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Iskolabörzét tartottak október 9-én városunkban, melynek a Szakmaközi Művelődési
Ház adott otthont. A rendezvényen a diákok az iskolák által nyújtotta lehetőségekről
beszélgethettek, kérdezhettek a már ott tanuló diákoktól, pedagógusoktól. A börzén
bemutatkozott a város valamennyi középiskolája.

Főiskola és gumigyár Félegyházán?
Több pályázati előkészítő munka érkezett el
a siker reményével kecsegtető fázisba,
amely Kiskunfélegyházát és vonzáskörzetét
érinti. A legfontosabb ezek közül a főiskola
és a gumigyár létesítésnek ügye. A részletekről dr. Garai István országgyűlési képviselő, városunk alpolgármester sajtótájékoztató keretén belül számolt be október 9-én.
A politikus elsőként a félegyházi főiskola
tervét említette. Tudvalevő, 2005 óta tervezik egy főiskolai intézmény megvalósítását
városunkban, ez idáig sikertelenül. A napokban eredménnyel kecsegetető hírt kapott a
város vezetése. Egy angol magánbefektetés
révén, egyetemi konglomerátumon belül,
főiskola létesülhet Félegyházán. Az elképzelést Hiller István, az oktatási tárca vezetője, valamint az Oktatási Hivatal támogatja.
A tervek szerint 2009-től indulna a nem állami finanszírozású főiskolán a 6+1 féléves
képzési forma, ahol 3 területen képeznének
a munkaerőpiacon keresett szakembereket turizmus-vendéglátás-egészségturizmus kis-középvállalati menedzsment valamint
nemzetközi marketing és menedzsment szakokon. A főiskola lehetséges helyszínének
kiválasztása, a szakmai és pénzügyi vonatkozású tárgyalások már elkezdődtek, az angol
befektető hamarosan Félegyházára látogat.

Dr. Garai István elmondta az is, hogy, az
Apolló Tyres Ltd. indiai megaberuházás
Gyöngyös után ki akart vonulni Magyarországról, de a miniszterelnöknek sikerült itt
tartani. A gumigyár lehetséges helyszínéül
mára már csak 2-3 város versenyez, Félegyháza pozitív kormányzati támogatást bír –
hangsúlyozta az alpolgármester. Ez elsősorban a városi ipari park kedvező fekvésének
köszönhető, a gumigyár megvalósítása
szándék és pénz kérdése, a technológia
adott. A beruházás a környező településeken
1600 új munkahely teremtését segítené elő.
Garai István örömét fejezte ki, hogy egyhangú testületi határozat született az indiai
gumigyár idehozatalának támogatásáról. Az
indiai nagykövet a tárgyalás során a gumigyár mellett egy autógyár felépítésének a
tervét is vázolta. A sajtótájékoztató második
részében az alpolgármester szólt arról, hogy
1-2 héten belül döntés születik a szociális
jellegű pályázatokról, a Majsai úti lakótelep
rehabilitációs tervének pályázata majdnem
biztos, hogy nyert. A TKIKI iskolafejlesztési pályázata a második fordulóban 496 millió Ft-tal már benne van a Fürdőszálló rekonstrukciós pályázata az első fordulóban
nem nyert. Garai István szerint sikerült az
elérni, hogy a NFT hajlandó a döntés szakmai felülvizsgálatára.

„…Ám jöttek az ifjú óriások,
hiába volt a ferde balság,
Jött a robusztus fiatalság,
jött úgy, mint kegyetlen bosszús
vad förgeteg:
- s az érckolosszus a porba dőlt…
…Üdv a bálvány ledöntőjének,
üdv, dicséret és hálaének
tenéked, magyar Fiatalság,
ki voltál most a bátrak bátra!”
(Kunszery Gyula)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 52.
évfordulója alkalmából október 23-án tart ünnepi
megemlékezést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. A program 17.30 órakor a Városháza
aulájában kezdődik Czakó József örökös címzetes
polgármester, a Kiskunfélegyházi Nemzeti Tanács
elnökének emléktáblájánál. Az ünnepi műsornak
a Városháza udvara ad otthont. Közreműködik:
Koncz Eszter, Sövény Tibor, Sövény Olivér.
Beszédet mond Mayer Lászlóné. 18.30 órakor a
Blaha Lujza téri kopjafánál folytatódik a megemlékezés.

Az Anyatej világnapja
1990. óta minden évben országos és helyi rendezvényeken is megünneplik az „Anyatej
világnapját”. A világnap célja, hogy minden
anyát meggyőzzenek arról, hogy a szoptatás a
legjobb formája a csecsemő táplálásának és az
anyaság egyik legszebb, legmeghittebb tevékenysége. Kiskunfélegyházán október 9-én
délelőtt a megújult Petőfi Sándor Városi
Könyvtár adott helyet a hagyományos rendezvénynek. Az „Anyatej világnapja” arra hívja fel
a figyelmet, hogy a szoptatás az egészségvédelemben a legjobb befektetés. Minden
várandós anyát arra kell biztatni, hogy éljen
azzal a lehetőségével, hogy gyermekét anyatejjel táplálja.
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„…visszajöttem az öreg iskolához…”

Könyvbemutató
a kétszáz éves Constantinumban
Nem feltétlenül vele járó gesztusa az emlékezésnek, hogy egy jubileumára készülő
iskola könyvet ad ki az elődök tiszteletére – az meg különösen nem, hogy az ünneplő
közösség a szellemi örökséget magukénak vallók anyagi támogatásával könyvészeti
szempontból is szép, reprezentatív kötet megjelentetését vállalja fel. Ez történt a most
kétszáz éves Constantinum Intézmény évfordulós készülődésének folyamatában, s
került sor szeptember 20-án, a jubileumi ünnepségsorozat fontos eseményeként a
„…visszajöttem az öreg iskolához…” Írások Móra Ferenctől diákkoráról, diákkorából
című könyv bemutatójára.
Az emlékező ünnepek legnagyobb kérdése mindig az, hogy az ünneplő kornak vannake olyan közösségi élményei, amelyekhez hozzáköthetőek a múlt nagy jelenségei, alakjai,
eseményei, s ezekben az értékekben, az elődök életében és műveiben erősek-e azok a
motívumok, amelyek ma is érvényesnek tekinthetők. A Constantinum emléknapja és
könyvünnepe a megőrzés-megtartás-folytonosság régtől vállalt gondolathármasában
mondott igent az előző kérdésekre új kiadványának méltó módon megrendezett bemutatóján.
Ahogyan azt a kötetet sokoldalú közelítéssel ismertető Kállainé Vereb Mária, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár igazgatója kiemelte, a kétszáz éves múltra visszatekintő iskola
nem egy később híressé vált tanítvánnyal büszkélkedhet, de közülük mindenképpen
kiemelkedik Móra Ferenc. A későbbi névadó emlékének ápolását, életművének és
szellemiségének megismertetését vállalta tanári pályájának sajátos küldetéseként az
intézményben eltöltött 35 év alatt – s nyugdíjba vonulása óta folyamatosan – Kapus
Béláné, a könyv szerkesztője.
Nem ez az első szerkesztői munkája a Constantinumhoz ezer szállal kötődő magyartanárnak, amely városa és kedvelt írója iránti elkötelezettségét mutatja: az ő irányításával készült el a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Móra-emlékek
Kiskunfélegyházán (2004) és Kiskunfélegyháza díszpolgárai (2007) című kötete is. A
„…visszajöttem az öreg iskolához…” úgy illik bele a sorba, hogy a magyar irodalmi
hagyomány, a város és az iskola meghatározó jelentőségű személyiségéhez kötődve
mutat rá a hagyomány mibenlétére, a megőrzés folyamatának jelentőségére; arra, hogy
miközben egy kisebb vagy nagyobb közösség kultuszt ápol, maga is gazdagítója lesz a
kultusznak.
Móra Ferenc tíz évig, az elemi iskola III. osztályától az érettségiig tanult a jelenlegi
Constantinum egykori iskolatömbjének falai között. A könyv szerkesztője különböző
műfajú írásokat (elbeszéléseket, diákkori verseket, leveleket, beszédeket, emléktöredékeket, egy Mezősi-tanulmányt) gyűjtött össze és rendezett el, olyan szövegeket,
amelyek valamilyen módon az író életének ehhez a meghatározó időszakához kötődnek.
Jó érzékkel tette meg indító fejezetnek a diákéveket idéző felnőtt kori elbeszéléseket,
tudván, hogy Móra alkotói világának létmódja az emlékezés. A gyermekkor, a család, az
iskola az újra(meg)írás gesztusával értékelődik fel az életműben, hiszen a tematika a több
mint három évtizedig építkező magán-mitológia forrásvidéke. A személyességnek erre a
minden írói megszólalást befolyásoló erejére utal az a jellegzetes paradoxon is, amely
ugyanabból a beszédből való, mint a kötetcímmé emelt „…visszajöttem az öreg
iskolához…” vallomása: „Lírikus vagyok, no, ne szépítsük a dolgot. Különösen mióta
nem írok verseket” (Díszpolgárság).
Az Elbeszélések fejezet írásaiban egyformán szakrális térként jelenik meg templom és
iskola, a megszentelt hely jelentésével bíró intézmények a felnövekvő nemzedék
nevelésének műhelyeiként, identitás, kultúra és erkölcs átörökítésének szellemi színtereiként nyerik el jelentőségüket. Méltó felvezetését jelentik ezek az írások a kevésbé
ismert – és az eredeti közlések jegyzeteivel, forrásmegjelöléseivel – beszerkesztett
diákkori leveleknek és beszédeknek, valamint az ifjúkori verseknek és emléktöredékeknek. A kitűnő Petőfi- és Móra-kutató dr. Mezősi Károly előtt is tiszteleg a
könyv, amikor közli az irodalomtudós Móra Ferenc tanulóévei című tanulmányát, egyben azt a szöveget kínálva fel az olvasóknak, amelynek távlatából a kötet szépirodalmi,
iskolatörténeti, szociológiai és filológiai rétegei értelmezést kaphatnak.
A könyv gondos tipográfiája és elegáns, szép borítója Zalatnay Pál munkáját dicséri. A
gazdag fotóanyag Kis László, Kapus Krisztián, Zalatnai Pál és Selb Györgyné
felvételeivel hozza közel Móra diákkorának meghatározó jelentőségű alakjait és színtereit. Az elbeszélések világát a mai gyermek nézőpontjából alkották újra az illusztrátorok: az intézmény általános iskolájának és székelyudvarhelyi testvériskolájának tanulói. Kapus Béláné új Móra-kötete egyfelől hozzájárul ahhoz, hogy a jelen felismerje
benne egy kétszáz éves intézmény szellemi arcának meghatározó vonásait, másfelől
fontos dokumentum az élő Móra-hagyomány folytonosságában. Sajátos válogatásával,
felnőttnek és gyermeknek egyaránt vonzó tematikájával a legtöbbet teheti: újra olvasókat
nyerhet meg a Móra-irodalom számára. A könyv megvásárolható a Constantinumban és
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
Dr. Luchmann Zsuzsanna

2008. október 17.

„És mégis, mégis szakadatlanúl
Szemközt a leáldozó nappal
Mindaz, mi elmúlt, halhatatlan.”
(Pilinszky János: Keringő)

In memoriam
Fekete János
1924-2008

Fekete János nyugalmazott
pedagógus, helytörténész,
Kiskunfélegyháza díszpolgára 2008. október 6-án
rövid betegség után elhunyt.
A város jeles személyisége
1924. április 3-án Kiskunfélegyházán született régi redemptus család hetedik generációjának tagjaként. Diákéveit is itt, a tanítóképzőben, tudós tanárok irányítása alatt töltötte.
A tanítóképzős éveket követően tanított falun,
tanyán, városban.
Több éven át volt általános iskolai igazgató, négy
évig a Kiskunfélegyházi Járási Tanács Művelődési
Osztályának vezetője, 11 éven át kulturális elnökhelyettes, majd a Bács-Kiskun Megyei Tanács szakigazgatási területén dolgozott egyházügyi tanácsosként, s innen ment nyugdíjba 1983-ban. Jól megalapozott elméleti és módszertani tudással, lelkes
elhivatottsággal végezte feladatát, a gyermekek
nevelését.
Számtalan publikációja jelent meg különböző helyi,
megyei napilapokban és országos folyóiratokban.
Néprajzi, névtani és várostörténeti kutatásokat végzett. Honismereti és helytörténeti munkája nyomán
a város történetének eddig ismeretlen fejezetei kerültek nyilvánosságra.
Munkái közül kiemelkedik a Kiskunfélegyháza
utcanevei c. monografikus mű, de szerzője az
Olva- sókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez és
a Kiskunfélegyháza helyismereti könyve c.
könyveknek is.
Szívügyének tekintette többek között a Petőfi- és a
Móra-kultusz méltó ápolását, erősítését.
Tagja volt több társadalmi szervezetnek, így a Honismereti Szövetségnek, a Petőfi Sándor Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Magyar
Nyelvtudományi Társaságnak is.
A Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület
alapító tagja volt, 1997-2003 között az elnöki tisztet
töltötte be a szervezetben.
Fekete János több mint fél évszázadon át meghatározó alakja volt a helyi kulturális közéletnek:
városunk múltját kutató tudományos munkássága és
helyi társadalmunk jelenét formáló tevékenysége
Kiskunfélegyháza önazonosság-tudatának erősödését szolgálta.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, az Országos Petőfi Sándor Társaság, a Kiskunfélegyházi
Petőfi Sándor Alma Máter Társaság és a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület saját halottjának
tekinti.
Temetése október 22-én, 13 órakor lesz a
Felsőtemetőben

2008. október 17.
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A Láma Dalai ismét győzött Félegyháziak

az Európa Parlamentben
Városunkból is ellátogattak képviselők a múlt héten
Brüsszelbe az Európai Unió Parlamentjébe. Gyenes Attila
(mint Becsey Zsolt, az Európa Parlament néppárti képviselője személyi titkára) és Bense Zoltán egy Dél-alföldi
delegációval utaztak „Európa szívébe”, a belga fővárosba.

Kiskunfélegyházi győzelemmel végződött a XIII. Peron Music Tehetségkutató Fesztivál Tatabányán.
Szeptember 20-án A Láma Dalai
együttes képviselte városunkat az
országos könnyűzenei tehetségkutatón.
Az együttes a Kowalski és Maróthy
Zoltán mellett több neves zenészből
álló független szakmai zsűri döntése
alapján első helyezést ért el színpadi
produkciójával, amelyhez több értékes nyeremény és további fellépési
lehetőség társul. A Láma Dalai formáció győzelmével folytatta az el-

múlt években elért zenei sikerek sorozatát. 2007-ben első helyezést ért
el a zenekar a Free Festen, a Majsai
Nyári Fesztiválon, valamint a X.
Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon, amely a tatabányai díj mellett az egyik legnagyobb szakmai
elismerésnek számít. A Láma Dalai
Zenekar Kiskunfélegyházán október 18.-án lép fel a Rocktár Klubban a SKA est keretein belül, valamint ugyanitt megrendezi a már
hagyománnyá vált SKArácsony utáni, KILLveszter előtti buliját december 27-én.
Ónodi Árpád

Tisztes munka – tisztes élet!
Az Európai Szakszervezetek Szövet sége (ETUC) október 7-re meghirdette a „Tisztességes Munka Világnapját”, ehhez a felhíváshoz csatlakozott az MSZOSZ Dél-alföldi
Regionális Képviseleti Tanácsa is,
és „Szolidaritási Napot” tartott a
Szakmaközi Művelődési Házban.
Dr. Sáling József, az MSZOSZ elnökségének tagja a rendezvényt
megelőző sajtótájékoztatón elmondta, az ország hét régiójában a hat
szakszervezeti konföderáció egyszerre, egy időben demonstrál a munkavállalók jogaiért. A szakszervezetek
és más civil szervezetek megmozdulásának az a célja, hogy felhívják a
figyelmet arra, minden embernek
joga van az olyan munkához, amely
tisztességes megélhetést biztosít számára. Az országos bértárgyalások
megkezdése előtt a szakszervezetek
az egységes fellépéssel kívánnak
súlyt adni a következő évi bérajánlásról és a 3 éves szakmai bérminimum megállapodásáról szóló tárgyalásoknak is. Sáling József hangsúlyozta, a magyar szakszervezetek

célja, hogy a gazdasági fejlődés a
környezeti és a szociális fejlődéssel
együtt valósuljon meg, ennek érdekében lépnek fel a munkavállalókat
sújtó intézkedések ellen és sürgős
párbeszédre hívják a politikai-gazdasági élet irányítóit. A szakszervezetek legfontosabb követelései
között szerepel a reálbérek emelése,
a munkabérek közterheinek csökkentése, a 3 éves szakmai bérminimum
megállapítása, valamint új munkahelyek teremtése. Az európai szakszervezetekkel egyetértve sokkal aktívabban kell a hazai szakszervezeteknek képviselniük a munkavállalók
jogait, mert céljaikat csak együtt
tudják elérni!

A két félegyházi képviselő a közelgő europarlamenti választásokról tárgyalt Becsey Zsolttal és a testvérvárosi kapcsolatok ápolásaképp Bíró Lajos korondi és Talpai Sándor
kikindai önkormányzati képviselőket is meghívták Brüszszelbe. Az öt napos látogatás alkalmával találkoztak négy
magyar EP-képviselővel, és az Európai Néppárt kommunikációs vezetőjével. Tőkés Lászlóval a határon túli magyarok
közös európai jövőjéről és az erdélyi autonómia kérdésköréről tárgyaltak. Tőkés László független EP-képviselő elmondta, az autonómia és a kisebbség ügyeiben próbáltak
közös nevezőre jutni az RMDSZ vezetőivel, de azok a tárgyalások végén kihátráltak a megegyezés elől. A püspök továbbra is azt tartja, hogy az RMDSZ-szel együtt kellene
indulniuk az ellenzéki erőknek a közelgő romániai választásokon.
Olajos Péter, az Európa Parlament (EP) Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának tagja meglepő határozottsággal fejtette ki azon
véleményét, miszerint Magyarországnak nem a környezetre
kifejezetten veszélyes vállalkozásokat kellene támogatnia,
hanem a hazai magas képzettségű munkaerőt is foglalkoztató környezetbarát technológiát alkalmazó beruházásokat. –
Nem indiai gumigyár kell, ami egyébként is csak a magyar
szén-dioxid kvóta és az alacsonyan képzett munkaerő vonz –
utalt Olajos a hazánkban megtelepült gumigyárakra.
– Jó esélyei vannak a keresztény-demokratáknak a legközelebbi választásokon való eredményes szereplésre, de az egységet szem előtt tartandó, ezt a Fidesszel közösen képzelik el
– nyitotta beszédét Surján László, néppárti képviselő.
Ezután rátért a magyar földmizériára, mely elsődleges oka,
hogy az Európai Unióval belépésünkkor kötött földvásárlási moratórium hamarosan lejár. Ha ez megtörtént, a magyar
termőföldet immár legálisan is megvásárolhatják a külföldi
érdeklődők. Surján elmondta, a földpiaccal foglalkozók
között nyílt titok, hogy a magyar termőföl hektárja többszörösét fogja érni, mint ma. – Tudják ezt a szocialisták is, és
most éppen azon ügyködnek, hogy saját érdekkörüknek játszák át az állami földvagyont. Idén mintegy kilencvenezer,
jövőre még plusz 30 ezer hektár állami földet adnak el – fejtette ki Surján.
– Önálló regionális képviselettel kell megjelennie a DélAlföldnek Brüsszelben, mert leginkább ez mozdítja elő az
ország e régiójának hatékonyabb érdekképviseletét. Ebben
a képviseletben Kiskunfélegyháza is helyet kapna – nyilatkozta Becsey Zsolt, az Európai Bizottság gazdasági és
monetáris bizottságának tagja. Hozzátette, a jelenlegi
világgazdasági válság arra figyelmeztet, hogy közösségi
szinten kell elérni a pénzügyi szektor menedzsereinek hatékonyabb felügyeletét és anyagi, valamint büntetőjogi felelősségét.
Solymosi Bertold
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A vonal tárlata

Petőfi Sándor

FA LESZEK, HA...
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csakhogy lényink egyesüljenek.
Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.
Szalkszentmárton, 1845. aug. 20. szept. 8. között

FÜSTBEMENT TERV
Egész uton - hazafelé Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
Dunavecse, 1844. április

Érdekes kiállítást rendeztek a Művelődési
Ház aulájában az elmúlt héten. Két fiatal
grafikus alkotó mutatta be műveit, s miután
mindkettőjüknél a vonal volt a főszereplő,
indokoltnak tűnik a címválasztás.
A megjelenítési mód hasonlósága mellett
némileg a tartalom is összecseng, sőt az irónia, a finom humor is végiglengi a tárlat alkotásait. Emellett a mélyebb mondanivaló is
fellelhető egyes képeken. A kiskunfélegyházi Pálfi István és az Ajkáról érkezett Kocsis Levente műalkotásai kerültek fel az aula
paravánjaira, hogy esztétikai és intellektuális
élményt adjanak az érdeklődő félegyháziaknak. A szemlélők előtt nyilvánvalóvá vált,
hogy a több közös vonás mellett, legalább
annyi különbség is észlelhető a két grafikus
anyaga között.
Kétségkívül a rajztanári diplomával rendelkező, dunántúli alkotó munkái tűnnek érettebbnek, kifinomultabbnak. Kocsis Levente
már régóta elkötelezte magát műfajának,
munkáin érződik az iskolai tanulmányok alapozta biztonság, a különféle technikákban
való jártasság, a nagyfokú tudatosság. Mindezek kitűnően kiegészítik a gyökereket jelentő tehetségét. Az sem közömbös, hogy kiállítónk jelentős szerepet játszik lakóhelyének
kulturális életében. Finom vonalainak könynyedsége, rendezettsége mutatja, hogy érett
egyéniség, aki a tartalomban is széles skálát
ölel fel. Az érzelmek, a szimbólumok kifejezése találó, a képek előtt állókat hosszas
szemlélődésre készteti. Kiállított alkotásai
közül az „Arány erény”, „Aki lemaradt a
csókról”, az „Új szelek fújnak”, valamint
az „Erdő ura” c. képek emelkednek ki.

Népművészeti
kiállítás
A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás október 4-én a Kiskun Múzeumban. A kiállítók
között több, Félegyházáról elszármazott
népművész is található.
A megnyitó ünnepségen Mészáros Márta
múzeumpedagógus köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd Hegyesi Judit
hegedűtanár előadásában Bartók egyik rapszódiáját hallgathatták meg. Ezt követően
Polyák Albert, az egyesület elnöke nyitotta meg a kiállítást, beszédében legelőször is
örömét fejezte ki, hogy Kiskunfélegyháza
fogadta a közel 40 népművész alkotásaiból
álló anyagot. A továbbiakban méltatva az
elmúlt évek termését bemutató mesterek
munkáját kiemelte, hogy minden kiállított
tárgy nemcsak szép, tetszetős, hanem praktikus is – hiszen a népművészetünkre mindig
is jellemző volt a praktikusság, a használhatóság. Polyák Albert szerint minden egyes
darab készítőjének mesterségbeli tudásáról,
készségéről és egyéb, csak rá jellemző
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Másfajta pályaívvel indult a félegyházi Pálfi
István. Késői „felfedezett”, aki a benne rejlő
tehetséget – elsősorban roppant szerénysége,
visszafogottsága okán – sokáig hagyta szunynyadni, és csak erőteljesebb bátorításra kezdte meg a nyilvánosság előtti szereplését.
Tudása, kifejező ereje nagyon gyorsan fejlődik, de még érezhetők az „eltékozolt évek”
okozta hiányosságok.
Vonalvezetése még nem mindenütt olyan
modellált, mint a „Város büszke polgára” c.
alkotásán, mely kétségkívül a legjobb, legkiérleltebb műve. Jellemző rá a fekete-fehér felületek játéka, illetve az erőteljes vonalak
közötti területek teljes kitöltése. Azon alkotásai, ahol ezen utóbbi jelenségek kellően
„felpuhultak”, a bemutatott képsorának legjobbjai.
Lényegében jó választás volt az illetékesektől
ez a grafikai tárlat, hiszen a Művelődési Ház
a galéria elvesztésével jelentősebb festészeti
bemutatókra már csak nagyon óvatosan vállalkozhat. Míves grafikai anyagok kiállítására inkább alkalmas helyszín az aula. R.. F.

ismertető jegyeiről árulkodik. A népművészetünk legnagyobb értéke a hagyományőrzés, az elődök tudásának átörökítése, megőrzése és megtartása a jövő számára. Polyák
Albert megnyitója végén üdvözölte a kiállításon jelenlévő néhány alkotót. Amíg a felnőtt látogatók a két termet megtöltő, szemet
gyönyörködtető tárgyakat szemlélték, addig
az apróbb-nagyobb gyerekek a félegyházi
kézművesek jóvoltából kipróbálhatták kézügyességüket, lehetett szőni, szalmát fonni,
mézeskalácsot díszíteni, gyöngyöt fűzni,
agyagozni és fát faragni.
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„Mert közös a világunk…”
A Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola
11/b. 12/b. és 13. évfolyamos, humán pályák
iránt érdeklődő diákjai egy a maga nemében
rendkívüli, érzékenyítő gyakorlaton vettek
részt Budapesten, az ABILITY PARKBAN.
Az Ability Park hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazott interaktív élménypark,
amely játékos formában próbálja megismertetni az emberekkel a fogyatékos személyek mindennapi élethelyzeteit.
A névválasztás azt a szemléleti változást
jelképezi, hogy a fogyatékos személyeket ne
a hiányzó, hanem a meglévő képességeik
alapján kezeljük a társadalmi együttélés
során. A Parkot a Student Service Egyesület
működteti, Nagy Géza elnökletével. Munkája
elismeréséül a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjét kapta, amihez ezúton is gratulálunk.
A Park szellemiségéhez hűen a munkatársak természetesen fogyatékossággal élők
közül kerülnek ki: a játékok zömét ők
vezetik. A kerekesszékes labirintusban kipróbálhattuk, milyen nehézségekbe ütközik az
érintett a közlekedés során. A vakok világát
hang-és illatminták felismerésére és tapintásra épülő feladatokkal lehet megismerni, de
bemutatták a Braille-írás sajátosságait is.
Nagy élményt jelentett a jelnyelvi kommunikációra épülő játékok sora. A fogyatékosügyi totó sok olyan információt hordozott számunkra melyeknek korábban hiányában
voltunk. Az autisták gondolatvilágának megismertetésével tévhiteket oszlattak el bennünk. Közvetlenül az érintettektől hallottuk

miben várnak segítséget, és mit tudnak ők
vállalni lehetőségeikhez mérten.
A diákokban a következő gondolatok fogalmazódtak meg: „ Kicsit féltem, de most csodálom őket, és nem sajnálat van bennem. Én
azzal szembesültem, hogy ők mennyivel több
dolgot tudnak mint én.”
„Türelmesnek kell lenni egy fogyatékos
emberrel. Én is megpróbáltam azt, ahogy ők
élnek és mindenhez többszöröse idő kellett.”
„ Ha valaha ilyen helyzetbe kerülnék, már
kevésbé lennék elkeseredve.”
A park sziget a világban, ahol megdől minden
eddig általunk ismert szabály. Látni nem csak
szemmel lehet, és járni sem lábbal törvénysze-

Olvasóink írták
Mehet ez így tovább?
Azt hiszem, nincs még egy olyan lakosa ennek a városnak, akit saját
szülőhazájában négyszer raboltak ki – hát én olyan vagyok. Tessék
meghallgatni a történetem. 10 évvel ezelőtt, egy februári napon – sötét
volt már, de nem volt későn – a mozi utcájában két legény elébem állt és
kérő mozdulattal szépen, erőszakmentesen elvették a táskámat. Úgy
meglepődtem, hogy tiltakozni is elfelejtettem, majd sebesen elnyargaltak
a tetthelyről. Beszaladtam egy üzletbe a Mártírok utcájában, telefonáltunk segítségért, ki is jöttek, kértem őket, menjenek a rablók után,
egészen jó személyleírást adtam, de elhárították. Később rábeszéltek, ne
tegyek feljelentést, úgy sem találják meg. Második esetem tragikusabb
volt, 1981. február 19-én, szintén sötétben, de nem későn, ballagtam
haza, táskám a vállamon – két utcával voltam az otthonomtól. Egy
érdekes, jellegzetes futás ritmusára lettem figyelmes, szaladt mellettem
egy fiatalember, jobb karomról lerántotta a táskámat, de nem bírta elvenni. Lerántott a földre, húzott maga után, majd mikor ismét nem járt
szerencsével, hátranyúlt, megfogta a jobb karom és szilánkosra törte.
Nehezen tápászkodtam fel, már akkor is idős asszony voltam. Bevittek a
kórházba, onnan Kecskemétre, még azon az éjjelen megműtötték a jobb
karom. A műtét nem sikerült, Budapestre mentem, ahol egy professzor
protézist építtetett a jobb karomba. Azóta ennek a karomnak teljesítő
képessége 35%. Eredmény, ismeretlen tettes. Harmadik támadás: ebben
az évben július 23-án, délután 6 órakor, a Mezősi utcában mentem haza,
sütött a nap. Egy biciklista, versenysebességgel elszáguldott mellettem, a
karomon lógó táskát elkapta, lerántott a földre, de a táskám füle leszakadt, leesett a földre, a szíja a kezében maradt. Első utcába, balra lefordult. A feljelentésről lebeszéltek, mivel nem tudtam személyleírást adni,
sem a nevét nem tudtam. Három héten belül következett a legtanulságosabb. Délben, fél 1-kor, a saját házam előtt, miközben keresgéltem a
kapukulcsot, az előző kerékpáros, ugyanolyan versenytempóban
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rű. A fogyatékkal élők tanítottak meg bennünket arra, hogy hogyan segítsünk nekik. Egy
rövid időre átélhettük, milyen nem látni a
világot, némán érvényesíteni akaratunkat és
kerekesszékkel akár néhány métert is megtenni. Boldog, sajátos módon, de önmagukat
érvényesíteni tudó, vidám, nyíltszívű, fogyatékos embereket ismertünk meg az ABILITY
PARKBAN. Köszönjük Erikának, Zozónak,
Csigának, Adriánnak és a többieknek!
A toleranciát, esélyegyenlőséget a fogyatékosságokkal járó nehézségeket nehéz tanítani és tanulni saját élmény híján. Az ABILITY PARK példaértékű kezdeményezés és
kiváló lehetőség kicsiknek és nagyoknak,
hogy érzékenyebbek, nyitottabbak legyenek e sokszínű társadalom iránt.
Csanádi Istvánné - Tóth Kata

érkezve, kirántotta a kezemből a táskát és maga után húzva a földön,
elszáguldott. Szerencsémre egy pillanatra elveszítettem az eszméletem, a
nagy ütést nem éreztem, csak arra tértem magamhoz, hogy már messze
lobogott a kék inge. Nem tudom kellőképpen ecsetelni, mit éreztem.
Nagyon keserves órák következtek, egy jólelkű szomszéd kivitt a kórházba, szerencsére nem tört el a jobb karom. Kihallgattak, itt már nem hagytam magam lebeszélni a feljelentésről. Ennek most volt hat hete, azóta
semmi értesítést nem kaptam. De jönnek a hírek telefonon, ismeretlen
személyektől: engem a gimnázium előtt rántottak a földre, engem a mozi
utcájában, engem az aranyláncomért, és úgy fejbe csapott a rabló, hogy
azóta is érzem, engem az V. kerületben… Azt gondolom, az én szeretett
szülővárosom egy élhető, nyugodalmas, kedves kis város volt.
Mindnyájan ismertük egymást. Mi történt most? Az idősek nem mernek
kimenni a házukból, félnek, én is nagyon félek. 58 évet dolgoztam becsülettel. Egész életem munkája egy házacska. Miért kell ezt nekem
eltűrni? Kinek a kötelessége volna engem és a többi öreget megvédeni és
azok hol vannak? Kérek rá választ!!!
M. J.
Köszönetet mondunk az INTEGRÁL Zrt. vezetésének a hangulatos
műsor, a bőséges vacsora és nem utolsó sorban az ajándékért és a kedves
köszöntésért, amit egy bensőséges nyugdíjas találkozó alkalmával adtak
át nyugdíjasaiknak. Köszönettel a nyugdíjasok nevében: Selb Lászlóné
és Huszka Sándorné
Nagyon elszomorít és egyben dühít is, hogy milyen emberek élnek
városunkban. Múlthét vasárnap (okt. 5.) éjszaka a Kazinczy utca 2. sz.
alatt parkoló személyautó egyik oldalát valaki kulccsal mélyen végighúzta, ezzel jelentős anyagi kárt okozott a tulajdonosnak. Úgy érzem városunk közbiztonsága némileg hagy kivetni valót maga után, hisz az elmúlt
időszakban igencsak elszaporodtak az autófeltörések, sőt már autógyújtogatások is történtek, a dísztárcsalopásokról nem is beszélve. Ha
sűrűbben járőröznének a közbiztonság és rend őrei, talán megelőzhetőek
lennének ezek az esetek.
egy Kazinczy utcai lakos
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Molnár Brigitta (anyja neve: Hekkel Angéla Gyöngyi),
Szécsényi Vivien (Bartucz Judit), Barna-Pap Lara (Bagi Szandra),
Vincze Barnabás Zoltán (Lovas Hajnalka), Czakó Panna (Gál Katalin
Veronika), Buza László Kevin (Ferkovics Gyöngyi).
Házasságot kötöttek: Szabó Mária – Palotás Róbert, Vetró Mónika –
Szűcs Ferenc Gábor.
Meghaltak: Foki Ferencné Vidéki Veronika, Tóth Józsefné Rácz
Piroska, Pázsit József, Fekete János – Kiskunfélegyháza. Kádár András
– Gátér. Kovács Ferenc – Szank.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának
elnyerésére: Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz.
alatti 33 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 18,8 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. 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 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 614 hrsz-ú volt
MÉH telep területe, 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. (volt Szociális Otthon), 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). Érdeklődni: Polg. Hiv.
Vagyonhasznosítási
Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038

Programajánló
„Madárbarát találkozó” Ismét várjuk október 25-én 14 órától 16
óráig a Platán iskola mellett létesült Közelszőlői Pihenőparkban mindazokat, akik szeretnék elkészíteni kedvenc madaraiknak az éjszakai
szállását és költőhelyét. Méretre szabott fenyődeszkát, csavart, zsanért
és szeget biztosítunk. Elektromos és akkumulátoros kéziszerszámok
lesznek. Ha elhozza – bemutatni – meglévő madáretetőjét, akkor
madáreleséget is adunk. Szervezi a Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület kiskunfélegyházi csoportja.
Szeretettel várjuk október 25-én 16 órától a Platán Utcai Általános
Iskola szépen felújított térkőburkolatos területére a második alkalommal megrendezésre kerülő Halloween-est programjaira. Lesz
arcfestés, mécskészítés, töklámpás faragás, szelleműzés, töklökő verseny, máglyagyújtás, lámpás felvonulás, és még sok-sok érdekesség.
Aki jelmezbe jelenik meg, ajándékot kap!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
BOGÁCSI MIHÁLY
( 1923 – 2008 )
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyugdíjas
igazgató-helyettesének
2008. október 8-i temetése alkalmából
A gyászoló család köszönetet mond volt munkahelyének, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár vezetőjének, kollektívájának, és volt dolgozóinak, Ficsór József polgármester úrnak, a Művelődési
Osztálynak, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságnak, a
Petőfi Gépipari Szakközépiskola tanári karának a Szintézis
magániskola tanári karának, barátoknak, lakótársaknak, akik személyesen, vagy távollétükben távirattal, elektronikus úton, virágkoszorúkkal, virágcsokrokkal fejezték ki együttérzésüket a gyászoló
családnak.
A gyászoló család
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Október hónap folyamán minden este közösen imádkozzák a
rózsafűzért az Újtemplomban. Hétköznap a szentmise után, hétvégén
pedig a szentmise előtt ¼ 6-tól.
• Máriás-lány találkozó lesz október 18-án, szombaton délután 3 órától
az Újplébánia Közösségi Házában.
• Október 26-án, vasárnap délelőtt 1/2 11-kor szentmise keretében
tartják a jubiláló házaspárok közös hálaadását az Újtemplomban. Kérik,
hogy azok a házastársak, akik ebben az évben ünneplik
házasságkötésük évfordulóját jelentkezzenek az Új-plébánián!
• Egyházközségi zarándoklatot szerveznek október 24-én, pénteken.
Program: Galgaguta, Balassagyarmat, Szécsény, Hollókő. Jelentkezni
az Újplébánián lehet!
• November 12-én 7.45-től nyílt nap lesz a Constantinum Intézmény
minden tagintézményében (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium). Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hangadó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 17 szombat, vasárnap 1/2
8 és 18 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, 1/2
11 és 18 óra. Ótemplom: h-szo 7 és 17.30, vasárnap 1/2 7, 8, 9,
1/2 11, 17.30. Kalmár kápolna: vas, 17 óra. Utolsó vasárnap
görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház: csütörtök 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9.00 órától.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy fák gallyazása miatt
október 20-án, hétfőn 8-12 óráig az Oskola utca lezárásra kerül.
Kérjük megértésüket!
Városüzemeltetési Osztály
Munkalakalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, húsfeldolgozó, sertésgondozó, csomagoló, virágkötő,
felszolgáló, gépész- technikus, terhergépkocsi vezető, élelmiszeripari gépszerelő, raktáros. Csongrád-Bokros: csomagoló. Bugacpusztaháza: sertésgondozó.

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: Október 13-tól október 19-ig:
Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B. (tel: 76/712036). Október 20-tól október 26-ig: Holló Gyógyszertár
Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. Tel: 76/462-454.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Október 18-19-én: Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. Vígh István Bugac,
Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Október 23-án és 24-én: Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Medgyesi
József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
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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Atléta sikerek

KÜLTERÜLETI
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!

Kiváló eredményeket értek el a Kiskunfélegyházi Honvéd TK atlétikai szakosztályának versenyzői az elmúlt hetekben.
Serdülő OB Tatabánya szeptember 20-21.
Junior Tízpróba: 3. Kádár Szél Dávid
(5095 pont) 14 évesek távolugrás: országos bajnok Kis Viktor (605 cm), 3. Görög
Csaba (507 cm;) 100 m: 3. Görög Csaba
(12,92); Súlylökés: 3. Iványi Erika
(11,41); 4. Barta Dávid (12,92); 6. Roik
Anna (11,26)
Atlétikában országos serdülő csapatbajnokság volt október 5-én Budapesten, ahol
súlylökésben a KHTK leánycsapata a 2.
helyezést érte el. A csapat tagjai: Roik Anna, Preisz Fanni, Iványi Erika, Bodnár
Zsófia, Vörös Virág.
Edző: Kerék Csaba.

Pofon party Félegyházán
A KHTK Ökölvívó Szakosztálya az október
2-5-ig megrendezésre került Serdülő OBre illetve az október 16-19-ig rendezendő
junior OB-re való felkészülés jegyében
rendezte meg az V. Bács-Boksz Kupa
Ökölvívó Tornát.
A felkészülési tornán a KSC Hódmezővásárhely, Szeged, Vecsés, Kiskunhalas, Jászalsószentgyörgy, Surman B.C., Békés, Pár-

tos SC (Budapest), és a KHTK 113 versenyzője vett részt. A kitűnő lehetőséget
jelentő megmérettetésen a KHTK-ból 25 fő
lépett szorítóba. A találkozó minden csapat
versenyzőjének jó erőfelmérést jelentett.
Ezzel egy időben Mihály János, a KHTK
válogatott versenyzője Aradon vett részt
egy versenyen, ahol győztesen hagyta el a
szorítót. Edzők: Varga István, Mizsei
György, Hideg László.
- Némedi -

Két győzelem, két vereség
Hazai közönség előtt is bemutatkozott
október 4-én az NB II-ben szereplő férfi
kosárlabda csapat.
KKC – Kőrisfa S.E. 110-78
(25-14, 28-20, 28-21, 29-23) Dobos R.
31/12, Hajdú G. 24/3, Házi R. 17, Simon T.
14/6, Gál M. 12/6, Dézsi R., Fekete I. 6,
Horváth D. betegség miatt, Rauscher I.
sérülés miatt nem játszott. Edző: Góuth
Ádám.
A mérkőzés kimenetele szinte már az első
negyedben eldőlt. A mérkőzést végig kézben
tartva a hazai csapat magabiztosan megnyerte a bajnokság első összecsapását. A
felnőtt mérkőzéshez kapcsolva barátságos
szintfelmérő előkészületi mérkőzésen a két
csapat kadett korosztályú utánpótlása is
megmérkőzött egymással.
KKC – Nagykőrös 36-81
(6-20, 8-21- 12-22, 10-18) Mészáros G. 10,
Garai L., Mogyoró Cs., Nagy Á. 6, Gibárszki M. 4, Markolt R., Nemcsok B. 2.
Edző: Simon Zoltán távollétében megbízott
edző: Bódi Sándor.
A félegyházi fiatalok első alkalommal játszottak korosztályos országos bajnokságban induló csapat ellen. A mérkőzés végig
nagyiramú volt, mindenki játéklehetőséget
kapott és pontot is szerzett. A női NB I/B
mezőnye is megkezdte hétvégén két csoportban az alapszakaszbeli mérkőzéseit. A
kiskunfélegyházi lányok a keleti csoportban
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szerepelnek és idegenben volt az első
mérkőzésük.
Universitas Szeged – KKC 58-49
(11-16, 16-14, 17-11, 14-8) Rajnai Zs. 14,
Nagy H. 13/6, Nagy D. 10/3, Simonyi É. 8,
Horváth O., Romhányi M. 2, Fekete M.,
Fórizs F. nem léptek pályára. Edző: Pásztor
Attila.
A kosárszegény mérkőzésen a hazai csapatnak az NB I/A csoportban is szereplő
játékosokkal sikerült a maga javára fordítani a mérkőzés alakulását. A kiskunfélegyházi csapatból hiányoztak a szegedi főiskolán tanuló játékosai, iskolai kötelezettségük
teljesítéséből eredően. A félegyházi utánpótlás korú lányok Mezőberényben a női
regionális bajnokságban léptek pályára.
KKC – Békési ÁFÉSZ SE 77-57
(13-8, 29-14, 15-23, 20-12) Horváth O.
15/3, Simonyi É. 12, Balogh D., Fórizs F.
10, Fekete M. 8, Rádi B. 7, Hajagos G. 6,
Varga F. 5, Tarjányi L. 4. Edző: Nádasdi
József.
Mezőberény – KKC 73-45
(18-17, 15-7, 19-12, 21-9) Horváth O. 21/6,
Simonyi 9/3, Hajagos G. 6, Rádi B. 5,
Varga F. 4, Balogh D., Fekete M., Fórizs F.,
Tarjányi L. nem szereztek pontot. Edző:
Nádasdi József.
A következő hazai mérkőzések időpontjai: október 19. vasárnap 16 órakor NB
I/B női KKC-Gyöngyösi KC; 18 órakor
NB II férfi KKC-Békéscsabai KK

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. FelsőGalambos: 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 mellett.
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 mellett 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
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Nagy futás a Petőfi lakótelepen

Idén is nagy versengést hozott a város általános iskolásainak körében a hagyományos lakótelepi futóverseny. A megmérettetésre október 2-án került sor. A diákok nyolc korcsoportban álltak rajthoz.
A verseny összesített eredménye a következő: 1. József Attila Á.I.
(254 pont), 2. Batthyányi Lajos Á.I. (119 pont), 3. Darvas József Á.I.
(108 pont), 4. Platán U. Á.I. (53 pont), 5. Bankfalui Á.I. (34 pont), 6.
Árpád Fejedelem Á.I., Tisszaalpár (9 pont) 7. Dózsa Gy. Á.I. (8
pont), 8. Móra F. Gimn. (7 pont).
A verseny érdekessége, hogy idén a tiszaalpári Árpád Fejedelem
Általános Iskola diákjai képviseltették magukat a megmérettetésen.

Sziklamászó verseny Aggteleken
Az idei évben is várta Aggtelek a sziklamászás szerelmeseit. A barlang
bejárat feletti sziklafal adott lehetőséget a mászóknak. Ezen a sziklán évente csak egyszer van lehetőségük mászni a sportolóknak.
A menetrend a következő volt. Péntek délelőtt gyülekeztek a
gyermek versenyzők, hiszen számukra aznap kezdődött meg a
viadal. A kellemes délutáni napsütésben, még sötétedés előtt
lezajlottak a selejtezők, hogy másnap a felnőttek versenyével párhuzamosan teljesíthessék a döntőbe jutottak a
rájuk mért feladatokat. Az időjárás mindig egyik
legfőbb kérdés a szabadtéri versenyeken. Nos, most
nem volt kegyes a sziklán teljesítő versenyzőkhöz.
Az útépítők igyekeztek maximálisan kihasználni a
szikla adta lehetőségeket, így a szokásos műelemek
nem kerültek föl a sziklára. Vasárnap már csak a
döntősök miatt kellett izgulnia a szurkolóknak. A
mezőny résztvevői az idelátogatóknak lenyűgöző látványt nyújtottak a sziklafalakon.
Az utak teljesítéséhez kellett bizony „ész, erő,
akarat”. Akinek ez összejött, dobogóra állhatott. A versenyzők hálásak voltak Urbanics
Áronnak, és minden segítőnek, akik vele
együtt több napon át készítették elő a
helyszínt, hogy a verseny színvonalas legyen. A kiskunfélegyházi DSZDSE
versenyzői a következőképpen szerepeltek: „C” kategória fiú: Simon
Gergely II. helyezett. Női nyílt kategória: Széll Boróka II. helyezett.
- munkatársunktól -

Értesítés
Ezúton értesítem Kiskunfélegyháza Molnártelep településrész lakosait, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építéssel
érintett területek belterületbe
történő bevonása céljából
e g y e z t e t ő megbeszélést
tartunk, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A megbeszélés időpontja:
október 21. (k e d d) 16.00 óra.
A megbeszélés helye: Molnártelep Sporttelep – fedett teniszpálya A helyszínrajzok a megbeszélés helyszínén megtekinthetők. Megjelenésére feltétlenül számítok.
Hartyáni Gyula vezető főtanácsos

A Kiskőrös elleni bajnoki
kézilabda mérkőzést 2008.
október 18-án, szombaton 18
órai kezdettel ingyen
tekinthetik meg azok a 18
éven aluliak, akik kiskunfélegyházi lakcímmel, illetve
kiskunfélegyházi oktatási
intézmény által kiadott
diákigazolvánnyal rendelkeznek.

