A városi könyvtár bővítése és teljes felújítása 463
millió 834 ezer forintba kerül, melyhez 2006-ban
nyert négyszázmillió forint címzett támogatást a
kiskunfélegyházi önkormányzat. A beruházás két
ütemben valósult meg. Az épületet novembertől
vehetik birtokba az olvasók.

Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett
megemlékezést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata október 6-án a Városi Bíróság épülete melletti emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Juhász
István díszpolgár, gimnáziumi tanár. A
rendezvényen közreműködtek a Móra
Ferenc Gimnázium diákjai. A megemlékezés koszorúzással és gyertyagyújtással
zárult.

Indul a Leader program

Gyalogos járőrök a Kossuth utcán
Októbertől hétvégenként gyalogos rendőrjárőrök vigyázzák a közrendet és a közbiztonságot városunk főutcáján – tájékoztatta
lapunkat Ernyes László önkormányzati
képviselő.
Az elmúlt hetekben megszaporodott a randalírozók száma a Kossuth utcán. Legutóbb a Dankó Pista utcai lakótelep kerítését
rongálták meg ismeretlen tettesek egy koncert után. A beérkezett panaszok orvoslása

érdekében az elmúlt héten a város jegyzője,
dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette egyeztető
megbeszélést hívott össze, amelyen a rendőrség, az érintett önkormányzati képviselők, valamint a városrendészeti bizottság
képviseltette magát. A tárgyalás eredményesnek bizonyult.
Timafalvi László a város rendőrkapitánya
a megbeszélésen ígéretet tett arra, hogy a jövőben, hétvégenként gyalogos rendőrök vigyázzák a Kossuth utca rendjét.

Megnyitotta kapuit a taniroda
Új helyre költözött a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium tanirodája. Az ünnepélyes átadásra október 1-én került sor.
A tanirodában tíz új
munkaállomást alakítottak ki, ahol a tanulók elsajátíthatják a
valódi üzleti gyakorlat
valamennyi elemét. A
valódi gazdaság szi-

mulációja fejleszti a diákok kreativitását, önálló
kezdeményező
kézségét, vállalkozó
kedvét, felelőségérzetét,
csapatmunkáját.

Kiskunfélegyháza önkormányzata is részt vesz a
Leader-programban, amely a 2007-2013 közötti
öt éves időszakra 262 milliárd forintot biztosít a
kisközösségek, a külterületek, a vidéken élő emberek életminőségének javítására. Az előkészítő
munka a végéhez ért. A pályázatok októbertől indulnak.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében meghirdetett projektről és a térségünket
érintő fejlesztésekről szeptember 30-án tartott sajtótájékoztatót Ficsór József polgármester és dr.
Garai István országgyűlési képviselő, valamint
Németh Péter, a Kiskunfélegyházi Kistérség
Szolgáltató Intézmény vezetője.
Elmondták, az országban kilencvenhat Leader
közösség alakult, melynek egyike a térségünket
összefogó Kiskunok Vidékéért Egyesület akciócsoport. A szervezetet 24 település alkotja. Az akciócsoport működési területén 62 ezer ember él.
Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas külterületeire az elkövetkezendő öt évben 85 millió forint
jut. A rendelkezésre álló pénz a kisközösségek, a
külterületek, a vidéken élő emberek életminőségének javítására használható fel. Az összeg felosztásáról, felhasználásáról helyben, az akciócsoport vezetősége dönt. Az igények benyújtására három havonta lesz lehetőség. A projekt a falumegújítást, a tanyás térségek fejlesztését, a vidéki közösségi értékek megőrzését, turisztika élénkítését, a
mikró vállalkozások támogatását hivatott szolgálni.
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Városi diáknap
Immár 10. alkalommal rendezett diáknapot a kiskunfélegyházi GYIÖK szeptember
30-án. Ficsór József polgármester reggel átadta a város
kulcsát Pap Alexandra diákpolgármesternek, ezzel a jelképes gesztussal vehették birtokukba a várost a diákok.
A jubileumi diáknapra való felkészülés már időben megkezdődött, hiszen szeptember
elején minden iskola egy EUos ország bemutatását, valamint valamely jellegzetes ételének reprezentálását kapta feladatul. Az évforduló méltó
megünnepléséhez az eddigi gyakorlattal szemben, a GYIÖK a város központját, a Petőfi és
Béke tér közti területet használta fel. A rendezvényen jelen volt Kapus Krisztián, a MOV
Bizottság elnöke, a zsűrizés feladatát Gulyás
Ildikó, a Szakmaközi Művelődési Ház igazgatója, Szabó Sarolta, a Desperadó étterem
vezetője, és Tóthné Gyenes Krisztina okta-

Kilencvanhatodik születésnapja al kalmából köszöntötte Csányi Kálmánnét a Nádasdy utcai Szociális
Otthon legidősebb lakóját október 6án Ficsór József, városunk polgármestere. Rózsika néni Pálmonostorán született és nevelkedett
három testvérével. Négy elemi és két
ismétlő osztályt végzett. Házasságot 1939. novemberében kötött,
egy fiú és egy lány gyermekük született. 1979-ben férje meghalt, így
Rózsika néni megromlott egészségi
állapota miatt kérelmezte a szociális
otthoni ellátást. Elmondása szerint
jól érzi magát az intézményben,
gyermekei heti rendszerességgel látogatják és viszik haza a családi
körbe.

2008. október 10.

Emelik
a nyugdíjakat
1,1%-os kiegészítő nyugdíjemelés
novemberben 2,7 millió nyugdíjasnak

tási referens látta el. Az iskolások a Petőfi
téren felállított színpadon mutathatták be produkcióikat, a vidám hangulatú, zenéstáncos
műsorokat nagy tapssal jutalmazták a diáktársak és az éppen arra járó érdeklődők. A főzőverseny során akadt olyan csapat, amelyik az
utcán állította fel a bográcsot, a grillsütőt,
mások otthon készítették el a kiválasztott ételeket, s a téren kirakott asztalokon terítettek. A
zsűri véleménye szerint minden csapat ugyancsak kitett magáért, látványos és finom étkeket
készítettek a diákszakácsok.
Az iskolák közti nemes versengés a Béke téren
különféle sportjátékokkal folytatódott, népszerű volt a streetball is. A legkisebbeket ugrálóvár és trambulin várta, de az arcfestésre is
akadt bőven jelentkező. Az időjárás is rendkívül kegyes volt a szervezőkhöz, a napsütéses,
kora őszi időben csak úgy nyüzsögtek a diákok
a téren. A 10. diáknapot értékelve a szervező,
Kapusné Dunás-Varga Ibolya ifjúsági referens elmondta, szerinte elérte célját a rendezvény, nagyon sok gyereket sikerült
megmozgatni, szerepeltetni. Igazából nem is az
iskolák közötti versengésen volt a hangsúly,
hanem arra törekedtek, hogy egy vidám, jó hangulatú együttlétet biztosítsanak a város diákjai
számára.
- munkatársunktól -

A hatályos törvényi
előírások szerint a
januárban esedékes nyugdíjemelés
mértékét a fogyasztói árak és az országos nettó átlag kereset évi tervezett
növekedése alapján számítják ki. Ha azonban az infláció és az átlagkereset növekedés üteme
várhatóan nagyobb lesz a tervezettnél,
akkor novemberben a januári nyugdíjemelés mértékét korrigálni kell.
A nettó átlagkereset-növekedés 2008ban várható mértéke 7,5%, a várható
éves nyugdíjas fogyasztói árnövekedés
7,1%, ennek alapján az éves nyugdíjemelés mértéke 7,3% kell legyen. Így a
januári 5%-os és a májusi rendkívüli
1,1%-os nyugdíjemelésen felül novemberben további 1,1% emelés szükséges.
Az emelés összege az átlagnyugdíj esetében havi 880 forint, ami 10 hónapra
visszamenőlegesen jár (azaz átlagosan
8800 forint). A nyugdíjasok a szokásos
novemberi nyugdíjkifizetés napján egy
összegben, egyszerre kapják meg a novemberi, de már emelt összegű nyugdíjat;
az emelés tíz hónapra visszamenőleg
járó összegét; a 13. havi nyugdíj második
részletét; valamint a 13. havi nyugdíj
első, márciusban kifizetett részletének
korrekciós különbözetét is.
Mindez azt jelenti, hogy az átlagnyugdíjban részesülők novemberben több
mint 130 ezer forintot kapnak kézhez.
A kiegészítő nyugdíjemelés 2,7 millió
nyugdíjast érint. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások - amelyek emelésére az elmúlt évek gyakorlata szerint a
nyugellátásokkal azonos módon kerül
sor - esetében az 1,1 %-os emelés havi
összege az ellátás típusától függően 150930 forinttal növeli mintegy 420 ezer fő
jövedelmét.
A novemberi kiegészítő nyugdíjemeléssel teljesül a törvényi kötelezettség, és a
kormányprogramnak megfelelően érvényesül a nyugdíjak és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások értékmegőrzése, sőt kismértékben (0,2 %-kal)
emelkedik is a nyugdíjak vásárlóértéke.
Garai István Levente dr.
országgyűlési képviselő (MSZP)
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Tiszteljétek az öregeket! Szakácskönyvbemutató

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ebből az alkalomból
Kiskunfélegyházán központi ünnepséget tartottak október 1-én a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény mindkét otthonában.
A Csanyi úti Idősek Otthonában Ficsór József polgármester köszöntőjében Goethe sorait idézte: „…nem
öreggé válni, hanem az öregséget
hordozni művészet!” – majd folytatta,
a megöregedés természetes folyamat, az emberi élet velejárója, de ebben a korban is a
legfontosabb, ami minden
életszakaszban nélkülözhetetlen, a szeretet.
Ahogyan Victor Hugo írja:
„Az élet legnagyobb boldogsága, ha tudhatjuk, hogy szeretnek azért, amilyenek vagyunk, vagy még pontosabban
szeretnek annak ellenére, amilyenek vagyunk.” A polgármester
kiemelte,
hogy
mindenkor tiszteletet érdemel-

nek az idősek, mert ők már tudják, mi
a jó, amit át kell adniuk az utánuk
jövő nemzedéknek, illetve már tudják, mi a rossz, amit el kell kerülniük
fiaiknak, unokáiknak. Mindannyiunk
feladata, hogy a fiatalokat arra tanítsuk, tiszteljék, becsüljék az időseket,
és igyekezzenek méltó, derűs életet
biztosítani számukra.
Gálig Erzsébet intézményvezető ünnepi beszédében többek közt Sütő
András örökérvényű gondolatát idézte: „Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi, a világ nem vele kezdődött…”
A köszöntők után néhány szép vers
hangzott el az idősek előadásában,
majd a Százszorszép Óvoda kis óvodásai ajándékképpen népi játékfűzérrel kedveskedtek az otthon lakóinak.
Ezután Gálig Erzsébet egy-egy szál
virággal köszöntötte az otthon legidősebb és a legrégebben beköltözött
lakóit. Végezetül Ficsór József meggyújtotta az ünnepi torta lángját, emlékeztetőül, hogy 10 évvel ezelőtt
népesült be teljesen a Csanyi úti Idősek Otthona.
-munkatársunktól-

Ernyes László, a körzet önkormányzati képviselője lapunknak elmondta,
hogy a rendezvény legnagyobb előnye, hogy a fiatalok az elektromos járművek,
kerékpáros
ügyességi

Az a legfontosabb szempont a könyv olvasásakor, hogy mit él
át az ember, mialatt olvassa a gyönyörű képekkel illusztrált recepteket – hangsúlyozta az alpolgármester. A szakácskönyv
fontos értékeként emelte ki Busa Imre, hogy Lévai Anikó, - az
ötgyermekes családanya, a politikusfeleség és nem utolsósorban tanár – a saját rohanó életvilágában megosztotta velünk
tapasztalatait, megbecsülendő és követnivaló gondolatokkal

gazdagított mindnyájunkat. Köszöntője végén Busa Imre,
mint az Amatőr Királyi Szakácsok Klubjának tiszteletbeli
elnöke meghívta Lévai Anikót és férjét, Orbán Viktort Kiskunfélegyházára, a december 13-án tartandó III. Böllér-fesztiválra. A köszöntő után a könyvvel kapcsolatban Kállainé
Vereb Mária igazgatónő és a megjelent hallgatóság tehetett
fel kérdéseket, amelyeket a szerzőnő a maga végtelenül egyszerű, közvetlen stílusában válaszolt meg. Kellemes meglepetésként a könyv egyik receptje alapján készített süteménnyel
kedveskedett a könyvtár az érdeklődőknek.A rendezvény
végén Lévai Anikó a helyszínen dedikálta a könyvét.

Közelkedésbiztonsági nap
Idén ismét nagy sikere volt a szombat
délutáni közlekedésbiztonsági napnak, a Blaha Lujza téri Kresz-parkban.

Lévai Anikó: A konyhaablakból című, 2007-ben megjelent
szakácskönyvét mutatták be a Gasztronómiai Napok keretén
belül szeptember 18-án a városi könyvtárban. „A jó szakács
a szívével főz” – méltatta a megjelent könyvet Busa Imre alpolgármester köszöntőjében, kiemelve a könyv közvetlen
hangvételét és sokszínűségét. Hiszen ebben az esetben nemcsak egyszerű receptgyűjteményről van szó, hanem olyan
kultúrtörténeti olvasmányról is, amiben a hagyományőrzés,
életfilozófia, korrajz mellett érzelmi töltések, szerelem, szeretet is átsüt a lapokon.

versenyek jóvoltából játékos formában
sajátíthatták el a közlekedési szabályokat. A rendőrség munkatársai ebben az
évebn is csatlakoztak a rendezvényhez
és segítették az apróságok közlekedését a megújult kresz-parkban. Az érdeklődő csöppségeket ugrálóvár,
arcfestés, trambulin és közel 200 darab
palacsinta várta, ami a nap végére el is
fogyott.

Fotók: Szász András

Programajánló
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár felújított Hattyúházának rendezvény- és kamaratermében ” Könyvtárak összefogása a
társadalomért” és az „Anyatej világnapja” alkalmából a következő rendezvényeket tartják. Október 11-én 9 órakor
„Athéntől Londonig” címmel olimpiatörténeti vetélkedő lesz
tiniknek, valamint a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózó szakosztályának bemutatója. Október 12-én 10 órától a „Könyves Vasárnap” keretén belül Baba-Mama napot tartanak.
Ezen a napon a könyvtár rendkívüli nyitva tartással, 9-12 óráig
várja látogatóit, olvasóit, valamint kölcsönzési és ingyenes beiratkozási lehetőséget is biztosítanak. Ugyanekkor a könyvtár
a feleslegessé vált, használt könyveit kedvezményes áron kínálja megvásárlásra és a késedelmes olvasók késedelmi díj
nélkül visszahozhatják a lejárt határidejű dokumentumokat.
“Civilek a közművelődésért” címmel tartanak fórumot október 14-én 15 órakor a Városháza dísztermében. Madárbarát találkozót tart október 25-én 14 órától a Platán iskola
melletti Pihenőparkban a Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület kiskunfélegyházi csoportja. Második alkalommal rendezik meg a Halloween-estet október 25-én 16
órától a Platán Utcai Általános Iskola előtti felújított területen.
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Petőfi Sándor

MINEK NEVEZZELEK?
Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először...
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hangjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?
Pest, 1848. január

2008. október 3.

Szent Mihály Napi köszöntő
A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház
kávézójában a névnapján köszöntötték a
magyar egyetemes művészet nagy alakját,
Morell Mihályt. Kiskunfélegyháza díszpolgárát azon alkalomból érte a megtiszteltetés, hogy megjelent a róla szóló album,
mely elsősorban festészeti munkásságát hivatott megörökíteni.
Talán az utolsó polihisztorok egyike, aki a
magyar filmművészetben éppúgy halhatatlant alkotott, mint szobrászatban és az utóbbi
évtizedekben a festészetben. „A reneszánsz
ember igazi megjelenítője”, mondta róla laudációjában Feledi Balázs művészeti író a
könyvbemutatón.
A Morelli művészetről szóló igényes kiadású
albumot Gál Anasztázia filmrendező szerkesztésébe adta ki a Magyar Képek Egyesülete, és amint többen is megállapították
nagyon fontos, hiánypótló mű. Beavatja a
könyvolvasót a belső látásmódokból fakadó
misztikus festészetbe, mely sajátos a mai
kortárs magyar képzőművészetben. Morelli
képi világ, mely az évek, évtizedek alatt
egyedivé érlelődött. Amint a szépszámú érdeklődő lapozgatta a frissen kiadott szép és
igényes könyvet, és hallgatta Feledi Balázs

Vallási emlékeink

A Kőrösi úti kereszt
Az út menti keresztek azok a vallási emlékek,
amelyek nem az egyházhoz köthető területen
(templom, kálvária) állnak. Általában utak
mellett, dűlő kezdetén, faluszéleken, folyóparton, balesetek, katasztrófák és más nevezetes események színhelyein emelték őseink
ezen kisépítményeket. A kereszteket falusi
mesterek, ügyes kezű parasztok, kőfaragók,
esetleg vidéki művészek készítették, törekedve arra, hogy időtálló anyagot használjanak. Kezdetben kőből és fából, később
viszont kedveltté vált a műkő és az öntöttvas
is. A keresztállítás költségeit az esetek többségében a hívek fizették. Az egyház felszentelte, megáldotta az ereklyéket. A szentelés a
helyszínen bemutatott misével és prédikációval történt.
Magyarországon a keresztállítás hagyománya
a középkorba nyúlik vissza, ekkor gonoszűző
célzattal állítottak kőkereszteket útkereszteződések mellett. A legtöbb ma is álló emlék a
18. és a 19. századból maradt fent.
Kiskunfélegyháza vallási emlékei között kiemelkedő helyet foglalnak el az út menti keresztek. Az elsőt 1799-ben állították, ez a
Morvai-kereszt vagy Őskereszt.
A városban 1860-ig 11 emlékkeresztet emeltek. Kezdetben a keresztállítás kezdeményezője a városi tanács volt. Az egyéni
kezdeményezéseket az egyházközség plébánosának felül kellett bírálnia, csak ezután került a kezdeményezés a városi tanács elé,
engedélyezésre. A felszentelés mellett a plébánosok feladata volt a keresztkultusz ápolása és az emlékhelyek állapotának

ihletett szakmaisággal megfogalmazott gondolatait, egy különös világba érkezett. Mintegy bemerítkeztek az érdeklődők az
Univerzum szövetébe. Festmények a kozmikus látomásokról, az energiák sűrűsödéséről.
Rendkívül dinamikusak és energiával teltek
a könyv képei, éppúgy, mint az esten kiállított 5 alkotás, nem véletlenül választotta ars
poeticának Bodlaire: A varázs c. versének
sorait Morell Mihály.
„…Vászon gyanánt hímzek én a sötétre,
S szememből látomás buggyan rá milliárd,
Milyet a megszokott tekintet sohse lát.”
A könyv nagy erénye, hogy a festmények
mellett a művész plasztikáiból is mutat be
egy válogatást, valamint érdekessége, hogy a
képek közt összekötő szöveget különböző
szerzőktől való emlékezések, riportok, cikkek töltik ki.
Öt kép és a huncutul mosolygó Mester, aki
kifejezte vágyát, hogy szívesen eljönne Félegyházára is egy könyvbemutatóra. Jó érzés
volt félegyházinak lenni a főváros forgatagában, amint Morell Mihályt, a XX. századi
magyar művészet rendkívüli személyiségét
körülvette a kiskunok küldöttsége.
R. F.
felügyelete.
A tömeges keresztállítások időszakában a
városi tanács rendelete értelmében a keresztállítóknak a felállítás költségei mellett alapítványt kellett
tennie, mely a felújítás költségeit fedezte.
Az alapítványok kamatából fedezte a város az emlékhelyek
karbantartását.
A város ma is álló keresztjei közül az egyik
legrégebbi a Petőfi lakótelepen található
kőkereszt. A Kőrösi útban található vallásos
emlék felállításának ügyében Seres József
1869-ben fordult a városi tanácshoz. Kérelmében „Az Isteni dicsőítés és polgártársaim
vallásosságra buzdítása végett” engedélyért
folyamodott egy kőkereszt felállítására. A
költségek fedezésére 100 forintos alapítványt
tett.
A városi tanács a kérelem elbírálására egy háromtagú bizottságot állított össze. A bizottság
a
városfejlesztési
szempontok
figyelembevételével kijelölte a kereszt helyét, ügyelve arra, hogy az újabb házhelyek
kiosztását ne akadályozza. A tanács elfogadta
a bizottság javaslatát és kijelölte a kereszt helyét a Kőrösi úton - az ínség árok mellett - a
mai Petőfi lakótelepen. A kereszt még 1869ben elkészült.
A téma iránt érdeklődök figyelmébe ajánlom
Fekete János: Kiskunfélegyházi útmenti keresztek című tanulmányát, amely megtalálható a városi könyvtárban. Török Brigitta
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Belterületi lomtalanítási akció!

A Kiskunfélegyházi Kapocs Segítő Szolgálat
magasabb vezetői beosztására

Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy

Pályázat kiírása

2008. október 11-én (szombat)
az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben,

2008. október 12-én
(vasárnap) az 5-ös főúttól Nyugatra eső
városrészekben

a Polgármesteri Hivatal a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (VSZKSZ) lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez. A keletre eső városrészek: Petőfi lakótelep, Petőfiváros, Bankfalu,
Jókai város, Móraváros, Bikahegy. A nyugatra eső városrészek: Kossuthváros, Árpádváros, Erdélyváros, Rákócziváros, Kertváros, Molnártelep. Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat
legkésőbb a lomtalanítási napon de. 10 h-ig szíveskedjen kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre, mert a
lomtárgyak begyűjtését a VSZKSZ de. 10 h-tól megkezdi. A VSZKSZ gyűjtőjárművei minden utcán és
gyűjtőhelyen csak egyszer végzik el a begyűjtést.
KERTES HÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI: Kertes házas övezetekben a lakosok az általuk
használt ingatlan elé arra a helyre tehetik ki a lomtárgyaikat, ahová a hulladékgyűjtési napokon egyébként
is a hulladékgyűjtő edényzeteiket kihelyezik. A kihelyezett lomtárgyak úttest- és járdafelületet nem foglalhatnak el. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy csak a saját maguk által lakott ingatlan elé szíveskedjenek
lomtárgyakat kihelyezni. A lomtárgyak elszállítását követően a terület tisztításáról, takarításáról az
érintett ingatlan lakója köteles gondoskodni.
TÖMBHÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI: Tömbházak esetében a lomtalanítási gyűjtő helyek
a korábbi évekhez hasonlóan a tömbházak közelében kijelölt gyűjtőpontok lesznek. Ezeken a pontokon a
VSZKSZ által elhelyezett nyitott konténerekbe lehet a lomtárgyakat elhelyezni.

A tömbházas övezetek gyűjtőhelyeinek jegyzéke: Petőfi lakótelep: A lakótelepi gyógyszertárnál / Dr. Holló Lajos út 71. / lehelyezett konténer melletti füves terület, a lakótelepi
ABC-nél a Darvas tér 1. sz-al szemben levő területen, Asztalos J. u. 1. - Kőrösi u. közötti terület. Városközpont: Móra tér 15. előtt, Kossuth u.-Dankó P. u. sarok, Lónyai u.-Kossuth u.
sarok, Attila u. 1-3. előtt, Kazinczy u.-i tömbbelső, (a Petőfi téri és a Bajcsy Zs. u.-i társasházak esetében a hulladékgyűjtő edényzeteik helye). Móraváros: Szeder u. Honvéd pálya felöli vége, Platán u. 11-15. közötti tömbbelső. Majsai úti lakótelep: Majsai út - Mezősi K. u
sarkán, Majsai út - Dohány u. sarkán. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy tömbházas gyűjtőhelyeken a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjen beletenni!

KÜLTERÜLETI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy 2008. október 19-én (vasárnap) Kiskunfélegyháza Város külterületén a Polgármesteri Hivatal a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet (VSZKSZ) lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez. (kivéve:
Molnártelep). Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat legkésőbb a 2008. október 19-én (vasárnap) 12.00 óráig szíveskedjen kihelyezni az alábbiakban megadott gyűjtőhelyekre a VSZKSZ által elhelyezett nyitott konténerekbe. (A konténerek 2008. október
18-án szombaton, a délutáni órákban 16.00-óráig kerülnek kihelyezésre.) Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékgyűjtési rendszer ősszel történő bevezetése miatt a lomtalanítás lebonyolítása változhat 2009. évtől. Ezért kérjük Önöket, hogy a 2008. októberi
lomtalanítást szíveskedjenek kihasználni és a háztartásukban fellelhető, minden felesleg
lomtárgyat próbálják meg az alábbi gyűjtőhelyekre kijuttatni a fenti határidőre.
Selymes:1. III. dűlő - erdő felöl, Halesz: 2. II. dűlő - beton út felöl, 3. VI. dűlő - beton út felöl,
4. Fekete erdei dűlő – Halasi földút sarka. Felső-Galambos: 5. Külső Galambosi iskola-dűlő
eleje – aszfalt út felöl (Galambosi büfé, kőkereszt mellett) 6. Gazdaköri iskolával szemben,
Ring-hegy: 7. Ringhegy I. dűlő – aszfalt út mellet. XIII.kerület: 8. Galambosi –Máv megálló után jobb oldalon Kiskunmajsa felé, az elhagyott bolt előtt. További gyűjtőhelyek: 9.
Alpári úti hobbik: a csatorna előtti út és az alpári úttal párhuzamos első útkereszteződésbe,
10. Mezőgazdasági bolt mellé: a fakereskedés előtt lévő terület, 11. Nasztej tehenészet: a bejárattal szemben a villanyoszlop mellet lévő terület, 12. Kis Szegedi út - Gyémánt lakóparkkal szemben, 13. Bárány utca – játszótér sarok (Aranyhegyi ltp.), 14. Mészöly Gy – Kocsis P.
sarok (Zöldmező ltp.). Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe
szíveskedjenek beletenni!
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A LOMTALANÍTÁSRÓL!
A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy fehalmozódott települési szilárd hulladék
helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.
A GYŰJTŐHELYEKRE NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK,
ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK.
Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése esetén az
elkövető szabálysértést követ el és a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm.
rendelet 7. §. (2) bekezdése értelmében 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre is köszönjük.
Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtes tülete pályázatot ír ki a Kiskunfélegyházi
Kapocs Segítő Szolgálat magasabb vezetői beosztására.
Pályázati feltételek:
Munkahely: Kiskunfélegyháza Kapocs Segítő Szolgálat (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.)
Beosztás: intézményvezető (személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti alapellátást biztosító
közintézmény vezető).
Ellátandó feladatok: a Kapocs Segítő Szolgálat vezetésére és működésére vonatkozó szakmai program
megvalósítása az intézmény irányítása, a szervezeti
egységek feladatainak meghatározása, összehangolása, ellenőrzése a Kapocs Segítő Szolgálat alapító
okiratában meghatározott szakfeladatok működtetése, személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti alapellátást biztosító irányelvek meghatározása,
a beruházási, felújítási tervek, valamint az éves költségvetés elkészítése munkáltatói feladatok ellátása a
Kapocs Segítő Szolgálat dolgozói vonatkozásában,
a munkaköri leírásában meghatározott feladatok végrehajtása, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása,
mindaz, amit jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások végrehajtása.
A megbízás feltételei: a./ Képesítés: az 1/2000. (I.
07.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklet 9/b. pontjában meghatározott képesítések. b./ a 257/2000.
Korm. Rendelet 3. §. (3) bekezdése alapján. a./ legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú
szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat és b/) az intézményben fennálló
határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végezettségű,
vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.
Kiegészítő, előnyben részesítő feltételek:
- szociális szakvizsga - legalább 5 éves vezetői gyakorlat - több diplomával vagy több szakképesítéssel
rendelkező pályázó. Bérezés: Kjt. alapján, a Kjt-ben
meghatározott kötelezően biztosítandó juttatásokkal.
A megbízás kezdő időpontja: 2009. február 01. A
megbízás megszűnésének időpontja: a megbízási időtartam utolsó napja. Vezetői megbízás időtartama: a
megbízás 5 évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. Pályázat benyújtásának határideje:
A Szociális Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül. A pályázat benyújtható: Kiskunfélegyháza város Polgármesteréhez (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., Tel.: 76/461-255) zárt borítékban
„Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási
határidejét követő 60 nap. A pályázat elbírálásának
módja: A pályázót a fenntartó által és a 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet 4.§. (7) bekezdésében meghatározott szervek által meghatározott képviselőkből
álló bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi, ezt követően a Képviselőtestület dönt. 2. A pályázathoz csatolni kell: a pályázó szakmai életrajzát, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló diploma, oklevél, stb. hiteles másolatát, személyes adatok kezelésére
vonatkozó nyilatkozatot, nyilatkozatot, amely szerint
a Gyvt. 15. §. /8/ bekezdésben meghatározott kizáró
ok nem áll fenn a pályázóval szemben.

6. oldal

Félegyházi Közlöny

2008. október 10.

Anyakönyvi hírek

Árverési hirdetmény

Születtek: Kovács Vivien Mária (anyja neve: Szekeres Szandra), Gaál
Sára (Vazul Erika Ágnes), Huszár-Fábián Henrik (Fábián Clara),
Szabó Szilvia (Papp Mónika), Zámbó Márk Szebasztián (Tarjányi Erzsébet Júlia), Zsámbóki Zsombor Bendegúz (Ambrus Katalin), Bozóki Zétény (Csáki Edit Etelka), Utasi Réka Viktória (Gyöngyösi
Krisztina), Papp Szabolcs (Tekes Krisztina), Serfőző József (FestőHegedűs Erika), Vig Noel (Tábi Magdolna).
Házasságot kötöttek: Hevér Piroska Csilla – Egyedi Péter, Almási
Beáta – Tarjányi Zoltán Mihály, Megyesi Nelli – Borbás Ákos.
Meghaltak: Terjék Mátyás, Dósa Imréné Bertus Mária, Csabai Istvánné Pesir Erzsébet – Kiskunfélegyháza. Biró Istvánné Dávid Erzsébet – Tiszaalpár. Rádi Pál – Pálmonostora. Ipacs Vince –
Petőfiszállás.

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
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 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.

Fűtési szezon előtti felhívás
A lakóépületekre vonatkozó tűzvédelmi létesítési előírásokon túlmenően, a magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk a tulajdonukban,
használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek,stb. használatára és
működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Az előzőekben felsoroltakat alapul véve azok jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban
meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról is gondoskodniuk kell, és biztosítani az ellenőrzés lehetőségét. A modern technika vívmányainak (számítógép,
televízió, klímaberendezések, stb.) háztartásban való elterjedésével, azok megnövekedett villamos energia fogyasztási igényével, az elavult elektromos hálózatokban a tűzveszély mindig potenciális veszélyként – megnövekedve
jelentkezik. Ezért fontos, hogy a lakásaink, lakóépületeink (melyek jellemzően
mérsékelten tűzveszélyes ,,D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak) villamos
hálózatának időszakos, 9 évente esedékes felülvizsgálatáról gondoskodjunk.
Sokan nem tudják, hogy a háztartásban található nagyobb energiafogyasztó berendezések, gáztűzhelyek, gázkazánok, gázkonvektorok, bojlerek használati,
gyártói utasítása vagy jogszabályi előírás alapján a tulajdonosnak, használónak, üzemeltetőnek kell gondoskodnia az adott eszköz időszakosan meghatározott, vagy akár évenkénti felülvizsgálatáról. A fűtési szezon kezdetekor
mindig célszerű a kéményt felülvizsgáltatni, illetve biztosítani annak feltételeit.
Gyakran a tűzesetek keletkezési oka a felülvizsgálat elmulasztására vezethető
vissza. Fontos alapszabály, hogy az építményben, lakásban, helyiségben csak
olyan fűtési rendszer létesíthető illetőleg használható, amely rendeltetésszerű
működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
Az utóbbi időszakban, a kereskedelemben egyre több helyen kapható égésgyorsító begyújtó anyagok, folyadékok, ezek nyílt és zárttéri lobbanáspontját
és a gyártói felhasználói utasítását figyelembe véve szinte kizárólag csak a szabadban történő használatra alkalmasak, például ,,grillezésnél”. A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy
engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. Gyakori
tűz keletkezési körülmény, hogy a tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermékelvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között nincs megfelelő
védőtávolság, illetve olyan hőszigetelés, hogy az éghető anyag felületén mért
hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Kertes házakban éghető padozatú vagy
padlóburkolatú helyiségben még sok helyen szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelő berendezést alkalmaznak. Azonban azok ajtaja elé gyakran egyáltalán nem tesznek, vagy nem megfelelő méretű, nem éghető helyett, éghető
anyagú parázsfelfogót alkalmaznak, ami miatt a kipattanó szikra könnyen okozhat tűzet.
Az elmúlt években a gyermeki tevékenység is sok esetben tűzesethez vezetett.
Ezért fontos, hogy kiskorú gyermekek lehetőség szerint felügyelet nélkül ne
tartózkodjanak egyedül a lakásban.
Fontos tudni, hogy lakásban fokozottan tűz és robbanásveszélyes és tűz és robbanásveszélyes ,,A" és ,,B" tűzveszélyességi osztályba tartozó I-II -es fokozatú
éghető folyadékból legfeljebb 20 liter, a tűzveszélyes illetve mérsékelten tűzveszélyes ,,C"-,,D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból legfeljebb 60 liter tárolható. Tűzeseteknél gyakran tapasztaljuk, hogy ezeket a
lakásokra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat igen kevesen ismerik, és jóval
többet tárolnak a jogszabályban megengedettnél, a kereskedelemben, háztartási
üzletekben, barkács áruházakban, drogériákban stb. vásárolt éghető folyadékokból, és észre sem veszik, fel sem tűnik, hogy a mennyiségi korlátokat túllépték.
A tűzeset alkalmával egy élet munkája veszhet oda. Éppen ezért óvjuk értékeinket akár úgy, hogy betartjuk tűzmegelőzési előírásokat vagy azt kiegészítve
tűzjelző rendszerrel, füstérzékelők kiépítésével védekezünk.
Végezetül el kell mondanunk, ha mégis tűz keletkezne, akkor azt haladéktalanul jelezzék (a tűzoltóság hívószáma: 105 vagy a segélyhívószám: 112)
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága
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Bajnoki nyitány
- vereséggel
A mai napig is tisztázatlan körülmények miatt
megszüntetett NB-II-s férfi futsal csapat után
most lányok képviselik városunkat a női futsal
I. osztályában. A nyolc csapatos csoportban a
sorsolás szeszélye folytán az első mérkőzést
idegenben, a tavalyi bajnok UNIVERZUM
otthonában - Csömörön -, játszotta a SOMAFONE-KHTK Félegyháza.

Ha szeptember, akkor Kossuthváros Sakk
Kupa a Lila Akác Söröző Kerthelységében. Szeptember 27-én a Móra Ferenc
Művelődési Központ „Pince 72” Sakk
Klubja már hetedik alkalommal rendezte
meg hagyományos, kihelyezett versenyét,
amelyen a vendéglő által felajánlott díjakért mérték össze erejüket a sakkozók.
A színvonalas, 7 fordulós, svájci rendszerben lebonyolított versenyen – Seres László
játékvezetése mellett – három kategóriában
az alábbi sakkozók végeztek az érmes helyeken: A magas Élő-érték ponttal rendelkezők úgynevezett „Mesterek” csoportjában:
1. Kovács Zoltán 6,5 pont, 2. Nagy József
(Csongrád) 6 pont, 3. Karsai István 5,5 pont.
Mindhárman a KHTK sakkcsapata erőssé-

gei. A Felnőtt úgynevezett „Amatőr” kategóriában: 1. Rácz István 4 pont, 2. HollóSzabó Imre 3,5 pont, 3. Kovács Sándor 3
pont. A „Senior” kategóriában: 1. Rácz
István, 2. Fazekas Károly, 3. Terbe Béla. Ifjúsági Különdíjban részesült Hegedűs
Ádám.
A következő sakkrendezvény Félegyházán
a VIII. SZINTÉZIS Kupa – Köztársaság Kupa Nemzetközi egyéni verseny lesz
a Móra Ferenc Művelődési Központ kamaratermében október 18-án (szombat) 9.30
órai kezdéssel, amelyen részt vesznek testvértelepülésünk, Korond sakk válogatottjának tagjai is.
Nevezés a verseny előtt a helyszínen, Seres
László játékvezetőnél 8.30 és 9.15 óra között.
Nagy György

Két arany, egy ezüst és egy bronz
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Veszprémi utcazene Fesztivál,
mely egyben helyt adott a Magyar Kupa
3. boulderfordulójának. A verseny ismét
a fesztivál záróakkordjaként került megrendezésre. Falmászóink megmutatták
ország-világ előtt, mire képesek a belvárosban felépített mobil falakon.
A selejtezők utáni értékelést nagy izgalom
kísérte, hiszen a népes mászócsapatból
csak a legjobbak kerülhetnek a döntőbe.

Röpke egyórás pihenő után kerülhetett sor
az igazi küzdelemre. A feladatok szépek,
izgalmasak voltak.
A dobogóra esélyesek közti nagy-nagy
küzdelem után az alábbi eredmények születtek, helyi viszonylatban. Serdülő”C” kategória fiú: Simon Gergely III. helyezett,
Ifjúsági „B” kategória lány: Simon Fanni
IV. helyezett, Ifjúsági „A” kategória lány:
Széll Boróka I. helyezett, Ifjúsági „A” kategória fiú: Széll Csaba I. helyezett, Széll
Dömötör II. helyezett lett.

A rutin, az összeszokottság és az előző évi eredmény, a hazai focisták felé billentette a mérleg
nyelvét, a jó erőkből álló, de együtt még kevés
futsal meccset játszott, újonc félegyháziakkal
szemben. Az első négy percben még ismerkedett
egymással a két csapat, de ezután egyre inkább
fölénybe került az Univerzum és a 18. perc végére már 5-0-s vezetésre tettek szert. Bagdi Csillának még sikerült szépíteni, de a szünetre így is
nagy előnnyel mehettek a hazaiak. A második játékrész első pár percében a Somafone partnere
volt ellenfelének, de ezután ismét a „jobbik”
vette kezébe az irányítást és további szép gólokkal növelte előnyét. Az egyébként baráti, jó hangulatú
mérkőzésen,
helyenként
szép
megoldásokat felvonultató focista lányok csatájából, most az egységesebb, tapasztaltabb UNIVERZUM
került
ki,
megérdemelten
győztesként. UNIVERZUM – SOMAFONEKHTK 11-3 (5-1). A Somafone mindhárom találatát Bagdi Csilla szerezte. A lányok már az
első hazai bemutatkozásra készülnek, s joggal bizakodnak egy jobb játékban és győzelemben,
hisz csapatunkat több, előzőleg már az I. osztályban szerepelt labdarúgó is erősíti, mint Rosta
Eszter, Zentai Adrienn, Bali Cintia, Szabó
Nóra, valamint a KHTK félpályás bajnokságában résztvevő többi labdarúgó.
A mérkőzésre október 11-én (szombaton), 9.00
órakor kerül sor a KÉSZ-Aréna Kiskunfélegyházi Sportcsarnokban, ahol a DTE-HellotelHefa csapatát fogadjuk, melyre szeretettel várjuk labdarúgást kedvelő szurkolóinkat. Lantos

Póker Kupa
Megkezdődött az idei őszi szezon sportrendezvény
sorozata a Korona Sport Egyesület tagjai számára
is. Az első játéknap a Szakmaközi Művelődési Házban volt, ahol a kártyajáték szerelmesei adtak egymásnak randevút egy pókerverseny keretében.

Tagtoborzót tartott október elsején a Vasas TK Birkózó
Szakosztálya a Darvas József
Általános Iskolában. A bemutatón az egyesület legtehetségesebb sportolói ejtették ámulatba a diákokat.

A mostani játék nemcsak erről a kupáról szólt,
hanem az októberben Budapesten megrendezésre
kerülő FHM csapat és egyéni pókerverseny egyik
felkészülési állomása is, melyen Fornetti-Korona
Félegyháza néven az egyesület is képviselteti magát
10 fővel. A Korona Kupán 33 tagunk ült asztalhoz,
hogy egy hétórás megmérettetésen bebizonyítsa a
tudás és szerencse, türelem, kitartás, blöffölés, területén kik a legjobbak. A mindvégig jó hangulatban
zajló baráti versengésen, a kemény csatákat követően az alábbi eredmény született: 1. Bánfi László,
2. Rácz Zsolt, 3. Kovács Zoltán, 4. Turcsányi
Lajos. A helyezettek a Korona Sport Egyesület
tárgyjutalmait vehették át az egyesület alelnökétől.
Lantos
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Két ezüst Szigetváron
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Kézilabdás hétvége
Igazi kézilabda hétvégét tartottak a KHTK kézilabda
csapatai több-kevesebb sikerrel. Szombat délután
az ifjúsági csapat kezdte meg a harmadik bajnoki
mérkőzését a dabasi ifi csapattal szemben.

Szigetváron rendezték október 4-5-én a
diák korosztály számára a szabadfogású magyar bajnokságot.
A Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői közül ketten is ezüstérmet szereztek,
méghozzá a két Gyöngyösi testvér.
Mindkét fiú nagyon erős ellenfelek legyőzésével jutott el a döntőig. Az egész
nap folyamán kitűnő formában, technikailag és taktikailag éretten birkózva szerezték a győzelmeiket. A döntőt fizikailag

nem bírták a náluk jelenleg még erősebb
fiúk ellen, de ismerve a szorgalmukat, rövedesen utolérik erősebb sporttársaikat. A
két magyar bajnoki ezüstérmes Gyöngyösi Sándor (50 kg) és Gyöngyösi
Gergő (42 kg) Fülöpjakabról jár rendszeresen a Darvas József Általános Iskolában tartandó edzésekre, vállalva az
utazás fáradalmait, nem mellékesen pedig
kitűnő tanulók is!
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András,
Szabó József

A mérkőzés elején az ellenfél játékosai sokkal pontosabban játszottak és nagy előnyre tettek szert, mellyel
a félegyháziak nem tudtak mit kezdeni, és így a hazaiak vereséget szenvedtek (15 : 35)
A nap második meccse a felnőtt NB1/B csapat mérkőzése volt. A dabasi csapat nagy elszántsággal érkezett meg a meccsre és ezt a pályán is bizonyította.
Fej-fej mellett haladt a két csapat és megnyugtató
előnyt egyik sem tudott szerezni. A második félidőben volt lehetősége a csapatnak, hogy meglépjen már
vezetett három góllal is de nem sikerült az ellenfél
harci kedvét elvenni. Az utolsó tíz perc volt a hidegzuhany mikor az ellenfél játékosai megszerezték a vezetést és nem is adták ki a kezükből. Így a végeredmény
nagyon szoros 25:26 (11: 10).
Vasárnap a megyei csapatok léptek pályára. A fiúk
kitettek magukért, és bár 45 percen keresztül szoros
volt a mérkőzés a végén azonban sikerült meglépni a
KHTK játékosainak. Végeredmény 31:23 (12:12).
Megyei lányok biztató első félidő után (8: 12), a második félidőben elfáradtak és pontatlanok lettek, így
a második félidőben már sokkal pontatlanabbul
játszva vereséget szenvedtek. A végeredmény 10:24
lett egy igen erős ellenfél ellen.
NBI/B következő mérkőzései:
Ferencváros október 11-én 14, 30 ifi, felnőtt 17.00
itthon október 18-án Kiskőröst fogadjuk ifi 16.00,
felnőtt 18.00
Hatvani Tamás

Élre tör a Fidelitas csapata?
Lezajlott Kiskunfélegyházán az első országos
Fidelitas-sporthétvége. Az eseményre az ország minden területéről 340 fő látogatott városunkba szeptember 27-28-án. Kétnapos
programsorozatban öt sportágban próbálhatták ki magukat a fiatalok.
Labdarúgás, röplabda, streetball, méta és gokart. Ezekben a sportágakban avattak bajnokokat az ország különböző településeiről érkezett
Fidelitasosok a hétvégén Kiskunfélegyházán.
A gálaműsorban pedig a Fidesz ifjúsági szervezetének elnökségi csapata csapott össze a városunk NBI-es női teremlabdarúgó csapatával.
(A végeredmény, Fidelitas elnökség: Kiskunfélegyházi Somafone HTK – NB I női footsal
csapat 6:3)
A hazai lánycsapat a mérkőzést, annak ellenére
elveszítette, hogy játékuk szebb és ötletesebb
volt, mint a politikusoké.
A mérkőzés után Szíjjártó Péter, országgyűlési képviselő, a Fidelitas elnöke, aki tagja volt
a nyertes csapatnak, röviden értékelte az ország
helyzetét, és a jelenlegi gazdasági, társadalmi
válságból lehetséges kiutat, amit egy mondatban úgy foglalhatnánk össze, hogy „A kormány
mondjon le!”. Koszorús László, pécsi parlamenti képviselő ezután kifejtette, hogy az országos Fidelitas egy új ifjúsági programon
dolgozik, amit a civil fiatalokkal közösen szeretnének véglegesíteni. „Jelenleg egy vitaira-

tunk forog a civil szervezeteknél. Azt szeretnénk,
ha a fiatalok és a fiatalokkal bármilyen kapcsolatban lévő szervezetek elmondanák róla véleményüket, illetve ötleteikkel, javaslataikkal
segítenék a munkánkat, hogy egy elkövetkező
kormányváltás esetén a programunkból kormányprogram lehessen.” – mondta el Koszorús.
„Élre nem törünk, de nagyon fontos állomás
volt ez a hétvége a megyei helyi szervezetek éle-

tében” – nyilatkozott lapunknak a szintén csapattag Balogh Bálint, a félegyházi Fidelitas
elnöke. Mint fogalmazott, ezen a hétvégén
döntött arról a Bács-Kiskun megyei Fidelitas
vezetőség, hogy október-november hónapban
mind az ötvenegy helyi szervezet egy helyi
problémát megold. Példát is mondott: „Ahol
sok a szemét, ott a helyi Fidelitas összegyűjti
azt. Ha valamelyik megyei településen, mondjuk, egy óvoda kerítését kell lefesteni, de nincs
a településnek rá pénze, akkor ingyen lefestjük
azt.”
S. B.

