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Közlöny
Eséllyel pályázik a város
a gumigyárra

Elképzelhető, hogy Félegyházán építi fel
európai üzemét az indiai Apolló Tyres gumiabroncsgyártó cég, valamint a helyi
ipari parkban kap helyet egy logisztikaiinformációs központ is. Minderről október 16-án tárgyalt India magyarországi
nagykövete városunkban - tájékoztatta lapunkat Ficsór József polgármester.
Az indiai nagykövettel Ficsór József polgár-mester, dr. Garai István országgyűlési képviselő (MSZP), Lőrincz Tibor
(FIDESZ) és Vida Pál (SZDSZ) frakcióvezetők tárgyaltak a városházán. Ranjit
Rae az ipari befektetési lehetőségekről tájékozódott. A megbeszélés során világosan
kiderült, az indiai befektető csoport elképzelhetőnek tartja, hogy Kiskunfélegyházán
épüljön meg az Apolló Tyres európai abroncsgyára. Az üzemet az indiaiak erede-

tileg
Gyöngyösön építették volna meg.
A beruházás politikai és környezetvédelmi
csatározások miatt hiúsult meg. A cég új
helyszínt keresett. A gyár befogadására 80
önkormányzat jelentkezett. Jelenleg már
csak három település van versenyben, közöttük városunk.
Ficsór József polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, a politikai és gazdasági
lobbynak köszönhetően jó esélye van arra,
hogy a cég Félegyháza mellett döntsön. A
beruházás helyszínéről várhatóan még
idén határoznak az érintettek. Ha Félegyházára esik a választás az sem kizárt, hogy
az ipari parkban a gumigyár mellett egy
Európát ellátó logisztikai központ, és egy
autógyár épül - tette hozzá Ficsór József.

Nesze neked Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyházán egyre több a rongálás.
Alig három hete kerítést döntöttek, kukákat
borogattak. Október 13-án a Hősök parkjában a hősi halottak emlékművét összefirkálták, a frissen ültetett árvácskákat
kitépkedték. Éjszaka a selymesi kerékpárút
facsemetéit sem kíméltek, ismeretlen elkövetők kedd reggelre 117 fát törtek el.
Alig három héttel ezelőtt ismeretlen tettesek
kerékpártárolókat dobáltak, virágládákat borítottak ki és egy ház kerítését sem kímélték.
A hősök parkját két hete kitakarították a Szép
Félegyházáért kör tagjai, de azóta a hősi halottak emlékművét összefirkálták, horogkeresztet és dávid csillagot rajzoltak rá. A
rongálások és a vandalizmus elkerülése érdekében a város Ernyes László, Gyenes Attila és Lőrincz Tibor képviselők kezdeményezésére a rendőrség és a polgárőrség fokozott bevonásával próbál eredményt elérni.
A rendőrség és a polgárőrség munkatársai,
járőrautó és gyalogos járőr teljesít szolgálatot

a Kossuth utcán. A napokban egy magánvállalkozó is jelentkezett, aki 5-6 szakképzett
biztonsági emberrel segítené a rendőrség és a
polgárőrség munkáját, amennyiben a város
igényt tart erre. Az önkormányzat novembertől térfigyelő rendszer kialakítását is tervezi. A rongálás azonban már nem csak a
városon belül jellemző. Október 14-én reggel ismeretlen tettes a selymesi kerékpárút
117 facsemetéjét – a feltételezések alapján két kézzel, nem kis erőt kifejtve kettétörte. A
kár előzetes becslések alapján közel 1 millió
forint, tájékoztatta lapunkat Barczikai
Gábor, a városüzemeltetési osztály munkatársa. A tettes büntetése attól függ, hogy
milyen értékben követték el a bűncselekményeket. A tettes a szabálysértésért pénzbírságot, vagy komolyabb esetben börtönbüntetést is kaphat. A fa tördelés esetében már
nem csupán rongálásért, hanem természeti
értékek károsításáért tesz feljelentést az önkormányzat.
G. Zs.

Tagavató ünnepség
A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja október 14-én tagavató
szentmisét mutatott be a Szent István templomban.
A szervezet területi képviselője és a tagtársak
előtt Mayer Lászlóné ny. tanár esküjében
ígérte, az evangélium és az egyház tanítását követve őszintén törekszik arra, hogy a szolgálat
által segítse az embertársait. Hajagos Gyula
plébános atya beszédében azt kívánta, hogy
„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.”

Kész az út
Befejeződött a Baross utca murvázása. A Zöldmező lakótelep lakói már régóta szerették
volna, ha ez a szinte járhatatlan útszakasz alkalmassá válna a közlekedésre.
Tavasszal egy lakossági fórumon már döntöttek
az út felújításáról. A munka október 15-én elkezdődhetett, amelyhez a szükséges 600 ezer forintot Dobronyi József, képviselői keretéből
ajánlotta fel. A 300-350 m-es útszakasz kijavítására 50 köbméter murvára, egy munkagépre és
néhány munkával eltöltött órára volt szükség.

Emlékezzünk!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az
idén is megemlékezik a halottakról és az elesett
hősökről. Kérjük az iskolákat, idős és fiatal klubok tagjait, minél többen jelenjenek meg a megemlékezésen. Koszorúzások: november 1-jén 13
órakor a Hősök Ligetében /volt Blaha Lujza tér/
az I. világháborús emlékműnél, majd az Alsótemetőben. (I. polgármester sírja, Szovjet emlékmű) 14 órakor a Felsőtemetőben a ravatalozó
előtt rövid szertartás lesz, majd az I. és a II. világháborús emlékműnél, az elhunyt önkormányzati képviselők, valamint a Szovjet hősök
sírjainál koszorúzás.
Ficsór József polgármester
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Baba-mama nap a könyvtárban

Tájékoztató

Kiskunfélegyháza is csatlakozott október 9. és 12-e között az Országos Tini
Könyvtári Napokhoz. A programsorozat
legfontosabb eseménye idén is az október 12-ei Könyves Vasárnap volt, amikor a könyvtárak rendkívüli nyitva tartással, meglepetésekkel várták a kicsiket
és nagyokat egyaránt. A Petőfi Sándor
Városi Könyvtár ezúttal baba-mama
napot tartott.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete – mint alapító – a Ptk. 74/E. §.
(1) bekezdése a., pontjára figyelemmel, kérelemmel fordult a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz a Pk. 124/1996/2. sz. végzéssel az
alapítványok nyilvántartó könyvébe 924. sorszám alatt bejegyzett Sportcsarnokért Közalapítvány megszüntetése iránt, tekintettel
arra, hogy Kiskunfélegyházán KÉSZ Aréna
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok néven
sportcsarnok épült, és ezzel a Közalapítvány
alapító okiratában meghatározott cél megvalósult. A Sportcsarnokért Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatát, mint alapítót illeti
meg. Az alapító a megszüntetésre kerülő közalapítvány vagyonát, 215.000 Ft-ot a sportcsarnok használatáért fizetendő szolgáltatási
díj megfizetésére fordítja. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2008. október 13-án kelt végzésében 2008. április 30-i (visszamenőleges)
hatállyal elrendelte a Közalapítvány nyilvántartásból történő törlését. A Képviselőtestület
elismerését és köszönetét fejezi ki a Közalapítvány kuratóriumi elnökének, tagjainak, és
a felügyelőbizottság tagjainak a Közalapítványban kifejtett tevékenységükért.

Könyves Vasárnapon országszerte
nyitva álltak a könyvtárak kapui az érdeklődők előtt. Ingyenes beiratkozási lehetőség, megújítható könyvtári tagság,
internetezés és olvasás várta a látogatókat. Ezen a napon a késedelmi díjakat is
figyelmen kívül hagyták a bibliotékákban. Kiskunfélegyházán Baba-mama
napot tartottak, ahol a szülők és gyerkőceik 9-től délig változatos programokon
vehettek részt. A Baba-mama napot
Kapus Krisztián a művelődési, vallásés oktatásügyi bizottság elnöke nyitotta meg.
A TKIKI Művészeti Iskola növendékei gyermekdalokkal szórakoztatták
az apróságokat. A könyvtár dolgozói
könyvforgató barangolással, zeneajánló kiállítással, gyermekjátékokkal

és rajzolással várták az apróságokat.
A rendezvényen Genczinger Emese, a
Darvas téri Bölcsőde szakgondozónője tartott előadást „Bölcsitől az óvodáig” címmel. A rendezvény végén a
könyvtár vezetősége ünnepélyes keretek között Baba-olvasó könyvet adott át
a mamáknak, amibe a gyerekek első
könyvélményeit jegyezhetik.

Fórumok

A koncertek városa
A Rocktár koncertklub közel két hónapja működik Kiskunfélegyházán a vasútállomás
mellett. A hat koncertre eddig közel nyolcszáz
néző volt kíváncsi a nyitás óta, a klubban működő közösségi próbatermet pedig öt helyi zenekar használja, valamint több együttes
jelezte beköltözési szándékát.
A környék élőzenei fogékonyságát is bizonyítja, hogy a városunkba látogató zenekarok
minden alkalommal megemlítették a helyi kö-

Dr. Faragó Zsolt osztályvezető

zönség példás lelkesedését valamint a PlainRock Egyesület figyelmes szervezését. A klub
és a város egyedülálló koncertközpontúsága
ezzel zenész és közönség körökben egyaránt jó
hírnévre tesz szert országosan is. Ezúton szeretnék megköszönni a szervezők az önkormányzati, minisztériumi és civil segítséget a
klub létrehozásához és üzemeltetéséhez, valamint a lakosság türelmét és pozitív érdeklődését az élőzenei rendezvények iránt.
Ónodi Árpád, elnök Plain-Rock Egyesület

Hatvan éve kötött házasságot a kilencven éves kiskunfélegyházi Girasek Károly és neje, a nyolcvan éves Szabó
Teréz. Gyémántlakoldalmuk alkalmából oszlopos tuját ültettek október 5én délelőtt a Szent János téri parkban.
Az eseményen jelen volt dr. Garai István országgyűlési képviselő, Ficsór József polgármester, valamint Ernyes
László képviselő is. Az idős házaspárnak négy gyermeke, hét unokája és
négy dédunokája van. Az idős házaspár korában virágkertészként tevékenykedett. Napi elfoglatságuk mellett
társadalmi munkában gondozták és
ápolták a város parkjait. Az önkormányzat nevében Ficsór József polgármester a város legszebb épületeit
ábrázoló képet ajándékozott az idős házaspárnak a megbecsülés jeléül.
Fotó: Hegedűs Rita

V. Dél-alföldi regionális gyermek és ifjúsági
együttműködési fórum és kiállítás lesz november 7-8-án a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban. A konferencián a részvétel ingyenes, jelentkezni a szekciókba október 30-ig lehet a következő elérhetőségen:
Komáromi Péter 76/513-789,
e-mail:komaromi@bacskiskun.hu
A Tempus Közalapítvány október 28-án 15
órától rendezvényt szervez a Móra Ferenc
Művelődési Központban. A program témája, a
felnőttképzésben hogyan veszi ki a szerepét
az iskola.

Tájékoztató
A Plain-Rock Egyesület elnökeként és a
Rocktár élőzenei klub vezetőjeként felhívta
közönségünk a figyelmet, hogy a város élőzenei rendezvényeinek résztvevői és az utóbbi időben történt utcai rongálások között
alaptalan párhuzam alakult ki a köztudatban.
A szeptember végi hétvégén történt Dankó
Pista utcai kerítésrongálás elkövetői nem
hozhatók összefüggésbe koncertlátogatóinkkal. A IV. Lakótelepi Fesztiválon szeptember 26-án szabályszerűen, 22 órakor
befejeztük koncertünket.
Közönségünk a koncerten és az elvonulásnál rendbontás nélkül, kultúráltan viselkedett, ahogyan tette azt eddig minden általunk szervezett rendezvényen. Egyesületünket és közönségünket az élőzene szeretete és
a színpadi előadások varázsa motiválja, nem
az utcai rongálás.
Ónodi Árpád
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Oktatástechnikai bemutató
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„Feltámadtál, sírbatett nemzetem”
(Vas István)

A megyében egyedülálló multimédiás oktatási formát mutattak
be október 13-án a Constantinum intézményének nyelvi laborában. Pfaff Kornél, az oktatási rendszert kidolgozó Smart
Consulting Group Kft. képviselője mutatta be a több nemzetközi
díjjal kitüntetett módszert.
Az XCLASS egy olyan multimédiás osztályterem felügyelő és
oktató rendszer, melyet a már
meglévő számítógépes hálózatokra terveztek. A legújabb fejlesztésen alapuló képernyőfigyeléssel és hangátvitellel tökéletes oktatási feltételeket teremt,
a tanulók interaktív bevonására
és fegyelmezésére egyaránt alkalmas. A rendszer alkalmas minden számítógép-alapú oktatásra,
nyelvek oktatására, tesztek, fel-

mérők íratására, csoportos differenciált oktatásra és önálló tanulásra. Az oktató két vagy három
monitor segítségével váltogathat
a saját asztala és az XCLASS kezelőfelülete között, folyamatosan
figyelemmel kísérheti a diákok
tanulási folyamatát, szöveget
küldhet vagy beszélget egyénileg
vagy csoportosan is a diákokkal.
Szemben az interaktív táblával,
itt nem frontális típusú oktatásról
beszélhetünk, hanem a diákok
teljes felügyelet alatt, játékos formában és saját ütemükben haladhatnak, tanulhatnak. Benedek
Margit angol szakos tanárnő
egy rövid tanóra keretében bemutatta a DLL-t, az új multimédiás
nyelvi
laboratóriumi
szoftvert, amellyel valódi interaktív oktatási és tanulási környezetet teremtett.

Félegyháziak Nagymaroson
Az Ótemplom és az Újtemplom
fiataljai, Adam Wolowicz atya
vezetésével együtt indultak el
Kiskunfélegyházáról október 4én a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra.
A találkozó a magyar katolikus
fiatalok legnagyobb múltra viszszatekintő - 1973 óta létező -,
megrendezett országos lelkinapja. Minden évben kétszer rendezik meg, ősszel és tavasszal.
Az idei év témája, a Biblia éve
alkalmából, a Szentírás volt. Kerényi Lajos atya előadásában kiemelte, hogy a Szentírást ne csak
olvassuk, hanem éljük meg és
váltsuk tettekre szavait! Külön
hangsúlyozta, hogy egy mai magyar, katolikus fiatalnak céltudatosnak, hűségesnek kell lennie és
sosem szabad szem elől tévesztenie a keresztény értékrendet. A fiatalok lelkesedését a rossz idő
sem tudta elvenni, szombaton
késő este mindannyian mara-

Ötvenkét évvel ezelőtt, 1956 októberében köszöntötte ujjongva a fenti szavakkal a nemzeti szabadságért felkelt magyarságot a költő Vas István. Ám
a vers hosszú évekig csak az íróasztal fiókjában „raboskodott”, mert 1956ról bűn volt dícsérőleg emlékezni. De ma jelentőségüknek megfelelően értékeljük-e az 56-os eseményeket? Jól értjük-e a forradalom üzenetét?
Legyünk őszinték, 1956 eseményeinek felidézése, következményeinek értékelése nem mindig pontos, nem mindig igaz. Jó példa erre, hogy a legtöbb ember Budapestet tekinti a forradalmi események kiinduló pontjának.
Arra a kérdésre, hogy hol, s mikor lőttek először a felvonulókra a „tájékozott” válaszadók többsége habozás nélkül mondja a következőt. Október
23-án este 9 órakor Budapesten, a Rádiónál zúdított sortüzet az ÁVO a
tüntetőkre.
Bizony a válasz nem helyes, mert ugyanezen a napon, Debrecenben már
este 6 óra körül sortűz dördült a fegyvertelen tüntetőkre. A forradalom és
a megtorlások történetében az első sortűz vidéken, a kálvinista Rómában
szedte áldozatait. A fegyverek három ember életét oltották ki, 25-en megsebesültek. A korabeli dokumentumokból egyértelműen megállapítható,
hogy október 23-án délután nem volt érvényben központi tűzparancs, a
debreceni tűzparancs kiadásáért Komócsin Zoltán megyei párttitkár volt a
felelős. Garab Imre, akinek ezt a parancsot végre kellett volna hajtani, közölte Komócsinnal: „nem vagyok mészáros, hogy katonákkal tömegeket
oszlassak.” Neki börtön lett a „jutalma”, a Rákosiékat kiszolgáló Komócsin Kádár körének is jó elvtársa maradt.
Sokan nem veszik észre, hogy 1956 miatt lehetett a Kádár-korszak Magyarországa a csatlós államok „legvidámabb barakkja”. A kádárista politikai elit iszonyúan félt, hogy a „szuronyok hegyével” alátámasztott
hatalmát elveszítheti. Ezért hitelekkel, szovjet katonai megszállással a háta
mögött biztosított némi jólétet a tömegek elégedetlenségének tompítására.
Ma már látható: nagy árat kell fizetnünk a hatalomgyakorlók rettegéséért!
Nem értette meg október 23-a üzenetét az, aki bántó célzattal lekommunistázza embertársát. Annak az embernek fogalma sincs, miért a kommunista Nagy Imrét emelte a felkelt nép a miniszterelnöki székbe. Az
embereknek akkor egy dolog volt fontos. Olyan vezetőt kell az ország élére
állítani, aki a nemzeti szabadságért mindent megtesz. Az emberek döntése
megfontolt volt, választásuk helyesnek bizonyult. Nagy Imre jellemének
egyik legfontosabb vonását már jóval korábban így mutatta be Nagy Ferenc, az 1947-ben emigrációba kényszerített kisgazda politikus és – kommunista puccsal eltávolított – miniszterelnök: „A kommunista miniszterek
közül talán leginkább [Nagy Imre] mondható magyar embernek.” Igaz,
némi iróniával azt is megjegyezte, hogy „… pártja utasításait gondolkodás
nélkül végrehajtja.” Nagy Ferencnek csak az első állítását igazolta az 56os forradalom miniszterelnöke. Ma 50 év múltán ismerjük a Nagy Imre-per
írásos és hanganyagát. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy nem azonosult
az MSZMP álláspontjával, nem tekintette 56-ot ellenforradalomnak. A halálos ítélete kihirdetése után az utolsó szó jogán kijelentette: „kegyelmet
nem kérek”. Ezzel egyértelművé tette, hogy a hatalom előtti megalázkodásával a nemzet jogos függetlenségi harcának árulójává válna.
2008-ban ezért a példamutató emberi helytállásért kell megemlékeznünk
az 50 évvel ezelőtt kivégzett Nagy Imréről és társairól. Nem kisebbítjük
persze ezzel a „pesti srácok” harcát. Ez a küzdelem végül elbukott, de az
emberiség jobbik része megértéssel fordult a magyarság felé.
A francia Jules Supervielle Illyés Gyulának küldte el bűntudattól gyötört,
és mégis vigasztalónak szánt versét:
„Mi tehetetlenek s ti
segíthetetlenek,
mit tudunk egyebet
tenni, mint térdre esni,
oh, mi hitetlenek,
könyörgünk értetek.”

dandó élménnyel tértek ismét
haza.
Barna Papp Rozália

Kevesen tudják, hogy a megtorlások nehéz idején a magyar népzene nagy
tisztelőjének, Kodály Zoltánnak a lelkéből egy szívhez szóló ima szakadt
ki. Így imádkozott:
„Azt kérjük Uram, Mindenható Atyánk, úgy áldd meg, úgy kormányozd,
úgy vigasztald ezt a sokat szenvedett népet, hogy az elkövetkezendő évezredben is egyik valóban felmagasztalt népe legyen a világnak a magyarok nemzete. Legyen! Most és mindörökké. Ámen.”
Nagy felelősségünk, hogy ez az imába foglalt könyörgés meghallgatásra találjon.
Mayer Lászlóné
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Petőfi Sándor

EGY ESTÉM OTTHON
Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer Az isten áldja meg!
Soká nem voltam otthon,
Oly rég nem láta már,
Úgy megvénült azóta Hja, az idő lejár.
Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött;
Még a szinészetről is
Sok más egyéb között.
Szemében „mesterségem”
Most is nagy szálka még;
Előitéletét az
Évek nem szünteték.
„No csak hitvány egy élet
Az a komédia!”
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia.
„Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is szined.
Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket.”
Én műértő beszédit
Mosolygva hallgatám;
De ő makacs fej! föl nem
Világosíthatám.
Továbbá elszavaltam
Egy bordalom neki;
S nagyon, nagyon örültem,
Hogy megnevetteti.
De ő nem tartja nagyra,
Hogy költő-fia van;
Előtte minden ilyes
Dolog haszontalan.
Nem is lehet csodálni!
Csak húsvágáshoz ért;
Nem sok hajszála hullt ki
A tudományokért.
Utóbb, midőn a bornak
Edénye kiürűlt,
Én írogatni kezdtem,
Ő meg nyugonni dűlt.
De ekkor száz kérdéssel
Állott elő anyám;
Felelnem kelle - hát az
Irást abban hagyám.
És vége-hossza nem lett
Kérdezgetésinek;
De nekem e kérdések
Olyan jól estenek.
Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!
Dunavecse, 1844. április

Kubikusok
Egyszer régen még a háború előtt, egy kisgyermek üldögélt egy üzlet előtt és ámulva figyelte, amint az utcán feltűntek talicskát toló
emberek. Jöttek, jöttek hosszú sorokban, méltósággal, nagy komolysággal, hogy lassan eltűnjenek az utca másik végén.
Kubikusok voltak ők és most eljöttek a Szakmaközi Művelődési Házba. Az ünnepélyes komorságú menetnek az emlékét, a mindennapi
munkájukat és ezen keresztül a sorsukat Sőreg
Dénes kecskeméti szobrászművész faragta
fába. Az alkotó néhány hónapja egy rendkívüli
irodalomóra ihletője volt, ugyanezen a helyen,
akkor a világirodalom egy nagy művét a Gilgames eposzt feldolgozó fatábláit láthatták az
érdeklődők, miközben hallgathatták a költemény sorait.
Jelen bemutató egy egészen más világba invitál bennünket. A magyar történelem, a magyar
népélet egy szelete tárul fel előttünk, amikor
szembesülünk e tárlat műtárgyaival.
A rendezvény címe és témája a kubikusok. Ez
a szó, de a tartalom is, melyet a kifejezés jelöl,
elveszni látszik a mai kor világában. Ha az
úgynevezett modern kor gyermeke nézi végig
ezt a kiállítást nem is igazán érti - magyarázat
nélkül semmiképp sem, hogy - miről is van
szó. Érezni meg egyáltalán nem érzi át ezt az
ábrázolt világot. Elsősorban azért, mert az emberek lelkében, tudatában nincs kapcsolódási
pontja. Ezen kapcsolódási pontok már elsülylyedtek az egyéni emlékezetben.
Egy letűnt világra való tekintés ez a kiállítás,
egy olyan életformára, amely a becsülettel dolgozó szívós magyar embertípust teremtette
meg. Mert bizony a kubikus talicskával nem
lehetett sumákolni, a munka könnyebb végéhez helyezkedni, ott és akkor meg kellett fogni
a szerszám nyelét rendesen. Ott és akkor valósággá vált az írás „Arcod verejtékével keresed
kenyered.”
Manapság a téma irodalmi vetülete is erősen
kivesző félben van, pedig valamikor sokat
írtak róluk. Nagy íróink is felvállalták műveik
figuráiként, legteljesebben talán egy mára
szintén a feledéssel küszködő irodalmárunk
Tömörkény István remek novellái rajzolták
meg ezt az embertípust.
A Szakmaközi Művelődési Házban markáns,
nagyméretű figurák és hatalmas táblaképek
töltik meg a termet. A remekül megfaragott
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alakok súlyos csendben, nyugodt méltósággal
állnak fontos szerepük tudatában. Hiszen a várandós nők például - egyikük kenyérrel, másikuk vízzel - jelképezik a kubikusok
létfenntartását. De ugyanakkor hordozzák a
jövőt is.
És a faliképek - bőven mesélnek mindazoknak, akik eléjük állnak és figyelmesen tanulmányozzák őket. Egyrészt mindarról, ami ezen
emberek kezéhez fűződik, halastó-építéséről,
a hídtöltésről, a pincetömb kiemeléséről, a
földtömörítésről, de az otthon maradottakról
is. Szól a történet a pihenésről is és a drámáról
is, életről és halálról. Másrészt katartikus erővel rajzolja meg, vési fába Sőreg Dénes az
elállatiasodásig lemenő, az igavonó baromként
dolgozó ember (?) alakját, aki evés közben is
elalszik a fáradtságtól. Mennyire általános emberi ez a jelenet! Csak egy példa, a XIX. század végén Repin a nagy orosz festő híres
képén a volgai hajóvontatók emberroncsai
szinte azonosak a földtömörítők sőregi figuráival.
A tárlat a kisterem végéből indul, ahol az a bizonyos gyerekkori emlék ölt képi formát. A főfalnál a legdrámaibb pillanatot élhetjük át. Egy
kisgyermek halálát és temetését. Van-e megrázóbb, fájdalmasabb helyzet, mint amikor egy
kubikus, aki az életet jelentő földet mozgatja
talicskájával, gyermeke piciny koporsóját
kénytelen vinni a sírgödörbe. Félelmetes, hátborzongató képsor.
Ez a páratlan anyag még soha sehol sem volt
kiállítva. Tartalmánál fogva, de megoldási
módja miatt is jó lenne minél több fiatalnak
látnia. És ha már ott vannak, mesélni kellene
nekik a képekről, a képek hordozta egykor volt
világról. Talán ez is egy lépés lenne ahhoz,
hogy az embereket visszavezessük a gyökerekhez, a munkához. Épp ezért tartom nagyon
fontosnak, mint egy hiánypótlónak ezt a kiállítást, és nagyon időszerű volt, hogy egy ilyen
anyaggal szembesítsen bennünket valaki.
A tárlat elrendezése kiváló, a szervezők nagyszerűen eltalálták azt az arányt, hogy a bemutatott anyag mennyisége, mondandója
pontosan simuljon az adott térbe. Köszönet
érte Kurucz Jenőnek és Lantos Jánosnak.
R. F.
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Új helyen a Padkaporos
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Felhívás
A VSZKSZ Temetkezési részlege értesíti az érdekelteket, hogy a kiskunfélegyházi Alsó-Felsőtemetőben
a sírhelyek megváltási ideje 25 év /1983.01.01.
napja előtti megváltások/ a kolumbáriumok megváltási ideje 10 év /1998.01.01. előtti megváltások/,
ezek érvé- nyességi ideje lejárt. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek újraváltása
céljából a VSZKSZ Temetkezési részlegét /6100 Kiskunfélegyháza Jókai u. 1. Tel.: 76/462-653/ felkeresni
szíveskedjenek és gondoskodjanak a sírhelyek újraváltásáról. Amennyiben a lejárt sírhelyek megváltása 2008. december 31-ig nem történik meg, úgy a
sírhelyek felszámolásra és újra értékesítésre kerülhetnek.
Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezete

Október óta új helyen próbálnak a félegyházi Padkaporos Táncegyüttes tagjai, mivel a Klubház kiürítésével a
korábbi próbatermüket el kellett hagyniuk. Gulyás László, a táncegyüttes vezetője lapunk érdeklődésére elmondta,
kérésükre az önkormányzattól megkapták a gyermekkönyvtár volt raktárhelyiségét, amit az együttes tagjai szülői
segítséggel, társadalmi munkában pofozgatnak, szépítgetnek.
Arról is beszámolt az együttesvezető,
hogy a hetek óta folyó tagtoborzás
eredményeképpen a táncegyüttes létszáma örvendetesen bővült, elsősorban
az általános iskolás korosztály érdeklődik a néptánc iránt. Gulyás László főként a középiskolásokra számítana,
őket próbálják megcélozni, hívni, csábítani, rájuk lenne nagy szükség az
utánpótlás biztosításában. A próbákat
már október elejétől elkezdték, a leg-

apróbbaknak hétfőként 16.30-17.30-ig,
a nagyobbacskáknak kedden és csütörtökönként 17.30-19.00-ig, a legnagyobbaknak
pedig
hétfőn
és
csütörtökönként 18.00-21.00-ig tartja a
próbákat Kasza Ákos és Varga Andreasz a Padkaporos Házban. Ha szorgalmasak és ügyesek az újoncok, akkor
már ők is részt vehetnek majd azon a
nagyszabású rendezvényen, amelyet
2009. január 9-re terveznek - mondta
Gulyás László, a Petőfi-emlékév kapcsán a 10 éves Padkaporos Táncegyüttes és az 5 éves Félegyházi
Táncszínház „Falu végén kurta
kocsma” címmel poétikus táncfűzért
mutat be a Constantinum Sportcsarnokának avatásán. A próbák, a közös
munka remélhetőleg összekovácsolja a
Padkaporos régi és új tagjait, továbbra
is szeretettel várjuk a táncolni vágyó fiatalokat – hangsúlyozta az együttesvezető.

160 éves a Magyar Honvédség

Emlékezés katona elődeinkre
Magyarország 1848 előtt nem rendelkezett önálló katonasággal, mivel az újoncokat
a császári és királyi haderőbe sorozták be, és azokat a Habsburg Birodalom távoli részein állomásoztatták, míg hazánk területén idegen tartományokból idevezényelt katonák állomásoztak. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc óta van
Magyarországnak önálló katonasága, amikor a Batthyány-kormány május 20-án a toborzást országszerte bevezette. Az önkéntesek hároméves szolgálatot vállaltak a kormány fennhatósága alatt álló új fegyveres erőben, felszerelésüket pedig az államtól
kapták. Ezt az 1848. évi 40. törvénycikk 1§-a kimondta, hogy a védelmi kötelezettség általános és minden védképes állampolgár által, személyesen teljesítendő. 1848
augusztusában Félegyházán is megkezdődött a toborzás. Az első 52 fő honvédet toborozták. A városból 700 nemzetőrt, köztük 39 lovast küldtek az Óbecsét felégető
rácok ellen. A forradalom leverése után a mai Korona utcában – akkor a Kiskaszárnya utcában – majd a Móra Gimnázium helyén lévő fióklaktanyában állomásoztak
a katonák. 1888-1890-ig felépítették a Kossuth utcai Öreglaktanyát, majd 1950-ben
a Majsai úti új laktanyát, melyekben sok félegyházi és környékbeli katona szolgált.
Innen indultak az I. és II. világháborúba. 1848-2003-ig Kiskunfélegyháza katonaváros volt. Elődeink emlékét az I. és II. világháborús emlékművek, az Öreglaktanya
és a Móra Gimnázium bejáratánál, valamint a volt tisztiklub előterében elhelyezett
emléktáblák őrzik. A Felsőtemetőben nyugszik két tábornok, mindketten a Katonai
Akadémia parancsnokai voltak: Boconádi Szabó József tábornok és dr. Simon Sándor nyá. altábornagy. A város szülötte és díszpolgára Magyari Béla kiképzett űrhajós és Pintér Zoltán dandártábornok, akikre büszkék vagyunk.
Magosi Ottó nyá. alezredes, katonai hagyományőrző

Tájékoztatók
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület a 2006. évi
SZJA 1%-ot, 72.055.- Ft-ot a Falu Tamás c. könyv
nyomdaköltségére fordította. A 2007. évi 1% összege:
102.855.- Ft, amelyet köszönünk mindazoknak, akik
adójukat az egyesületnek ajánlották fel. Adószámunk:
19039248-1-03. Laczkóné dr. Szabó Klára elnök
A Városi Könyvtár a 2006. évi SZJA 1%-ot, 148 629.Ft-ot a szerverterem felújítására használta fel. A 2007.
évi SZJA összege: 151.325.- Ft. Olvasóink nevében köszönjük az adózók felajánlását.
Adószámunk: 1663526-l-03
Kállainé Vereb Mária igazgató

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 Halloweenest programjaira. Lesz arcfestés, mécskészítés, töklámpás
faragás, szelleműzés, töklökő verseny, máglyagyújtás, lámpás felvonulás, és még sok-sok érdekesség. Aki jelmezbe
jelenik meg, ajándékot kap!
A Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesületet 2008 augusztusában hozták létre azok a szülők, akik szeretnék,
ha a gyermekeik a Waldorf pedagógián alapuló óvodába
járnának. Az egyesület programsorozatot indít az alternatívák iránt érdeklődők számára, az első előadásra október 31-én 17 órakor kerül sor a Szakmaközi Művelődési Házban, témája: Waldorf ünnepkörök, Mihálynap, vendég a Kecskeméti Waldorf Óvoda lesz.
Kissné Fekete Éva 06/70/335-2165
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In memoriam

TOURINFORM legfrissebb ajánlata:

Otmar Geitner

2008. október 23-26. Lajosmizse Öreg Tanyacsárda SOBRI Halnapok
2008. október 23-26. Bugac Karikás csárda Ingyenes családi program
Pusztaparty Minden nap két alkalommal lovasbemutató a páratlan
pusztatízes műsorával és kocsikázás. Gyemekeknek arcfestés, tökfaragás, pónilovaglás, meseelőadás.
2008. október 25-26. Poroszló Tisza-tavi madárvarázs – Madárfesztivál
2008. október 31. Kecskemét Ifjúsági Otthon „Ez egy tökös nap „ –
2008. november 2-17. Szeged Operaünnep A Szegedi Nemzeti Színházban két hét alatt öt ország meghatározó operaháza mutatja be előadásait
2008. november 20-23. Budapest Budapest Art Fair (Antik és Kortárs)
2008. november 21-23-ig Debrecen Szia Világ’ Utazási Kiállítás és
Vásár
Hajdúszoboszló - Disznótoros hétvégék a Hotel Rudolf***-ban.
Időpontok : 2008. december 12. – 14. 2009. január 16. – 18. 2009.
február 6. – 8.
Információ:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. (Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414
E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu

Megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, 76 éves korában, 2008. október 8án elhunyt Otmar Geitner Kiskunfélegyháza város tiszteletbeli polgára.
Otmar Geitnernek elévülhetetlen érdemei vannak Kiskunfélegyháza
– Braunfels kapcsolatának kialakításában. Azok közé tartozott, akik
kezdettől fogva segítették, támogatták ezt a kapcsolatot. Otmar Geitner nagyszerű ember volt, kitűnő a szakmájában, mester szakács
volt a braunfelsi neurológiai klinika főszakácsa nyugdíjazásáig. Szakértelmét igazolja, hogy tagja volt a német olimpiai szakács válogatottnak. Több alkalommal zsűrizett a Nagyszakácsiban megrendezett
királyi szakács fesztiválon. Otmar Geitner nagyon sok szállal kapcsolódott az országhoz. Szerette Magyarországot, a magyarokat és
Kiskunfélegyházát. Lakása tele van magyarországi emléktárgyakkal,
magyar zászlók, magyarországi tájakat bemutató festmények, kerámiák, textíliák díszítik azt. Otmar Geitner egy csupa szív, jószándékú
ember volt, Németországban is egy karitatív szervezet a Szent Laurintius Alapítvány elnöke volt. 1994-ben a Szent Laurintius Alapítvány és a Kiskunfélegyházi United Way Alapítvány együttműködési
megállapodást kötött. Ennek keretében Otmar Geitner több kamionnyi adományt juttatott el Kiskunfélegyházára, pld. konyhai felszereléseket a szociális ágazatnak, kórházi ágyakat, iskolabútorokat stb.
Sokan emlékezhetünk a 90-es évek elejére, amikor a Kiskun Tours
megalapítójaként rendszeresen szervezett húsvéti, ill. télapónapi ajándékozást, amikor a gyerekeknek finom német csokoládékat osztottak. Otmar Geitne nemcsak szavakban támogatta a félegyházi –
braunfelsi kapcsolatot, ő maga is feleségével Mónika asszonnyal fogadtak lakásukon félegyházi vendégeket, ill. segítettek megszervezni
vendégül látásokat. Otmar Geitner nagy segítséget nyújtott azoknak
a vendéglátást tanuló fiataloknak is, akiknek megszervezte a németországi szakmai gyakorlatát.
Egy igazán meleg szívű barátot veszítettünk el, olyan értékes kitűnő
embert, akinek hiányát nagyon fogjuk érezni.
Kedves Otmar! Nyugodj békében. Emlékedet nagy szeretettel és tisztelettel megőrizzük.
Kiskunfélegyháza Önkormányzata nevében:
Kormányos Imre
önkormányzati képviselő

Ficsór József
polgármester

Anyakönyvi hírek
Születtek: Nagy Zsófia (anyja neve: Ibriksz Mária), László Petra
(Bónus Ildikó Rozália), László István (Bónus Ildikó Rozália), Agárdi
Zsófia (Juhász Gabriella), Rácz Bíborka (Seres Gabriella), Borbély
Boglárka (Tóth Katalin), Hartai Bianka Leila (Oláh Angelika), Kósa
Alex (Formanek Mónika), Szabó Máté (Fricska Renáta), Palkó Áron
(Lány Anita).
Házasságot kötöttek: Görög Gyöngyi – Kolossai János, Ochirbal
Battsetseg – Tarjányi Vince.
Meghaltak: Csáki Istvánné Földi Erzsébet, Szalai István, Farkas Mihályné Sipos Franciska, Szász János, Samu Józsefné Pintér Ilona, Magyar Sándor – Kiskunfélegyháza. Hajdú Györgyné Tholt Anna –
Gátér, Tarjányi Istvánné Tóth Mária – Petőfiszállás.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. NOVEMBER 18-ÁN (KEDDEN) 16.00 ÓRAKOR
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart a Városháza Dísztermében. A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉST
ÉS JAVASLATOT tehetnek. Minden érdeklődőt várunk.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

Országos állat- és kirakodóvásárok: 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.

Munkaalkalom
Munkaalkalom: 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. Bugac- pusztaháza: 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 20-tól október 26-ig:
Holló Gyógyszer- tár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. Tel:
76/462-454. Október 27-től november 2-ig: Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 10/a. Tel:76/463- 363.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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. Október 25-én
és 26-án: Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181,
Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097.
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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Nemzetközi sakkverseny Félegyházán

A félegyházi sakkozók vendégeként október 17 és 20 között városunkban tartózkodott Korond sakkválogatottja Szente
Kálmán, Bíró Árpád, Gáll Levente, Íllyés
László, Kovács György összeállításban. Október 18-án részt vettek a Móra Ferenc
Művelődési Központban rendezett VIII.
SZINTÉZIS Kupa – Köztársaság Kupa
Nemzetközi Egyéni Sakkversenyen és Testvérvárosi Bajnokságon, amelyen az induló
58 sakkozó nemcsak városunkat, de a környező településeket is képviselte minden
korosztályban.
Élő- értékpont erősség, illetve korosztály
szerinti felosztásban, öt csoportban folyó
magas színvonalú, izgalmas mérkőzéseken,
7 fordulós svájci rendszerben alakult ki –
Seres László a Bács-Kiskun Megyei Sakk
Szövetség főtitkára, játékvezetése mellett –
a kategóriák végső sorrendje. A díjakat a
versenyt alapító Bogácsi Attila főtanácsos,
a SZINTÉZIS iskolák ügyvezetője, s a
verseny szervezők nevében Nagy György, a
Móra Ferenc Művelődési Központ „Pince
72” Sakk Klubja vezetője és Tanács Ist-

ván, a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre /KHTK/ Sakk Szakosztálya
elnöke adták át az alábbiaknak. A magas
Élő- értékpontos „Mesterek” csoportban: 1.
Ábel Lajos Tóth László SE, Kecskemét, aki
győzelmével egy évig őrizheti a „Köztársaság Vándor Kupát”, 2. Kemény Csaba
KHTK, Kiskunfélegyháza, 3. Juhász Barbara TLSE, Bugac. Felnőtt csoportban: 1.
Szalaji Gábor Szentes, 2, Juhász Károly
KHTK, Bugac, 3. Lantos István, Szentes. 18
éves csoportban: 1. Varga Klára MTK,
Bugac, 2. Berta Sándor, Kiskunhalas, 3. Szalaji Renáta, Szentes. 14 éves csoportban: 1.
Tóth Tibor KHTK, Bugac, 2. Juhász Bence
TLSE, Bugac, 3. Nagy Noémi, Csongrád.
10 éves csoportban: 1. Lantos Alexandra, 2.
Horváth Ádám, 3. Horváth Martin.
A sakk mellett a vendéglátók természetesen
igyekeztek másfajta élményt nyújtó programokat is szervezni korondi barátaiknak. A
rendezvény elérte célját: a magas színvonalú
sakkverseny élménye mellett tovább erősödött a barátság Korond és Félegyháza lakói
között.
- engyé

Harmadik helyen végzett a KHTK csapta a 15 éves korosztály számára megrendezett
Nike elnevezésű labdarúgó tornán. A félegyházi gárda veretlenül lett dobogós. A
torna részletes eredménye: 1. Kecskeméti TE, 2. Kinderball Baja, 3. KHTK, 4. Bajai
LSE, 5. Kalocsai Méhecskék, 6. Kiskunmajsa FC.

7. oldal

Hírek a palánk alól
Idegenben folytatta szereplését a KKC NB I/B női
csapata.
Kecskeméti KC – Kiskunfélegyházi KC 57-53
Nagy D. 18/3, Rajnai Zs. 12, Nagy H. 11/3, Danóczi L. 9/3, Reiner D. 3. Edző: Pásztor Attila
A KKC férfi csapata Debrecenben játszott sorozatmérkőzést az elmúlt hétvégén.
DEAC DSI – KKC 85-89
Hajdú G., Házi R. 22, Dézsi I. 19, Simon T. 12.
Edző: Góuth Ádám.
DEAC Medikus – KKC 89-93
Hajdú G. 34, Házi R. 16, Simon T. 15, Gál M. 11
Edző: Góuth Ádám.
DEAC – KKC 81-76
Hajdú G. 32, Simon T. 15, Házi R. 12. Edző: Góuth
Ádám. A debreceni kosárlabda fellegvárban bravúros két győzelem, kitűnt az egész csapat.
A lányoknál az Országos Serdülő Bajnokság első
fordulóját Kecskeméten rendezték meg.
KKC – Kecskeméti SI/B 63-68
Pogány V. 24, Fórizs P. 13, Varga A. 8, Formanek
L. 7, Fekete E. 3, Bondor L., Varga T. 2, Fórizs G.,
Nagy R.. Edző: Nádasdi József.
A végig kiegyenlített mérkőzésen vesztett a lelkesen játszó KKC, melyet jobb százalékban végrehajtott bűntető dobásokkal megnyerhetett volna.
Szeged KE – KKC 89-34
Pogány V.12, Varga A. 10, Fórizs P. 5, Fekete E. 4,
Formanek L. 2, Nagy R. 1. Edző: Nádasdi József.
Az Országos Kadett Bajnokság első fordulóját
Kecskeméten játszották.
KKC – Kecskeméti SE 37-79
Tarjányi L. 13, Balogh D., Pogány V. 7, Formanek
L. 6, Varga T. 4. Edző: Kohut Attila
A több éve együtt játszó kecskemétiek összeszokottsága meggyőző fölényben mutatkozott meg.

Az elmúlt hétvége eredményei:
Az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa mérkőzésen
NB/B csapattal játszott a KKC férfi csapata:
KKC – Bajai Bácska FKSE 77-90
Győzelemmel mutatkozott be hazai közönsége
előtt az átalakult KKC női csapata:
KKC – Gyöngyösi KC 89-44
A hazai csapat magabiztosan, meggyőző játékkal
nyerte első itthoni mérkőzését. Az utánpótlás korú
félegyházi játékosok is pontokkal mutatkoztak be.
Folytatta győzelmi sorozatát a KKC férfi csapata:
KKC – Békéscsabai KK 73-65
Szegeden lépett pályára az Országos Kadett Bajnokság Dél-területi csoportjában KKC leány kadett csapata:
KKC – Szeged KE 39-74
Nagyarányú vereséget szenvedtek a megilletődötten játszó félegyháziak:
KKC – Baja Újvárosi DKSE 15-102
A hazai pályán megrendezett Szuperinfó Kenguru
Bajnokság eredményei:
Félegyházi Kis Vitézek (fiú) – Félegyházi Tündérek (leány) 60-15
Félegyházi Tündérek – Akasztó (vegyes) 37-53
Félegyházi Kis Vitézek – Akasztó (vegyes) 59-22
A következő hazai mérkőzés időpontja: október 25.
szombat 15 óra NB I/B női KKC-Miskolci Sportiskola Helyszín: KÉSZ Aréna Sportcsarnok
Helyesbítés. Előző számunkban az „Atlétika sikerek“ című cikkben névelírás történt. A helyes
név Görög Kata. A hibáért szíves elnézésüket
kérjük.
(Szerk.)
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Négy érem a Harkány Sprintről Megyei rangadó
Kiskőrös ellen nyert a P&P KHTK NB1/B
felnőtt csapata. Október 18-án szombaton
Kiskőrös csapata érkezett Kiskunfélegyházára. Az ifi csapat sajnos nem tudta itthon
tartani a két pontot, a kiskőrösi csapat
23:28-ra győzött, bár a két csapat között
nem volt ennyi különbség.

Két versenyzövel indult a Kiskunfélegyházi
Úszó Egyesület a XXIII. Harkány Sprinten.
A versenyre a magyar élmezőnyön kívül, horvát, szerb, szlovén és osztrák klubok sportolói
is rajthoz álltak. Egyesületünk két versenyzője Palásti Éva és Tóth Zoltán 4 érmet

nyertek és ezen kívül még 4 értékes helyezést
értek el. Részletes eredmények: Palásti Éva
50 m pillangó 1., 50 m hát 2., 50 m gyors 2.
és 50 m mellen 4. helyezést ért el. Tóth Zoltán 50 m hát 2., 50 m gyors 4., 50 m mell 4.,
50 m pillangón 5. helyezést ért el. Edző: Kurucz Kornélia.
- Tóth Zoltán

Az utolsó percek döntöttek
Második bajnoki mérkőzését játszotta október 11-én a Somafone-KHTK női I. osztályú
futsal labdarúgó csapata, mely egyben az
első itthoni bemutatkozása is. Az ellenfél,
DTE-Hellotel Hefa, már a tavalyi szezonban
is bebizonyította, hogy nagyon jó, összeszokott gárda. Az elmúlt hétvégén a pedig a
Miskolci Sz-Vénusz focistáival mérkőztek lányaink.
A félegyházi lányok október 11-én sokkal jobban kezdtek, mint idegenben, partnerei voltak
ellenfelüknek. Az első játékrész egy fordulatokban gazdag, akciódús játékot hozott, melynek végén 2-2 eredménnyel mehettek
pihenőre a játékosok. A szünet sajnos nem a
hazai csapatnak tett jót, mert 3-3 után a vendégcsapat húzott el 3-6-ra. A Somafone azonban ezután harcosságával, küzdeni akarásával
bizonyította, helye van az I. osztályban és
ismét felzárkózott ellenfelére, (6-6). Sajnos ez
rengeteg energiát vett ki a játékosokból és a
nagy akarás mellett, több hiba is becsúszott a
védekezésben, ami lehetőséget adott a DTEnek, hogy ezeket kihasználva, az utolsó percekben maga javára fordítsa a mérkőzést és
végül is megérdemelten szerezze meg idegenben a három pontot.
Somafone-KHTK - DTE-Hellotel Hefa
6-8 (2-2).
Somafone gólszerzői: Zentai Adrienn 2,
Rosta Eszter 2, /meghívást kapott a Magyar
Futsal Női válogatottba, amihez ezúton is gratulálunk!/, Bagdi Csilla és Bali Cintia 1-1.
Gyér létszámú, de nagyon lelkes szurkolótábor buzdítása mellett igazán nagyszerű mérkőzést játszott hétvégén a Női Futsal I. osztályú

bajnokságban Kiskunfélegyházán a SomafoneKHTK csapata a három válogatottbeli játékost is felvonultató Miskolci Sz-Vénusz
focistái ellen. Az élvonalban újonc hazai gárda,
Rosta Eszter (Magyar Válogatott tag), vezényletével a mérkőzés első perceitől kezdve nyílt
sisakos játékot erőszakolt rá ellenfelére, egy nagyon jól kidolgozott védekezési taktika mellett,
mely már a hatodik percben 2-0-ás vezetést
eredményezett. A „papíron” jobb erőkből álló
Miskolciak csak ekkor ocsúdtak, s próbáltak
meg felzárkózni, de az első félidőt így is a félegyházi lányok zárhatták 3-2-s vezetéssel. A
második játékrészre egy mentálisan, fizikálisan
feltöltődött, a siker ízébe belekóstoló, egységes,
elszánt Somafone lépett pályára. Egyéni és
kombinációs megoldásaikat elismerő taps kísérte a nézőtérről, melyek nem csak látványban,
de gólokban is megmutatkoztak. Kinyíló ellenfelük lekontrázásával, pontos összjátékkal, gólerős játékkal, 8-2-re húztak el, s már csak öt
perc maradt hátra, hogy bezsebelhessék megérdemelten, kiváló játékukkal, a fontos bajnoki
három pontot. Felkerülhetett az i-re a pont, egyegy gól még mindkét oldalon: SomafoneKHTK - Miskolci Sz-Vénusz 9-3 (3-2).
Hazai gólszerzők: Bagdi Csilla 3, Rosta Eszter 2, Szabó Nóra 2, Bali Cintia 1, Zentai
Adrienn 1.
A Somafone-KHTK minden játékosa remek
teljesítményt nyújtott a mérkőzésen, a bajnokság egyik meghatározó csapatának számító
Miskolc ellen.
November 9-én a Salgótarjáni Vadmacskák
otthonában vendégszerepel csapatunk.
Lantos

A felnőtt csapat nagy lelkesedéssel lépett pályára, ez kellett is, hiszen az ellenfél csapata
nem adta könnyen magát. A mérkőzés elejétől kezdve adok kapok volt a pályán és bár a
játékvezetők sem voltak a helyzet magaslatán,
komolyabb sérülés hála Istennek nem történt.
A csapatok sok ziccert hibáztak. A félidőben a
csapatok 14:9 es eredménnyel vonultak az öltözőbe. A második félidőben sajnos nem csak
a kézilabda dominált, hanem a külső körülmények is. Így a szurkolók, már aki azért
jött, nem tudta élvezni a mérkőzést. A félegyháziak hozták a kötelezőt és 26:23 megnyerték a mérkőzést.
A megyei lányok Vaskúton szerepeltek és a
bíztató első félidő (15:10) után a második félidőben a lányok elfáradtak és sajnos a végére
nem sikerült a bravúr, megszorongatni a hazaiakat. A végeredmény 30:17 lett.
A megyei fiúk Soltvadkerten léptek pályára
és sikerült elhozni a két pontot. A játékvezetésről jobb nem beszélni, hiszen a mi a pályán folyt, azt nem lehet kézilabdának
nevezni. Félidő 7:6, a második félidőben a
mieink felgyorsították a játékot és sikerült a
végére kétgólos előnyt szerezni és azt a mérkőzés végéig megtartani. Végeredmény
17:19.
Hatvani Tamás

Hirdetmény
A Kiskunok Vidékéért Egyesület LEA DER Helyi Akciócsoportja a LEADER
Program keretében biztosított Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének Mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére, Turisztikai tevékenységek ösztönzésére, Falumegújításra és fejlesztésére,
Vidéki örökség megőrzésére igénybe vehető
támogatásairól tájékoztató fórumokat tart
az alábbi helyszíneken és időpontokban:
Október 27. Csólyospálos; Közösségi Ház
(Csólyospálos, Kossuth u. 118.) 1700 órai
kezdettel.
Október 28. Kisszállás; Művelődési Ház
(Kisszállás, Felszabadulás u. 10.) 1700 órai
kezdettel.
Október 29. Kunszállás; Petőfi Faluház
(Kunszállás, Kossuth u. 5.), 1700 órai kezdettel.
A szervezők a tájékoztató fórumokra a kiskunfélegyházi-, kiskunmajsai- és kiskunhalasi kistérségekben székhellyel- vagy
telephellyel rendelkező mikrovállalkozások,
civil szervezetek, egyházi, jogi személyek és
önkormányzatok képviselőit várják.

