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Közlöny
Könyvtáravató
Befejeződött a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
rekonstrukciója. Az avatóünnepséget november
4-én 16 órakor tartják.

Az 1956-os szabadságharc hősei előtt hajtott fejet október 23-án városunk. A bankfalui keresztnél ünnepi szentmisét, a Városházán, majd a Blaha Lujza téri kopjafánál pedig koszorúzást és emlékműsort tartottak.
Folytatás a 2. oldalon.

Köszöntőt mond dr. Szili Katalin, a Magyar
Országgyűlés elnöke, dr. Garai István országgyűlési képviselő, és Ficsór József polgármester. A Hattyúháztól a Hattyúházig
címmel Kállainé Vereb Mária, az intézmény
igazgatója ad rövid történeti áttekintést. Ez alkalomból nyílik kiállítás Bodor Miklós Holló
László-díjas grafikusművész alkotásaiból Az
Alföld és a felvidéki út Petőfi Sándor életében
címmel. A tárlatot dr. Falu Tibor ügyvéd ajánlja
a nagyközönség figyelmébe. Köszöntőt mond
Endre Sándor alpolgármester. Közreműködik
Juhász István ny. tanár, Kiskunfélegyháza díszpolgára és Hegyesi Judit hegedűtanár.

Lebontják a laktanyát
A Fidesz – KDNP frakció felgyorsítja a helyi
Ipari Park területén a volt honvédségi épületek bontását, annak érdekében, hogy a városunkban
megtelepedni
készülő
vállalkozások minél előbb kedvező körülmények között kezdjék meg munkájukat jelentette be a hétfőre összehívott sajtótájékoztatón a frakció nevében Kapus Krisztián, a Fidesz, Gyenes Atilla a KDNP helyi
szervezetének elnöke, és Busa Imre gazdasági ügyekért felelős alpolgármester.
A frakció hétvégén elfogatott döntése arra
szolgál, hogy az Ipari Park után érdeklődőnek minél vonzóbb területet mutathasson a város, illetve a területek

megfeleljenek a pályázatok feltételeinek.
A jobb oldali politikusok mindezen túl arról
is határoztak, hogy a jövő évi költségvetésben támogatási keretet különítenek el a helyi
kis- és középvállalkozások számára. A viszszatérítendő kamatmentes kölcsön a gazdasági válság térségünkben jelentkező tüne-teit
kívánja enyhíteni, munkahelyek megtartást,
munkahelyek kialakítást hivatott szol- gálni.
A Fidesz – KDNP frakció a jövőben szorgalmazni és támogatni fogja olyan vállalkozások letelepülést, amelyek termékeikkel
megfelelnek az aktuális uniós és a magyarországi irányelveknek, termék előállításuk
nem károsítja a környezetet.
-g-

Lebuktak a kerítésrongálók
Kézre kerültek a Dankó Pista utcai kerítésdöntögetők. A tettesek vállalták, megfizetik
az általuk okozott kárt – tájékoztatta lapunkat Timafalvi László rendőr alezredes, városi rendőrkapitány.
Lapunk korábbi számában adtunk hírt a városunkban történt szeptember végi rongálásokról. A szeptember 26-ról 27-re virradó
hajnalban 4 óra körül történt a Kossuth utca
és a Dankó Pista utca sarkán lévő társasház
kerítésének bedöntése. A folyamatos nyomozás eredményeképpen a gyanúsítottként
kihallgatott négy veszprémi fiatalember beismerte tettét, a rongálást. A fiatalok azon a
hétvégén egy sportrendezvényre érkeztek városunkba, a Kossuth Középiskola kollégiumában kaptak elhelyezést. Az éjszaka

folyamán a városközpontban szórakoztak,
italoztak, majd hazafelé tartva hajnalban, az
amúgy sem stabil kerítést szórakozásból bedöntötték. A sajnálatos rongálást elsőként
egy munkáját végző újságterjesztő hölgy észlelte, aki már csak a kollégium felé tartó, randalírozó fiatalokat látta. A nyomozásban a
hétvégi sportrendezvény szervezője nyújtott
segítséget, így hamar megtalálták az elkövetőket, akik beismerték tettüket és hajlandók
az elkövetett kárt – 300 ezer forintot – a társasháznak megfizetni.
Timafalvi László a sajtótájékoztató során közölte, a köztéri bűncselekmények megakadályozására hétvégenként a központban és a
Kossuth utcán rendszeres, gyalogos járőrszolgálatot szerveznek a polgárőrség aktív
bevonásával.

Elbúcsúztattuk...
Elhunyt Fekete János, Kiskunfélegyháza város díszpolgára. A
kiváló helytörténésztől október
23-án vettek búcsút. Fekete Jánost Kiskunfélegyháza Ön- kormányzata, az Országos Pe- tőfi
Sándor Társaság, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság saját halottjának tekinti.

ALDI Félegyházán
Jövőre Kiskunfélegyházán is üzletet nyit az
ALDI. Az új bevásárlóközpont a Tesco és a volt
Mol-kút között épül, a megközelítését pedig
egy körforgalom építésével alakítják ki a szakemberek. Jelenleg a selymesi kerékpárút városi
szakaszán vízműves beruházás folyik, így a biciklis és gyalogos közlekedés aka- dozik. A vízvezeték rekonstrukciót követően a bicikliút és
a mellette vezető járda teljes felújításra kerül.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

A forradalmárok emlékére

Folytatás az 1. oldalról.
Az 1956-os szabadságharc hősei mellett
az első templomépítő őseinkre is emlékeztek október 23-án a bankfalui keresztnél tartott ünnepi szentmisén, melyet a
Sarlós Boldogasszony templomból Talapka István plébános és Geszler Péter
káplán celebrált. Az ótemplomi fiatalok
gitárkísérettel előadott énekei széppé,
bensőségessé tették a szertartást. A minden magyar emléknapján mondott beszédében Geszler Péter a megbékélés,
megbocsátás hangsúlyozása mellett a teljes emberi élet legfontosabb feltételeiről, a
szeretet és a szabadság megtapasztalásáról
elmélkedett. Az emberi szabadságba beletartozik, hogy szabaddá lehe-tünk
valamitől, és szabaddá válhatunk
valamire, az ember felelőssége, hogy különbséget tegyen a jó és a rossz között,
értékelje, szolgálja a jót vagy a rosszat. A
szentmise után egy kis agapé, szeretetlakoma várta a résztvevőket.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2008. október 31.

Emlékezzünk

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
az idén is megemlékezik a halottakról és az
elesett hősökről. Kérjük az iskolákat, idős
és fiatal klubok tagjait, ha tehetik, minél
többen jelenjenek meg e bensőséges megemlékezésen. Koszorúzások: november 1jén 13 órakor a Hősök Ligetében /volt
Blaha Lujza tér/ az I. világháborús emlékműnél mindenki elhelyezheti a megemlékezés
gyertyáit,
virágait.
A
megemlékezések az Alsó-temetőben folytatódnak. (Az I. polgármester sírja, Szovjet
emlékmű) Délután 14 órakor a Felsőtemetőben lévő ravatalozó előtti téren a jelképes
sírnál rövid szertartás lesz, majd ezt követően az I. és a II. világháborús emlékműnél,
az elhunyt önkormányzati képviselők, valamint a Szovjet Hősök sírjainál koszorúzás. A gyülekezés 13 órakor a Hősök
Ligeté- ben, 14 órakor a felsőtemetői ravatalozó előtt.
Ficsór József polgármester

október 23-án tartott ünnepei megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója alkalmából. A
pártok és a társadalmi szervezetek képviselői Czakó József örökös címzetes
polgármester, a Kiskunfélegyházi Nemzeti Tanács elnökének emléktáblájánál
helyezték el a megemlékezés virágait. Az
ünnepi műsornak a Városháza udvara adott otthont. Ünnepi beszédet mondott
Mayer Lászlóné ny. tanár. Közreműködött Koncz Eszter, Sövény Tibor.
A megemlékezés a Blaha Lujza téri kopjafánál fejeződött be.

Elhunyt Fekete János, Kiskunfélegyháza város díszpolgára. A kiváló helytörténésztől október 23-án vettek búcsút. Fekete János Kiskunfélegyháza kulturális életének egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt. A helyi honismereti mozgalom szervezőjeként és a helyi
Honismereti Klub elnökeként is dolgozott. Alapító tagja, elnöke, majd tiszteletbeli örökös
elnöke volt a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek. Kiemelkedő
munkájának jutalmául 2004-ben Wlassics Gyula díjat. 2005- ben pedig az Országos Petőfi Sándor Társaság Petőfi díját kapta meg. Fekete János 1995 óta „Kiskunfélegyháza
Város Díszpolgára”.

Hozzászólás
A Félegyházi Közlöny szept. 26-i számában jelent meg egy cikk a Constantinumban tanító Kalocsai Iskolanővérek kiváló
pedagógiai eredményiről még a rend feloszlatása előtti időkből. A visszaemlékezés írója, Mayer Lászlóné még a cikk
elején leszögezi, hogy csak néhány nővér
nevét és eredményeit említi a teljesség
igénye nélkül. Mégis úgy éreztem az írása
elolvasása után, hogy talán csak az emlékezetére és nem dokumentumokra épült ez
a cikk, hiszen a zenei téren elért sikerek,
melyekre Kodály és Bartók is felfigyelt,
egyértelműen Zalay M. Teréz nővér énektanári, karnagyi tevékenységéhez köthető.
Ezért úgy érzem, hogy pont őt kihagyni, az
eredményeit másnak tulajdonítani nagy
hiba volt. Sajnos nem ez az első eset, hogy
Teréz nővér kimarad az említésre méltó, és
igen komoly zenei eredményeket elértek
sorából /pl.: Kiskunfélegyháza helyismereti
könyv/.
A rend feloszlatása után is Félegyházán
maradt és az Újtemplom közel száztagú
kiváló énekkarát vezette jónéhány évig.
Akik a keze alatt énekeltek ma is elevenen
emlékeznek rá. Azért, hogy akik nem ismerhették
személyesen
azok
is
büszkeséggel emlékezhessenek rá és nagy
zenei jelentöségű tevékenységére, fel kell
mutatni őt és például állítani áldásos
működését. Nem szabad hagyni, hogy
feledésbe merüljön a neve annak, aki a félegyházi kóruskultúrát elsőként országos
élvonalba röpítette.
Szatmári Imre kántor-karnagy

Félegyházi Közlöny
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Fúvóssiker Olaszországban

Lelkek emlékezete

2008. október 31.

A Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar újabb sikerrel büszkélkedhet. Az
olaszországi de Saint-Vincent-ben megrendezett 3. Nemzetközi Fúvószenekari
versenyen nemcsak a saját kategóriájukban lettek a legjobbak, hanem sikerült elhozniuk a fődíjat és a velejáró 4 ezer eurót
is.
Tóth László karmester elmondása szerint 24 zenekar nevezett a rangos versenyre, és a 62 fős félegyházi csapat a legmagasabb pontszámmal méltán bizonyult
a mezőny legjobbjának. A négynapos szép,

de igen fárasztó út számos új tapasztalattal
gazdagította fúvósainkat.

Máriás-lány találkozót tartottak október 18-án a Szent István plébánia Közösségi
Házában. Nagy Rozália hitoktató áldozatos munkával 40 éven keresztül vezette,
irányította a különböző korú lányok csoportját, akik énekükkel színesítették a szentmiséket, a templomi szertartásokat és lelkesen szolgálták az egyházközséget. A
találkozóra közel 40 volt Máriás-lány és egy fiú jött el, volt aki a gyermekeit is elhozta.
A bensőséges hangulatú ünneplés végén a kis csoport a templomban Nagy Rozália
gitárkíséretével az esti szentmisén énekelt.

Minden nép tiszteletben tartja nagyjait, elődeit, igyekszik
őrizni a földi életből eltávozottak szellemét, emlékét. A
kalendáriumi télelő két egyházi jellegű ünnepe, a Mindenszentek napja – november 1. és a Halottak napja –
november 2. az idők során általános, népi megemlékezéssé vált. Mindenszentek napján a katolikus egyház a
naptárban nem szereplő, életükkel, tanításukkal példát
adó szentekre, a protestáns egyház az elhunytakra emlékezik. A keleti egyházban már a 4. századtól megemlékeztek az összes elhunyt keresztény hitvallóról,
vértanúról, május 13-án tartották a Szentek Vasárnapját.
Ezen emléknap elterjedése a nyugati keresztény egyházban a 7. században kezdődött, amikor is 609-ben IV.
Bonifác pápa Rómában Mária és az összes vértanú tiszteletére felszentelte az eredetileg pogány istenek tiszteletére épült Pantheont. A 8. században uralkodó III.
Gergely pápa indította útjára a Mindenszentek ünnepét
azzal, hogy a Szent Péter bazilika egyik mellékkápolnáját 732-ben a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden
tökéletes, igaz embernek” ajánlotta és szentelte fel. A rákövetkező században IV. Gergely pápa ezt az ünnepet
május 13-ról november 1-jére helyezte át, valószínűleg a
kelták népi ünnepnapjának megszentelése miatt. Ugyanis
a kelták november első napjaiban különböző áldozatok
bemutatásával emlékeztek halottaikra, november 1-én az
újév kezdetét ünnepelték. Itt kell megemlíteni egy napjainkban terjedő idegen, az USA-ból kiinduló angolszász
eredetű szokást, a Halloween- ünnepet, az „All Hallows
Eve”-t : a Mindenszentek előestéjét, amikor is a kóbor
lelkek, a kelták halotti istenének éjszakáján tűzgyújtással,
tánccal, mókázással ünnepelnek. Mindenszentek ünnepe
az utána következő Halottak napja miatt annak vigíliája,
előestéje lett. „Halottak napja: visszapillantó tükör,
vizsgája szemnek, emberségnek…” - és a „halálon átívelő
szeretetnek az ünnepe” jóval későbbi eredetű. 998-ban
Szent Odilo clunyi apát először a bencés rendházakban
rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal, szentmiseáldozatokkal emlékezzenek meg, majd fokozatosan terjedt el egész Európában ez az emléknap. A szeretteinkről
való megemlékezés mellett az értük való közbenjárás hite
a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapszik,
miszerint azon elhunytaknak, akiknek lelkén törlesztendő
bűn és büntetés terhe van, tisztulniuk kell, mielőtt Isten
színe elé kerülnének. Az, hogy az élők tehetnek valamit
elköltözött szeretteikért – imával, vezekléssel, szentmisével – lelki vigaszt jelent a hátramaradottaknak. Halottak
napján a temetőkben gyertyát, mécseseket gyújtanak az
emberek elhunyt szeretteik emlékére, rendbe teszik a sírokat, az elmúlás virágaival – krizantém, őszirózsa - díszítik a nyughelyeket, a már ott lévő virágok a
rokonokkal, tisztelőkkel való összetartozást jelentik. A
népi hiedelem szerint azért kell gyertyát gyújtani, hogy a
fényben, a világosban a „véletlenül kiszabadult lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni
a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükön. Egyes helyeken (pl. Bukovina) még ennivalót is
visznek a temetőbe a sírokhoz, Szeged környékén „mindönszentek kalácsa”, „kóduskalács” néven üres kalácsot
ajándékoztak ezen a napon a szegényeknek, a székelyeknél elterjedt szokás volt, hogy cipót, „halottak lepényét”
osztogattak a templom előtt gyülekező szegényeknek. Pilinszky János költőnk írja: „Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája… A külső kép: a hervadásé, a halálé
és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a
mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és
nagy egészre, s azon is túlra…” A hitnek, az emberségnek
is mércéje, hogy ki mennyire törődik halottaival, menynyire tartja, érzi élőknek őket, mennyire marad irántuk
éber a szeretete. Az itt maradottak, a hozzátartozók feladata, hogy beszéljenek a gyerekeknek, a fiataloknak az
elhunyt szeretteikről, ne felejtsék el őket, ápolják az emléküket. Hiszen Szent Ágoston szavaival:
„A halál nem jelent semmit,
Csupán átmenet a másik oldalra.”

4. oldal

Petőfi Sándor
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Templomok és tájak

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

A fenti címmel nyílt meg Rádi András kiállítása a Vállalkozók Ipartestülete Székházában.
Magáról az alkotóról felesleges bármiféle életrajzi adatokat ismertetni, lévén kevés olyan
polgár van Kiskunfélegyházán, aki ne ismerné
őt, ne hallott volna már munkásságáról. Az
egyik legrégebbi, s talán leggyakrabban kiállító városunk alkotói közül.
Témájában is, megjelenítési módjában is begyakorlott képi világot állít a nézők elé, hiszen
a minket körülvevő természeti táj, valamint az
épített környezet – abból is a legrégebbi épülettípus egyike – igazán hálás témák. Ráadásul megjelenítési módjára, a rá oly jellemző

derűre és optimizmusra, illetve a problémamentességre komor világunkban nagyon vágynak az emberek.
Mostani tárlatával is „biztosra ment”. Népes
közönsége az általa teremtett festői világot
várja és igényli is. Ennek az elvárásnak Rádi
András most is maradéktalanul eleget tett.
Ezért is az egyik legnépszerűbb félegyházi alkotó. Annak feltétlenül örülnünk kell, hogy
ebben a „galériaszűk” világunkban egy újabb
bemutató terem is be-bekapcsolódik a kiállítások szervezésébe. Az viszont roppant sajnálatos (és felelőtlenség minden alkotóval
szemben), hogy az előzetes egyeztetés(?) ellenére már megint egy napon egy, időben sikerült két kiállítást rendezni.
R. F.

A Zenebarátok sikere Egerben
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusát
Egerbe invitálta az ottani Agria Vegyeskar,
hogy viszonozza a félegyháziak baráti gesztusát a tavalyi Kodály jubileumi koncertre való
meghívásért. Október 18-ra szólt a meghívás,
amikor Egerben Éneklő Magyar- ország Regionális Nemzetközi Kórustalál- kozót és Minősítő Hangversenyt rendeztek.
A Zenebarátok örömmel elfogadták a meghívást a kórustalálkozóra és mivel a legutóbbi
minősítés érvényessége éppen lejárt volna
novemberben, így a minősítésre is jelentkezett. A kórustalálkozón 14 kórus vett részt,
amiből a szigorú feltételek miatt csak 3 vállalta a megmérettetést. A félegyházi kórus
legutóbbi minősítése “Ezüst” fokozatú volt,
ezért a következőt, az “Arany”-at célozták
meg. Végülis a Zenebarátok koncertje olyan
jól sikerült, hogy három fokozatot átugorva a
negyedikre tartotta méltónak a KÓTA által
delegált zsűri, így az amatör kórusoknál egyik
legmagasabb szintű fokozatot, a “Hangversenykórus” címet viselhetik három évig. A
zsüri elnöke Ember Csaba karnagy, az
MZMSZ elnöke volt, tagjai: Vadász Ágnes
karnagy, a KÓTA főtitkára és Kis Katalin
karnagy, főiskolai adjunktus voltak,akik a
csodálatos előadást tartó Mohayné Katanics
Mária Liszt-díjas karnagygyal közösen elismerésüket fejezték ki a kórus emlékkönyvébe
néhány
mondatot
írva.
A

Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kó- rusa Szatmári Imre karnagy vezényletével, Varga
Diána tanárnő zongorakiséretével tartott sikeres hangversenyével sok kórus és a szakértők előtt ismét öregbítette városunk zenei
hírnevét.
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Dr. Vizi János, a legendás zenetanár
60 évvel ezelőtt, 1948. november 6-án halt meg a volt
Állami Tanítóképző nagytudású zenetanára, karnagya,
dr. Vizi János. Nem most volt, de még vagyunk olyan
volt tanítóképzősök, akiket az a szerencse ért, hogy Vizi
János tanítványai lehettünk. Én is nagyon sok szép emléket őrzök róla. A félegyházi tanítóképző országos
hírű, jó nevű intézmény volt, nagy egyéniségek, jeles
emberek tanítottak benne. E nagyszerű tanáregyéniségek egyike volt Vizi János.
1892-ben született Bukarestben, ahol a nagyapa, aki őt
nevelte, a bukaresti magyarság első katolikus kántortanítója volt.
„Az elemi iskolát az iskolanővéreknél végezte, német
nyelven. A vasár- és ünnepnapi istentiszteleteket
nagyapja mellett töltötte, figyelte keze játékát, és otthon, a harmónium mellett minden segítség nélkül szorgalmasan gyakorolt. Mindezt olyan sikeresen, hogy
amikor nagyapja beteg lett, s nem volt, aki a misén
helyettesítse, kilenc évesen a vasárnapi nagymisét végig
orgonálta.” (Részlet leánya, dr. Dobák Andorné Vizi
Mária visszaemlékezéséből). Már a polgári iskolában,
Nagyváradon felfigyeltek zenei tehetségére, s rendszeres zenei oktatásban részesült, zeneszerzést is tanult. A
polgári iskola elvégzése után a bajai tanítóképzőben
kántortanítói oklevelet szerez.
Zenei tanulmányait Budapesten, a Zeneművészeti
Főiskola orgona és zeneszerzés szakán végezte, ahol
tanárai voltak Kodály Zoltán, Siklós Albert és Weiner
Leó. Tanulmányai befejezése után 1925-től 1946-ig a
félegyházi Állami Tanítóképző Intézet tanára, a kántorképzés vezetője volt. Zeneileg elég elhanyagolt
ifjúságot vett át, de év végére a sok délutáni
foglalkozás, fáradhatatlan gyakorlás következtében már
jó eredményeket értek el. A következő tanévet pedig
sikeres intézeti hangverseny zárta. A bevételt hangszerek beszerzésére fordították, így rövidesen mát rendelkezésükre állt a teljes szimfonikus zenekar
hangszerállománya. Az egyik hangversenyüket a Magyar Rádió is közvetítette, ami abban az időben nagyszerű eredmény volt.
Tanítványai nagyon szerették nagy tudása, precízsége,
embersége, segítőkészsége miatt. Szigorú, de
következetes, igazságos tanár volt. Tanítóképzős
nemzedékek sora nevelkedett az Ő zenei irányításával.
1925-től a Petőfi Daloskör főkarnagyi tisztét is
betöltötte. Szervezte és vezette a Tanítóképző és a Constantinum 160 tagú ének- és 60 tagú szimfonikus
zenekarát. A környéken összegyűjtött népdalokból vegyeskari műveket komponált, melyeket a Magyar
Rádióban is bemutattak. „Egy másik alkalommal
maga is tartott előadást a Rádióban: bemutatta az ezen
a vidéken használatos nyenyerét vagy tekerőlantnak
nevezett népi hangszert, amit meg is szólaltatott.” (Részlet leánya visszaemlékezéséből). Helybeli és Kiskunfélegyháza környéki, bugaci népdalokat, táncokat

gyűjtött, melyeket antológiában adott ki. Sok sikeres
fellépés jelzi rövidre szabott, de nagyon eredményes
pályáját. Ezekből álljon itt néhány emlékeztetőül!
A már említett rádiószereplések, az 1927-es Szegedi
Országos Dalosversenyen elért első helyezés a Petőfi
Daloskörrel.
„Legsikeresebb hangversenye, amire mindig szívesen
emlékezett, a félegyházi napok alkalmával került
előadásra. Erre Kodály Zoltán is eljött.” (Részlet leánya
visszaemlékezéséből). Ez az előadás, illetve emlékezetes hangverseny 1933. április 6-án volt. A Petőfi
Daloskör vegyeskara a Mátrai képeket énekelte Vizi
János vezényletével. S a kritika, mely jelzi a karnagy
nagy tudását, muzikalitását:
„Külön ki kell emelnünk Vizi János karmester kvalitását. Nem volt még példa arra, hogy valaki ilyen rövid
idő alatt olyan nagyszerű vegyeskart tudjon megalakítani, mint aminő a Petőfi Daloskör tagjaiból mutatkozott be a Kodály hangversenyen. A Mátrai képek
mesteri betanítása, tökéletes előadású énekszámai minden dicséretet megérdemeltek és a legkényesebb
művészi igényeket is kielégítette.”
Részlet az 1936. december 13-i hangverseny
bírálatából: „Az ő muzikalitása egyik legnagyobb ereje
a Daloskörnek.” Vizi János zeneszerzéssel is foglalkozott. A már előbb említett vegyeskari műveken kívül fő
műve az 1932-ben megjelent gyakor- ló kántoroknak
szánt prelúdiumos könyve, a Prelúdia, mely jó gyakorlóiskola volt a leendő és gyakorló kántoroknak is. A
sokrétű feladatvállalások, a taní-tóképzős zeneoktatás,
kántorképzés, a Petőfi Daloskör magas szintű vezetése,
a zeneszerzés, a jogi diploma megszerzése mellett szerető férj és családapa is volt. Jutott ereje és ideje népes
családjára (6 gyermek), nagy szeretettel, odaadással
nevelte gyermekeit, akik mindig érezhették gondoskodó szeretetét.
Pótolhatatlan veszteségként élte át a család az édesapa
korai halálát. Az 1956-os forradalom vihara a családot
sem kímélte. Fiuk a rádió ostrománál halt hősi halált, az
egyik lányuk pedig a Corvin közben Pongrácz Gergely
segítője volt, ezért el kellett hagynia hazáját. Az édesapa a fájdalom mellett biztosan büszke lett volna rájuk
s a többi gyermekére is, akik becsülettel helyt álltak,
állnak az életben. Minden ember addig él, amíg emlékeznek rá. Dr. Vizi János tanár úr, szeretett tanárom itt
él közöttünk, hisz vagyunk még hajdani tanítványok,
akik emlékezünk a nagy tudású tanárra, karnagyra, az
emberre. Köszönöm Neki a magasfokú zenei nevelését,
elhivatottságát, emberségét, s azt, hogy az én utamat is
a zenei pálya felé irányította. Az Alsótemetőben lévő
sírjára november 6-án 15 órakor, halálának évfordulóján helyezzük el a megemlékezés virágait.
Találkozunk a ravatalozónál. Emlékét hálával, szeretettel, kegyelettel őrizzük.
Kapus Béla

5. oldal

Előadások
szakképzősöknek
A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközép-iskolájában - az
érettségit követő szakképző évfolyamokon, a modulrendszer keretében először képeznek emelt szintű Logisztikai ügyintéző és Kereskedelmi
szakmenedzser diákokat.
A tanítandó ismeretanyag részben
konkrétan a szakmához tartozó specialitás, részben írásbeli, szóbeli kommunikáción alapuló, nyitott személyiséget
feltételező,
társas
kapcsolatokat építeni, fenntartani
tudó,
jó
szervezőképességű
egyéniség formálása. Olyan személyiségé, aki ké- pes a korrekt üzleti
kommunikációra, a profi rendezvényszerve- zésre, az intelligens
tárgyalástechnikára, értékesítésre....
Mindezek
élményszerűbb
elsajátításáért igyekszünk a témákban
jártas, tapasztalattal rendelkező
előadókat meghívni; így került sor
október 13-án Magda Attila
értékesítési specialista, ügyvezető
igazgató nagysikerű elő-adására.
A programot megelőzően a diákok
plakátokat, meghívókat készítettek az
eseményre, abból zenés bemuta- tót
állítottak össze. A legjobban si- került
műveket
értékesítési
témájú
könyvekkel jutalmazták. Az értékelés ideje alatt - a témához kapcsolódó - idézetek hangzottak el angolul-németül, amelyek tartalmát a
diákok megfejthették. Magda Attila,
a Mira Consulting Kft. ügyvezető
igazgatója is véleményt mondott
valamennyi alkotásról; kiemelte azok
szakszerűségét, ötletességét, színharmóniáját vagy egyszerűségét, majd
megtartotta előadását a sikeres
értékesítés titkairól.
Mint általában az élet valamennyi
területén, így az értékesítés folyamatában is meghatározó az értékesítő személyisége, bizalma, hite,
szakmai profizmusa, nyitottsága. A
tanulók szívesen hallgatták véleményét, pozitív, biztató gondolatait,
örömmel beszélgettek a témáról, s
visszavárják még közvetlenebb, tréningszerű foglalkozásra.
Október 20-án ismét meghívott
vendéget várhattak a szakképző évfolyamosok. Az előadó a Közgazdasági Szakközépiskola egykori diákja, Kállai Csaba volt, aki Németországban logisztikusként dolgozik.
Ott feladata a frankfurti repülőtérre
(különböző földrészekről) érkező,
Magyarországra továbbítandó áruk
gyűjtőközponti elhelyezése, a szállítás koordinálása, szervezése. A
diákok megdöbbenéssel hallgatták az
embert próbáló, felelősségteljes
munkakörről szóló élménybeszámolót, szakmabemutatást.
Csenkiné Bihal Mária
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Kolosits Adél (anyja neve: Ország Renáta), Cseh-Kiss
Balázs (Cseh Szilvia), Körmöndi Napsugár Nóra (Ficsor Hella),
Krizsány Sarolta (Kökény Györgyi), Széll Melinda (Szegesdi Melinda), Réti Géza (Fekete Katalin), Kis Balázs (Babar Orsolya),
Csuka Eszter (Kertész-Farkas Éva), Pleszkán Blanka (Csillag Zsuzsanna), Papp Tamara (Mikula Ildikó), Nagy Bálint (Bozó Édua),
Deák Emília (Fekete Henrietta), Fábián Gergő (Kiszely Györgyi),
Kónya Richárd (Szarka Teréz), Ürmös Csaba (Patai Emese), Varga
Attila (Borda Krisztina), Magyar Máté Gábor (Csernák Ilona Eszter), Vidács Annamária (Endre Mária Márta), Farkas Krisztina Rozina (Kállai Krisztina), Anga Balázs Sándor (Flóring Erzsébet).
Házasságot kötöttek: Piroska Anett – Ajtai Gusztáv, Marcényi
Szilvia – Dr. Fekete Árpád, Hegedűs Márta – Sörös János.
Meghaltak: Kovács Mihályné Forgó Ilona, Kuszka Gergely, Földiné Nánai Erzsébet, Sánta Jenő László, Hevér Györgyné Fekete
Piroska, Lócskai Zoltán, Pántlika Gábor – Kiskunfélegy- háza.
Eszik Mátyás – Bugac, Goma-Kovács Sándor – Szank. Nagy Sándor – Kiskunmajsa.

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

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a kiskunfélegyházi civil szervezetek 2008. évi adventi és karácsonyi, közösségi és
karitatív programjainak támogatására.
A pályázat benyújtásához az összes költség 10%-ának megfelelő
önerő szükséges. Egy pályázó maximum 50.000 forint összegig pályázhat. Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő
bíróság által bejegyzett civil szervezetek. Az elbírálásánál előnyben
részesülnek a Kiskunfélegyházi Civil Szövetség tagjai!
A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az
erre a célra szolgáló pályázati űrlap kitöltésével. A pályázati űrlapok
a Polgármesteri Hivatal földszintjén az Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról. Beérkezési
határidő: 2008. november 19. 12.00 óra. Elbírálás: 2008. november
25. A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: részletes költségvetést. A pályázók tájékoztatása: A MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGOT, MINT TÁMOGATÓT A PÁLYÁZÓ SZEREPELTESSE A RENDEZVÉNYEI
REKLÁMOZÁSAIBAN, HIRDETÉSEIBEN, MEGHÍVÓIN, ezekről szóló dokumentumokat a szakmai beszámolóhoz csatolni kell!
(Ennek hiánya a 2009. évi pályázatokból való kizárását eredményezheti a pályázónak!) Hiányosan, vagy a határidő lejárta után
(!) beküldött, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 2008. december 31-ig a pályázó
köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást 2008. évben hitelesített
számlamásolattal (!) benyújtani a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság részére. A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei
érvényesek. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn. Minden pályázót írásban értesítünk pályázata
eredményéről. A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni: Polgármesteri Hivatal Művelődé- si Osztálya 6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
Kapus Krisztián
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnök
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• November 1-től megváltozik az esti szentmisék kezdési időpontja az
Ótemplomban. Minden este 16.00-kor kezdődnek a szentmisék.
• November 1-jén Mindenszentek ünnepe, november 2-án Halottak
Napja. A temetőkben a sírszenteléseket végeznek az atyák. Akik szeretnék elhunyt hozzátartozóik síremlékét megszenteltetni, jelentsék be
a Plébániákon!
• A 2009-es esztendőben egyházi házasságra készülő fiatalokat kérik,
hogy jelentkezzenek a plébániákon!
• November 10-én 7.45-től nyílt nap lesz a Constantinum Intézmény minden tagintézményében (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium). Minden érdeklődőt szeretettel várnak! November 18-án 16 órától a Városi Sportcsarnokban lesz emelt szintű testnevelésre jelentkezők alkalmassági felvételije.
• November 15-én a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye családtalálkozóját tartják Kecskeméten a Széchenyivárosi Plébánián, amelyre
minden helyi családot is szeretettel várnak!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, 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.
Munkaalakalom: 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 27-től november 2-ig:
Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 10/a. Tel:76/463- 363.
November 3-tól november 9-ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a. Tel: 432 -000.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: november 1-én és 2-án: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Fekete Miklós
Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955. Dr. Pozsár Miklós
Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. November 8-án és 9-én: Dr.
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, 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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Jól pattogott a kaucsuk labda
Egy vereséggel és négy győzelemmel áll a
tabella élén a Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sportiskola NB/II-ben szereplő csapata a 2008-2009. évi bajnokságban.
Október 18-án az ATC TOKOD csapata
ellen hazai pályán 12:6 arányú győzelmet
arattak. Győzött: Skumát 4, Kocsis, dr.
Francia 3-3 és Blőszel 1 mérkőzésen, valamint magabiztosan nyert a Skumát-dr.
Francia páros is. A FASI I. csapata a Szombathely elleni mérkőzését későbbi időpontra halasztották az extra ligában, Korponai versenye miatt.
Az Utánpótlás Magyar Bajnokságon,
melyet Tiszaújvárosban rendeztek, vegyes

párosban a Csáki Rita-Korponai Zoltán
párosunk az első helyen végzett az ifjúságiak között. A FASI Sportiskolásai közül
a legfiatalabbak Szűcs Attila vezetőedző
és Kocsis István irányításával hétfőtőlpéntekig naponta 3-6-ig két csoportban
edzenek. Az edzéseken kb. 25 gyerek vesz
részt az óvodás korúaktól a 6.-os korosztályig. Fejlődésüket bizonyítja, hogy a regionális
korcsoportos
megyei
versenyeken a középső csoportokban,
egyéniben eddig 3 aranyat és csapatban
1 aranyérmet nyertek. A csapat tagjai
Dávid Martin, Csányi Balázs és Timafalvi Gergely voltak.
Némedi László

Szentesi arany
Október 24-26-i hétvégén került megrendezésre Szentesen a Sátor Kupa elnevezésű teniszverseny.
Városunk színeit Kurucsai Ronaldo (13)
képviselte a 14 éves fiúk között, aki 2.
kiemeltként sima győzelmekkel jutott el
a döntőig. Itt azonban már két és fél órás
küzdelem kellett (6/4, 1/6, 6/4) az arany
érem megszerzéséhez.
A versenyzőt Dr. Horváth Tibor készítette fel a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz
Klub pályáin.
TGK

Záporoztak a pofonok
Tárkányban és Dombóváron
A Felsőtárkányban megrendezett Serdülő Országos Bajnokságon vettek részt a
KHTK ökölvívói október 2-5-ke között,
ahol értékes helyezéseket értek el.
Eredmények: 35 kg-ban Gálos Viktor
II., 40 kg-ban Gálos Roland II., 72 kgban Stirzinger Viktor IV., 41,5 kg-ban

Kozák József VI., 50 kg-ban Konkoly
Tamás VI. Dombóváron rendezték október 16-19-ig a Junior Országos Bajnokságot, ahol 46 kg-os súlycsoportban
ifj. Mizsei György I., országos bajnok
lett. A 48 kilogrammban Tóth István
bronzérmet szerzett.
Némedi László

Kiválóan szerepeltek a KKC fiataljai a Szu- perinfó Kenguru Kupán, hazai pályán. Mind a
fiúk, mind a lányok nagy fölénnyel nyertek
Akasztó ellen.

7. oldal

Felhívás, tájékoztató
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 érvényességi
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.

...

Az Egészségért Közalapítvány a Kórházért
értesíti valamennyi adományozóját, hogy 2007.
évben számlájára a személyi jövedelemadó 1 %ából 234.773,- Ft érkezett. A Közalapítvány, a fenti
összeget tartalékolja és a közcélú tevé-kenység
érdekében nagyobb értékű orvosi berendezés
vásárlására használja fel a későbbiekben.
A Sportcsarnokért Közalapítvány 2007. évben
5.015 Ft SZJA 1 % felajánlásban részesült. A korábbi évekről 33.249 Ft-ra képzett tartalékot. A
Sportcsarnokért Közalapítvány 2008. évben
megszűnt, az alapítvány vagyonát és az Szja 1 %ra képzett tartalékot összesen 38.264 Ft-ot az
alapító Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
bankszámlájára utalta. A közalapítvány vagyo- nát,
egyúttal az Szja 1 % felajánlásokat az önkormányzat a sportcsarnok használatáért fizetendő
szolgáltatási díj megfizetésére fordította.
A Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdításáért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak az adózóknak, akik 2007. évben SZJA 1
%-ukat alapítványunk részére ajánlották fel. A felajánlott 273.423,- Ft-ot digitális fényképe- zőgép
és alkoholteszter beszerzésére fordítottuk, melyek
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány- ságon kerültek felhasználásra.
A Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület
számlájára 2007-ben a személyi jövedelemadó
1%-ából 408.808,- Ft érkezett. Ebből az összegből megjelentettük 5. CD lemezünket, a zenekar
részére vásároltunk hangszertartozékokat és kottákat, valamint Művésztelepünk tetőterének
kialakítását folytattuk. Támogatásukat, ill. bizalmukat tisztelettel köszönjük.

...

A Móra Ferenc Művelődési Központban a Márton Napi vigasságok keretében, november 8-án 18
órától a Korona Színjátszókör bemutaja a Ludas
Matyi című zenés darabját.

Hatvanezer forint
a nyomravezetőnek
A selymesi kerékpárút mentén elültetett facsemetékből szeptember végén ismeretlen tettesek
117-et kitörtek. Lőrincz Tibor, a Fidesz-KDNPfrakció vezetője ötvenezer forint, a polgármesteri
hivatal két alkalmazottja öt-öt ezer forint pénzjutalmat ajánlott fel annak a nyomravezetőnek, aki
használható információval segíti a fatördelő vandálok kézre kerítését.

8. oldal
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Futsal EB Félegyházán

Kiskunfélegyháza ad otthon az I. INAS-FID
Futsal Európa Bajnokságnak. A hat napos
megmérettetés megnyitó ünnepségét november 27-én tartották.
Az Európa Bajnokságon közel 100 játékos és
vezető vesz részt. A csapatok jó felkészülési
állomásnak tekintik tornát, a közelgő csehországi Global Games előtt. A tornát a Magyar

Parasport Szövetség szervezte, melyhez hathatós segítséget nyújt a város önkormányzta
is. A megnyitó napján a portugálok az olaszországgal, a lengyelek a frnaciákkal, míg a
magyarok a csehekkel csaptak össze.
A szombaton véget érő Európa Bajnokság
részletes eredményét következő számunkban
tesszük közzé.
-tudósítónktól-

Küzdelem a sakktáblák mellett
A kezdő és haladó sakkozó általános iskolások számára október 19-én került megrendezésre a 2008/2009-es tanévre meghirdetett
sakkversenysorozat első állomása a Batthyány iskolában.
E versenysorozat célja, a városban járó általános iskolások rendszeres versenyeztetése,
ill. a sakk sportág népszerűsítése. A sakkversenyen bejelentették, hogy Szekeres Orsolya

Kecskeméten október 11-én a kecskeméti ősz
országos gyermek sakkversenyen 1. helyezett
lett a korosztályában. Következő eredmények
születtek. Alsós lány: 1. Szekeres Orsolya, 2.
Győri Eszter. Alsós fiú: 1. Szekeres János, 2.
Csányi Dávid, 3. Fekete Richárd. Felsős fiú:
1. Papp Máté, 2. Farkas Zoltán, 3. Szabó
Bence. Játékvezetők voltak Lantos Pál és
Rácz István.
Lantos Pál TKIKI sakkoktatója

2008. október 31.

Sporthírek röviden
Kézilabda
A négynapos hétvége miatt az NBI/B-ben
október 23-ra esett a félegyháziak mérkőzése. Szegedre látogatott csapatunk és egy
küzdelmes sokszor durva mérkőzésről sikerült elhozni a két pontot. Kimagasló kapus
teljesítmény és időnként remek védekezésnek
köszönhető a csapat győzelme. Fontos
győzelem volt ez az egyesület számára. A
következő mérkőzést november 7-én 17
órakor ifi és 19 órakor felnőtt DKC-Miskolc
ellen játsszák a csapataink.
Megyei csapataink vasárnap léptek pályára.
A férfiak a kecskeméti Mistrál csapatát fogadták és nyertek 31:24-re. A fiúk a bajnokságban jól teljesítenek a második helyen
állnak. Két forduló vár még rájuk az őszi szezonban.
A megyei lányok Kiskunhalast fogadták,
és a jóval esélyesebb csapattól nem ijedtek
meg, küzdöttek és a tőlük telhető legtöbbet
megtették. Sajnos nem volt elég ez sem
ahhoz, hogy megszorongassuk az ellenfelet.
Végeredmény 15:40.
Jövő héten a megyei csapatok a Bácsalmást
fogadják vasárnap nők 1000 férfiak 1230 -as
kezdéssel játszzák mérkőzéseiket.
Hatvani Tamás

...

Birkózás
Lakiteleken szabadfogású birkózóversenyt
rendeztek a diák korosztály számára az
elmúlt hétvégén. A Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői a következő eredményeket érték el: -38 kg-ban László Viktor 3., -42 kg-ban Gyöngyösi Gergő 1., -50
kg-ban Gyöngyösi Sándor 5.

...

Labdarúgás
KHTK-Tisza Volán Szeged 1-1 (1-1)
Október 25, Kiskunfélegyháza, 150 néző.
vezette: György
KHTK: Tóth P.-Nemes, Fricska, Huber,
Újvári, Bekő, Katona, Szalai, Szabó A., Kis
(Dencs), Czibolya, Edző: Lódi László.
34. p: Czibolyával szemben szabálytalankodtak a 16-oson belül, a büntetőt Szabó
A. értékesítette, 1-0. 37.p: Szabó A. passzolta
vissza a labdát Nemesnek, aki elvétette azt,
Kazi megszerezte, és egyedül vihette a hazai
kapusra. A szegedi játékos kicselezte Tóthot,
és az üres kapuba lőtt, 1-1.
Kitünt: Tóth P., Szalai, Szabó A., Katona, ill.
Udvari, Szabó, Baji, Grünwald.
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