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Közlöny
Megújult a városi könyvtár

Főiskola Félegyházán
Jövő szeptembertől az Euroszféra Oktatási és
Kulturális Alapítvány államilag akkreditált
magánfőiskolai képzést indít városunkban.
A képviselőtestület legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy az intézménynek a Petőfi Sándor Általános Iskola épületében biztosít helyet.
Mindezen túl a város 10 millió forinttal járul
hozzá a rezsiköltséghez, a karbantartáshoz, az
előadói termek kialakításához.

Befejeződött a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár rekonstrukciója. Az avatóünnepségre november 4-én került sor.
Az avató ünnepségen köszöntőt mondott
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 adott rövid történeti áttekintést. Ez alkalomból nyílt kiállítás Bodor Miklós Holló László-díjas
grafikusművész alkotásaiból Az Alföld

és a felvidéki út Petőfi Sándor életében
címmel. A tárlatot dr. Falu Tibor ügyvéd
ajánlotta a nagyközönség figyelmébe.
Köszöntőt mondott Endre Sándor alpolgármester. Közreműködött Juhász István ny. tanár, Kiskunfélegyháza díszpolgára és Hegyesi Judit hegedűtanár.
Az intézmény felújítása közel félmilliárd
forintba került, melyre az államtól nyert támogatást a város. A munkálatok két ütemben zajlottak. Először épült meg a könyvtár
új szárnyépülete, majd idén újult meg a
Hattyúház. Az olvasókat e hónaptól európai szintű szolgáltatással várja a Petőfi Sándor Városi Könyvtár.

Idén is megemlékezett a halottakról és az elesett hősökről Kiskunfélegyháza Város Önkormány zata. Délelőtt a Blaha Lujza téri I.
világháborús emlékműnél helyezték el a megemlékezés virágait az
önkormányzat, a pártok, a civil
szervezetek valamint a hozzátartozók képviselői. Délután a felsőtemetői jelképes sírnál, majd az
I. és a II. világháborús emlékműnél, az elhunyt önkormányzati
képviselők, valamint a szovjet
hősök sírjainál folytatódott a
megemlékezés.
Fotó: Gulyás Zsuszanna

Huszonnégy darab „Európai Város Leader Közösség” feliratú hirdetőtáblát adtak át október 30án délelőtt Kiskunfélegyházán az Innovációs Központban azoknak a településeknek, akik tagjai a
Kiskunok Vidékéért Egyesületnek. A táblákat a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
biztosította. Az Európai Unió által elismert helyi
akciócsoport e napon tartotta közgyűlését, melyen
szó volt a program pályázatairól és az egyesület
idei költségvetéséről is.

Megyei szintű elismerésben részesült Dr.
Móczár Emőke a városi kórház orvosigazgatója és Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató. Dr. Móczár Emőkét Bács-Kiskun Megye
Egészségügyéért díjjal tüntették ki, míg Kállainé
Vereb Mária a Bács-Kiskun megye közgyűlésének elnöke elismerésében részesült.
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Kivonulás
Az MSZP-frakció képviselői október 30-án
a második napirendi pont tárgyalása előtt
elhagyták az üléstermet. Ennek oka a 11.
napirendi pont indoklás nélküli levétele
(Kiskun utca elkészítésének DAOP pályázatra való benyújtása) volt Juhász Miklós
(Fidesz) javaslatára.
A képviselő kérésünkre sem volt hajlandó
indokolni javaslatát. Mivel az első napirend
az Euroszféra Főiskola helységigénye volt,
a vendégnek megadtuk a tiszteletet, megszavaztuk kérését, s csak utána álltunk fel.
A polgármester úr szünetet rendelt el, mi
kértük, hogy Juhász Miklós kérjen elnézést
arrogáns viselkedéséért. Miután sikerült
tizenkét főre „feltornázni” a gépüket sza-
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vazásra bekapcsolók létszámát, folytatódott
a testületi ülés. Juhász Miklós ügyrendi
kérdésként azzal indokolta javaslatát, hogy
ez a téma a bizottsági ülésen kisebbségben
maradt, elnézést pedig nem kért. Tudom,
hogy ez a módszer teátrálisnak tűnik, de ha
valaki a minimális tiszteletet sem képes
megadni képviselőtársainak, valamint a
Bankfalu lakóinak, azt valamiképpen figyelmeztetni kell, hogy ha már képviselő, a
város nem őérte van, hanem fordítva. Azért,
mert egy javaslatot bizottságokban nem
támogatnak, ez nem indokolja tárgyalásának levételét. E konkrét esetben pusztán a
pályázat benyújtásáról volt szó, döntés az
önerőről csak annak nyerése esetén szükséges. Van egy ilyen mondás: „A stílus
maga az ember…” Remélem, ez a stílus
nem honosodik meg Kiskunfélegyházán.
Fliszár Károly MSZP-frakció vez.

Újjászületett a Köller kereszt
környezete
Az elmúlt hónapok során látványos fejlődésnek lehettek tanúi azok, akik a Zöldmező Lakótelep mellett elhúzódó Péteri
úton vagy a Csanyi úton közlekedtek, hiszen a több évtizede elhagyatott Köller kereszt környezetének rendbetételére vállalkozó civil szervezet és a lakótelep apraja
és nagyja megkezdte a terület rendbetételét.
A munkálatok a 200-300 négyzetméteres
terület ritkításával, az elburjánzott aljnövényzet irtásával kezdődött, majd elszállításra
került az a több 10 köbméternyi szemét és
építési törmelék, mely az elmúlt évek során
került oda a környezetet nem tisztelők által.
A terület kitisztítását, az árok kiképezését
követően kerítéssel vettük körül a területet,
mely ez által jobban kiemeli a terület szépségét.
Mindezek után a vállalkozó szellemű asszonyok kezét dicsérte az elkészített kerítés festése, mely biztosítja a kerítés időállóságát.
Majd végezetül elvégeztük az előkészített
terület füvesítését.
Dicséret illeti azokat a gyermekeket is, akik a
játék helyett inkább segítettek az előkészületek munkáiban, akik segítettek az asz-
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Népi kezdeményezés
Az Országos Választási Bizottsághoz (a
továbbiakban: OVB) országos népi
kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítés céljából benyújtott mintapéldánya az
alábbi kérdést tartalmazza:
„Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban
alakult Országgyűlés kimondja a feloszlását.”
Az OVB 183/2008. (V. 6.) OVB határozatában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott
formai, valamint a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követel ményeknek eleget tesz, ezért az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. Az
OVB határozatának indokolása szerint a
határozat az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III.
törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-án
alapul. Aláírni a Fidesz (Petőfi tér 2.)
irodájában lehet.
Gyertyagyújtás lesz a Templomhalom temetőjében az elhunyt félegyházi őseinkért
november 9-én 17.30 órakor.

Felhívás

szonyoknak a kerítés festésében, és azokat
is, akik palacsintával lepték meg a munkálatok résztvevőit.
Ezúton is szeretném megköszönni minden
résztvevőnek a fáradozását, az önzetlen
munkáját, a jó hangulatot, mely alkalmat
teremtett arra, hogy szebbé varázsoljuk
környezetünket.
Dobronyi József
önkormányzati képviselő

Felhívjuk Kiskunfélegyháza Város lakosságának
figyelmét, hogy a 2008. októberétől 2009. áprilisáig tartó fűtési szezonban fokozottan szíveskedjenek betartani a tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre és az alkalmazható tüzelő
anyagra vonatkozó levegő-tisztaságvédelmi
előírásokat.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5. §.
(1) bekezdése szerint tilos a környezeti levegő
olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést,
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz,
valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. A rendelet 10. §. (8) bekezdése szerint az
ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója
köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és
tisztántartásáról gondoskodni a levegőterhelés elkerülése érdekében. A rendelet 11. § (1) bekezdése
szerint hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése tilos. E rendelkezés alapján tilos többek között műanyagok,
gumik, sprays dobozok, háztartási szemét
tüzelőberendezésben történő égetése, de ezeket az
anyagokat udvaron, közterületen vagy egyéb nyílt
területen sem szabad elégetni! (Nyílt területen
továbbá tilos növényi hulladékok égetése is: avar,
tarlóégetés, egyéb növényi eredetű hulladékok.)
Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
tüzelő berendezésben csak hatóságilag is engedélyezett fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni:
pl.: tüzifa, szén, gáz, fűtőolaj, fűtési brikett (kis
mennyiségben fa-, és papírhulladékok is elégethetők.) Szankciók: A rendelet 22. §-a és a 8. sz.
melléklete alapján 150.000,- Ft-ig (gazdasági társaságok esetén 500.000,- Ft-ig) terjedő, ismételten
kiszabható légszennyezési bírsággal sújtható az a
jogi vagy természetes személy, aki ezen előírásokat megszegi, betartásukat elmulasztja.
Továbbá Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályozásáról
szóló 39/2004. (IV.30.) rendeletének 20. §. (3)
bekezdése alapján a fenti rendelkezéseket
megszegők szabálysértést követnek el és 30.000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatóak.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
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Kiállítás búcsúztató a múzeumban Újra találkoztunk!
Lapunk egyik szeptemberi számában adtunk
hírt az interneten megalakult Székelyföld szerelmesei klub 1. erdélyi találkozójáról. A klub félegyházi tagja, Cserép Anikó most immár a
magyarországi második találkozóról tudósított
bennünket.

A Könyvek Könyve című Biblia-kiállítás
zárórendezvénye zajlott október 30-án a
Kiskun Múzeumban. Rosta Szabolcs
igazgató megnyitójában köszönetet mondott az egyházaknak, civil szervezeteknek
és magángyűjtőnek, akik hozzásegítették
a múzeumot a szép és értékes kiállítás
megrendezéséhez.
A nagyszámban összegyűlt érdeklődőknek rendhagyó tárlatvezetést tartott Mészáros Márta múzeumpedagógus, majd
dr. Károlyfalvi József történész, tanár
Bibliáról szóló előadását hallgathatták
meg. Kis János evangélikus lelkész a
Bibliáról, mint az emberi élet legfontosabb használati utasításáról, útbaigazítójáról szólt. Retkes Illés a Fülöp Atya Alapítvány Bibliagyűjteményének történetéről beszélt. Hogyan lehet a mai kor kisebb
és nagyobb gyermekeinek a bibliai történetekről mesélni, a kreatív történetmondásról beszélt Miklya Luzsányi Mónika
író, szerkesztő, pedagógus. A rendezvényt
Geszler Péter ótemplomi káplán vezetésével a Fény Gyermekei Ifjúsági
Közösség gitáregyüttesének lelkes és szép
előadása színesítette. Az este második részében igazi kuriózumnak számító ese-

ménynek lehettek részesei az egybegyűltek. A Pannonhalmi Főapátság Pincészetének legfinomabb borait kóstolhatták meg Liptai Zsolt főborász és dr.
Csoma Zsigmond jóvoltából, akik a
„Pannónia szent hegyén” termett nedű
fajtáinak bemutatása mellett a bencés
szerzetesek által újjáélesztett szőlő-és
borkultúráról is remek előadást tartottak.
A jól sikerült, hangulatos délutánért köszönet illeti a múzeum dolgozóit.

Találkoztak az egykori iparosok
A Kiskunfélegyházi Ipartestület nagy
figyelmet fordít tagjaira a nyugdíjba
vonulás után is. Fontosnak tartják, hogy
egykori tagjaik munkáját méltányolják,
így minden évben nyugdíjas találkozót
szerveznek számukra. A rendezvényen
beszámolnak a testület jelenlegi munkájáról, fejlődéséről. Ezúttal egy nagy
adag marhapörkölt vacsorára is vendé gül látták szépkorú tagjaikat.
Idén, október 22-én, szerdán rendezte hagyományos nyugdíjas találkozóját a Kiskunfélegyházi Ipartestület egykori iparosainak. A rendezvényre érkező, közel 40
főt Makai Lászlóné, az Ipartestület elnöke köszöntötte, majd tájékoztatta a tes-

tület jelenlegi munkájáról, tevékenységeiről. A nyugdíjasok műsorokkal is
készültek, volt aki verssel, voltak olyanok
is, akik énekkel szórakoztatták az egybegyűlteket.
Az Ipartestület tagjai is készültek, nyugdíjasaikat egy bográcsban rotyogó marhapörkölttel látták vendégül. Az egykori
iparosok szép emlékként őrzik az iparban
töltött éveiket. A nyugdíjas találkozó jó
hangulatban telt és egy közös vacsorával,
beszélgetéssel zárult az este. Jövőre pedig
viszontvárják nyugdíjasaikat, hiszen fontosnak tartják, hogy minden évben méltányolják egykori tagjaik munkáját, még
iparosként dolgoztak.
G. Zs.

Ígéretünkhöz híven megtartottuk a 2. baráti találkozónkat október 17-20. között a Duna- újváros
melletti kisapostagi szabadidőközpont- ban, ahol
15 székely barátunkat láttuk vendégül. Az összejövetelen harmincketten örülhettünk egymásnak,
legelőször a csapatzászló behozatala után beszédet mondott Marosi Zoltán, a magyarországi és
Gáspár József, a székely csoport vezetője. Ezt
követően Wass Albert műveiből előadóestet hallhattunk Csabai János művész előadásában, aki
nagy erdélyi író, költő szebbnél-szebb gondolatait idézte, mint például: "Tőletek, székelyektől
vesszük az erőt nemzetünk hasznára."
Első esténk az ismerkedésé volt, hiszen a sok régi
barát mellett újakkal is találkoztunk, gulyásleves
és palacsinta mellett tánccal, nótázással tettük
feledhetetlenné ezt a napot. Másnap történelmi
emlékhelyeken jártunk és megkoszorúztuk a
pákozdi emlékművet, majd a székesfehérvári
királysírokat. Itt ismerkedtünk a város nevezetességeivel, az országalma és a Bory vár látványosságaival. Este a kellemes nap végén, finom
erdélyi ribizlibor mellett meghitt baráti beszélgetéseket folytattunk a szálláshelyünkön. A harmadik nap reggelén, székely barátaink már
nagyon várták a fővárosi kirándulást, ennek tiszteletére népviseletbe öltöztek. Megilletődve léptünk be a Parlamentbe, megcsodáltuk a Szent
Koronát és az őrségváltást. A parlamenti ülésterem kiváló háttérnek bizonyult a székely népviseletbe öltözött barátaink fotózásához.
Ezután városnéző sétára indultunk, a Halászbástyát, a Szent István szobrot, a Sándor palotát
és a Budai várat tekintettük meg. Visszatérve a
szálláshelyünkre naplementekor motorcsónakba
ültünk, a kisapostagi yacht kikötőtől a dunaújvárosi hídig gyönyörködtünk a Duna-parti panorámában. A hajnalig tartó búcsúvacsorán jókat
mulattunk, táncoltunk székely barátainkkal.
Megígértük egymásnak,hogy az interneten, a
baráti körön keresztül tartjuk a kapcsolatot.
Levelezünk, fotókat cserélünk és igyekezünk
személyes találkozókat szervezni. Nehezen váltunk el egymástól, sok szép élménnyel gazdagodva bizakodunk, hogy egyre többen kedvet
kapnak majd és velünk együtt, jövő nyáron ellátogatnak a Székelyföldre.
Cserép Anikó
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MAGYAR VAGYOK
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.
Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.
Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
- Ha vert az óra - odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alighogy küldjük életünk neszét
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.
Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
Pest, 1847. február

2008. november 31.

És a költő visszatért
„Az Alföld és a felvidéki út Petőfi Sándor
életében” címmel rendeztek kiállítást a
Hattyúház felújítása és megnyitása alkalmából a szervezők a könyvtárban. Igazából
nem is lehetett volna méltóbb rendez- vénynyel köszönteni a megújult Petőfi Sándor
Városi Könyvtárat, és az abban kialakított
új galériát, mint Bodor Miklós grafikus
tárlatával.
Egyrészt azért, mert az egykoron Félegyházán élt és alkotott művész lelkiségében is
közel áll ennek a tájnak a szellemiségéhez.
Talán ő érzett rá legjobban képileg a költő
óriás kiskunsághoz való kötődésére, amelyet Mezősi Károly a híres Petőfi-kutató is
oly érzékletesen megfogalmazott.
Másrészt ehhez a szellemiséghez, ehhez a
letisztult világhoz legjobban a jelenleg Kámban élő Bodor Miklós folyamatos, egyenletes vastagságú vonalas rajzai illenek legjobban. Ezért is telitalálat ez a tárlat. S az
még külön dicséri a rendezők odafigyelését,
hogy a megnyitó személye az a Holló
László-díjas Dr. Falu Tibor, akit sok évtizedes barátság és szellemi partnerség fűz
össze az ugyancsak Holló László- és Petőfidíjas kiállítóművésszel.
Magáról a tárlatról – láthatjuk a nagy költő
géniusz négy meghatározó versének illusztrációját, életének epizódjait, színhelyeit,
utazásait, emlékeit, felvillantva szinte folya matosan, filmszerű pergésben.
Petőfi Sándor szabadon szárnyaló világa
kiválóan megfelelt Bodor Miklós kötöttségektől mentes, légben libbenő, könnyed
képelemeket tartalmazó grafikai világának.
Érződik, hogy a művész élvezettel futtatta
tollát a papíron, s olyannyira megfogják a
nézőt a képek történései, a képelemek gondolati összekapcsolása, hogy egyre mohóbban várja a soron következő alkotást. S
milyen nagy csalódás éri, amikor a végéhez
érkezik, és nincs tovább!
Adott volt a hely szelleme. A költő megidézése képekben, versben (Juhász István tanár
úr avatott tolmácsolásában), zenében
(Hegyesi Judit zenetanár kitűnő interpretálásában) tökéletesen sikerült. A kiállítás
legnagyobb érdeme a szinte mérhetetlen
szabadság íz, tágasság érzet, melyet elsősorban a néhány lírai vagy épp keményen
koppanó vonalnak köszönhetünk. Végre
olyan alkotót köszönthetünk, akinek művein
nincs túlrajzolva egy-egy téma, Bodor
Miklós a művészi sűrítés egyik legnagyobb
hazai mestere. Egy két vonallal csak elindítja a témát, mely ebben az esetben is bőséges, mesélő tartalmú, szimbólumokat hordozó, de a nézőnek kell gondolataiban, képzeletében kiegészíteni, a vizuális jeleket megfejteni. De miután a mester mindezt rendkívül látványosan, könnyedén teszi, a látogatónak nem kerül nagy fáradtságába folytatnia ezt a vizuális mesét. Ezért is oly nagyszerűek, megkapóak a tárlat képei. A rendezvény másik nagy erénye, hogy az éveken
át folyamatosan nagy energiát igénylő

Petőfi-kultusz ápolása közepette végre egy
minden ízében könnyed, de kon-centrált, a
hely szellemét ragyogóan kihasználó eseménnyel, Petőfire emlékez-hettek mindazok,
akik a nyitó ünnepségen jelen voltak. Igen, a
költő visszatért! Az pedig kifejezetten Bodor
Miklós műveinek köszönhető, hogy a megnyitó ihletett perce- inek tovaröppenése
után is a Petőfi-érzés friss marad. Ennél
többet nem is lehetett volna elérni.
Gratulálunk! (De jó lenne ezt a komplett
képsort városunkban tartani. Mekkora
értékkel gyarapodhatna a Petőfi Ház?!)
Az „új galéria” remélhetőleg új „szellemiséget” is fog képviselni. Elsősorban annyiban, hogy egy-egy bemutató - az eddigi
errefelé bebetonozott gyakorlat szerint - ne
egy-két hétig legyen csupán nyitva, hanem
követve az európai galériák világát, minimum egy hónapig láthassák az érdeklődők
a különféle tárlatokat. Bár az igazsághoz
tartozik, hogy ez a bemutató terem - amely
kiváló galéria is egyben – elsősorban rendezvényterem. Így a grafika, illetve a festészet világából szerencsés választani a következő tárlatokat. De ami a „hátránya”, az az
előnye is. A hosszabb idejű ott tartóz- kodás
jobban segítheti az alkotásokban történő
elmélyedést. S reméljük a megúju-lást
annyiban is, hogy – mert ez a bemutató igen
magasra rakta fel a művészeti nívót – ez a
galéria ne a különböző képzőművészeti
kísérletezgetéseknek legyen a színtere. R F
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„Amit Isten egybekötött…” Maraton New York-ban
Immár 38. alkalommal rendezik meg New York-ban a
világ egyik legnagyobb létszámmal induló maratoni
futóversenyét. Idén az előző évekhez hasonlóan egy
látássérült és egy kerekesszékes versenyző képviseli
Magyarországot november 2-án a New York-i
marathonon. A magyar fogyatékkal élő versenyzőket
tűzoltók kísérik, illetve segítik végig a 42 195 méteren.

Október utolsó vasárnapja a Szent
István templom egyházközségének
életében a jubiláló házaspárok napja,
ez alkalomból Hajagos Gyula plébános atya október 26-án szentmise
keretén belül köszöntötte a megjelent
13 házaspárt és családtagjaikat.
Ünnepi beszédének fő témája a házasság, mint az Isten által teremtett életszövetség volt, amely megkötése- kor
a párok az Isten előtt igent mondanak
egymásnak, így az Isten kegyelmét
közvetítik egymás számára. A plébános atya hangsúlyozta, az egy- másért
Nem tudja hol válthatja be üdülési
csekkét? Szeretne egy kellemes
hétvégét vagy hetet Magyarországon eltölteni? Ha ehhez információra van szüksége LÁTOGASSON
EL HOZZÁNK! Irodánkban kellemes környezetben, ingyenesen tájékoztatjuk a lehetőségekről! Magyarországi turizmust népszerűsítő kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlataink novemberre (Márton napi rendezvények):
2008. november 7-9., Márton-napi
vígadalmak – Balatonboglár, 2008.
november 7- 8., Márton-napi ludasságok – Orosháza, 2008. november
8., Szent Márton Napi Újbor Ünnep
Noszvajon, 2008. november 8., Borfujtó Szent Márton – Márton-napi libator
–Ópusztaszer, 2008. november 8.,
Márton Nap -Villánykövesd -Hotel
Cabernet, 2008. november 8., Márton
napi libanap – Orfű, 2008. november
8., Márton-nap - Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő, 2008. november 8-9.,
Szent Márton Újborfesztivál és Libator – Szentendre, 2008. november 89., Szent Márton Napi Országos
Nagyvásár–Vasi Múzeumfalu, 2008.
november 11., Márton Nap - Kiskunmajsa – Tájház.
Kultúra: 2008. november 2-17., Szeged Operaünnep - Szegedi Nemzeti
Színház, 2008. november 8-9., Szegedi Jazz Napok - Szeged – Ifjúsági
Ház, 2008. november 9., 32 Magyar

áldozatot vállaló szeretet, a hű- ség
segítette át a házaspárokat a mindennapok nehézségein. A közös út- juk
során most elérkeztek egy megállóhoz, ahonnan visszatekintve mindegyikük büszke lehet arra, hogy esküjüket megtartva, egymást el nem hagyták. Így tudtak jelekké válni a világban, és ezért egyedül Istennek tartoznak köszönettel, és Istennek tartoznak
hálával a gyermekeikért, unokáikért,
akikkel együtt ünnepelhetik ezt az
évfordulót. A szentmise végén a házaspárokat jubileumi áldásban részesítette Hajagos Gyula atya.
Balettcsillag –8 Balett Társulat Egy
Színpadon - Budapest - Kongresszusi
Központ., 2008. november 20-23.
Budapest Art Fair (Antik és Kortárs)BudapestMűcsarnok.
Kiállítások – Vásárok: 2008. november 6-9., Spa & Wellness Kiállítás;
HÓ-SHOW - Találkozó a téli sportok
szerelemeseinek; Mobilshow és Infomarket a Hungexpon; Hungexpo Budapesti Vásárközpont. 2008. november
14-15., V. TOUREX Spa-Wellness,
gyógyturisztikai Kiállítás, Vásár
Kecskemét – Erdei Ferenc KKK,
2008. november 21-23., Szia Világ!
Utazási Kiállítás és vásár - II. Thermal
& Wellness Egészségturisztikai Vásár
és Konferencia – Debrecen.
Egyéb rendezvények: 2008. november
8., Jelvénygyűjtő túra - téli madárvilág Duna-Dráva Nemzeti Park – Pécs,
2008. november 15., IV. Nemzetközi
Hurkatöltő Fesztivál – Tápiószentmárton, 2008. november 30., András-napi
disznóölés – Kiskunmajsa. Hajdúszoboszló -Disznótoros hétvégék a Hotel
Rudolf***-ban (Időpontok : 2008.
november 21.– 23., 2008. december 12.
–14., 2009. január 16. – 18., 2009.
február 6. – 8. További információ:

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
(Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414
E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu

A látássérült Vincze Gábornak és a kerekesszékes
Báder Richárdnak a táv teljesítésében a kiskunfélegyházi Szabó Gábor és Szabó Árpád, kecskeméti Fekecs
József és Dr. Faragó Ede, valamint a budapesti Balázs
József és Bauer Márton tűzoltók segítenek.
A közel 40000 induló között kb. 500 fogyatékkal élő
versenyző teljesíti a távot. Az útvonal áthalad Brooklyn,
Queens, Bronx városrészen és végül Manhattanban a
Central parkban ér véget.
A sportolók és kísérőik meghívásában idén is az
Achilles Track HUNGARY Sportegyesület működött
közre. Idén szeptemberben capt. Dan Daly New York-i
tűzoltóparancsnok segítségével Dan O’Connor kerekeszsékes versenyző teljesítette a Nike félmaratont,
valamint a Kiskunfélegyháza-Kecskemét közti 42 kmes távot, mellyel a magyar tűzoltó társadalom tisztelgett
a 2001. szeptember 11-én hősi halált halt bajtársak emlékére.
A Dick Traum és Mary Bryant vezette New York-i
Achilles szervezet kiemelt feladatai között szerepel a
testi fogyatékkal élő személyek sportversenyeken való
részvételének elősegítése, lehetőségek biztosítása a sikerek eléréséhez, amely újabb reményt adhat számukra.
Nemes-Nagy Tibor elnök,
Achilles Track Sportegyesület

Café beszélgetés

Az iskola szerepvállalása az élethosszig tartó tanulásban a dél-alföldi régióban volt a fő témája annak a
kötetlen eszmecserének, amelyet október 28-án rendeztek a Móra Ferenc Művelődési Központ kávézójában.
A rendezvény célja volt, hogy a szervezők a különböző
intézmények, civil szervezetek vezetőivel, a téma iránt
érdeklődőkkel az iskolarendszerű és az iskolán kívüli
szakképzés, felnőttképzés jelenlegi helyzetéről beszélgessenek, együtt gondolkodjanak. Előadást tartott Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatója,
Bogácsi Attila felnőttképzési szakértő, a beszélgetést
moderálta Polyák Albert, a Bács-Kiskun Megyei
Közművelődési Intézet főtanácsosa.
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Fekete János
(1924-2008)
Egy gazdag, beteljesült élet zárult le 2008. október 6-án. A veszteség a családé, a barátoké, mindannyiunkké, akik szerettük és tiszteltük. Hisz mi vagyunk a nagy Családja János Bácsinak is és feleségének, Marika néninek is. János Bácsi a kiskunfélegyházi Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület alapító tagja, annak megalakulása
óta meghatározó személyisége. Ő tett javaslatot arra, hogy az egyesület Móra Ferenc nevét vegye fel.
Tudományos tevékenységével, javaslataival, szervező munkájával
elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi Petőfi- és Móra-kultusz
ápolásában. 1994-ban, a Móra-évben kezdeményezésére együtt
emlékeztünk a két testvérre. 1999-ben javaslatára kiadtuk a Móra
Ferenc emlékérménket. Az 1999-es Móra-emlékkonferencián az Ő
tevékenységének hozzájárulása adta a biztos sikert.
János Bácsi mint helytörténész, megemlékezéseket kezde-ményezett, előadásokat tartott a Kossuth- és a Petőfi-emlékévekben.
1997-2003-ig az egyesület elnöke. Sokat tett a helyi kultuszok ápolásáért, a múlt szellemi örökségének jelenvalóvá tételéért. 2003-tól
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke. János Bácsi munkabírása súlyos, rövid betegsége ideje alatt is
lelkesített bennünket. Önzetlensége, amellyel tapasztalatait közössége rendelkezésére bocsájtotta, bölcsessége és embersége, amellyel
övéit szolgálta, példaként állhat követői előtt.
János Bácsi! Tőled tanultuk meg, hogy vigyük mindenhová azt, ami
szép, ami nemes, ami jó, ami békességet hoz. Figyelmeztettél bennünket, csak egyet érdemes gyűjteni: a jó embereket. Szellemeddel,
jóságoddal és humoroddal, vonzottad magadhoz az embereket. Nem
éltél hiába, mert mindig valakiért éltél: a családodért, unokáidért,
dédunokáidért, hivatásodért, mindannyi- unkkért. Nem éltél hiába:
mert ismerted a leggyönyörűbb érzést: a szeretetet.
Búcsúzom mindazok nevében, akik elkísértek utolsó utadra, mindazok nevében, akik emlékezünk Rád.
Elmondta,
Laczkóné dr. Szabó Klára egyesületi elnök október 22-én

Anyakönyvi hírek
Születtek: Ficsor Dominik (anyja neve: Kardos Barbara), Novák
Vivien Hajnalka (Mezei Orsolya), Fukász Gábor (Lócskai Katalin),
Agárdi László (Fehér Klára), Lukács Kálmán Ágoston (Jakab Mária
Katalin), Keresztes Bianka Dorina (Szalay Mária), Dabis Darinka
Kíra (Veres Ibolya), Balogh Viktória Lilla (Ruzsik Zsuzsanna), Nagy
Csaba (Jaksa Erika), Varga Bence (Tomkó Nikoletta), Pintér Zsófia
(Pinczel Erika), Szabó Endre Godvin (Patai Tünde Anikó), Baranyi
Zétény (Erdei Márta), Juhász Benedek (Kázmér Antónia).
Házasságot kötöttek: Pomázi Erzsébet Mária – Rózsa György,
Móczár Gyöngyi – Molnár Miklós.
Meghaltak: Ladányi János, Szondi Béla István, Török László, Dora
Sándor, Tarjányi Mihály, Fődi Miklós, Somogyi Tiborné KékesSzabó Ilona, Venyingi Istvánné Papp Mária, Kele Péter Pálné Juhász
Rozália, Piszman Istvánné Rácz Mária – Kiskunfélegyháza. Nagy
Ferenc Antal – Jászszentlászló. Lukács Gábor – Móricgát. Balog Pál
– Kunszállás.

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
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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 99 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 18,8 m2-es helyiség, Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2es helyiség, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 24.
sz. alatti 26 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 24. sz. alatti 42 m2-es helyiség,
Darvas tér 1. sz. alatti 36 m2-es helyiség, Darvas tér 1. sz. alatti 63 m2-es helyiség, Gorkij u. 4/5. sz. alatti 22 m2-es helyiség, Gorkij u. 4/6. sz. alatti 22 m2es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 18 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 27
m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 15 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz.
alatti 70 m2-es helyiség, Korona u. 4. sz. alatti 55 m2-es helyiség, Korona u. 4.
sz. alatti 166 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség,
Kossuth u. 6. sz. alatti 67 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132 m2-es
helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Mártírok u. 2. sz.
alatti 52 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2-es helyiség, Móra tér
11. sz. alatti 61 m2-es helyiség, Móra tér 11. sz. alatti 75 m2-es helyiség,
Asztalos J. u. 18/5. sz. alatti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 18/6. sz. alatti 42
m2-es garázs, Asztalos J. u. 20/3. sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/6.
sz. alatti 13 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 24/2. sz. alatti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 26/7. sz. alatti 21
m2-es garázs, Holló László u. 1/1. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló László u.
1/3. sz. alatti 13 m2-es garázs, Holló László u. 3/5. sz. alatti 21 m2-es garázs,
Holló László u. 5/3. sz. alatti 13 m2-es garázs, Holló László u. 7/5. sz. alatti 21
m2-es garázs, , Holló László u. 7/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló László u.
9/1. sz. alatti 21 m2-es garázs, Holló László u. 9/2. sz. alatti 21 m2-es garázs,
Petőfi tér 2. sz. alatti 14 m2-es garázs, Pázmány u. 6. sz. alatti 12,6 m2-es
garázs, 91 db városközponti parkolóhely bérbeadása, Dr. Holló Lajos u. 34. sz.
alatti 12 m2-es hirdetési falfelület
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 hrszú 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

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: Novem ber 3-tól november 9-ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út
29/a. Tel: 432 -000. November 10-től november 16-ig: Szenna
Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u.1-3. Tel: 76/560-065.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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. November 15én és 16-án: Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.:
20/9511-955, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás
14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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Felhívás, tájékoztató
A VSZKSZ Temetkezési részlege értesíti az
érdekelteket, hogy a kiskunfélegyházi AlsóFelsőtemetőben 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.

...

Október 25.-én hetedik alkalommal került megrendezésre a kiskunfélegyházi
uszodában a Bács-Kiskun Megyei rövid pályás bajnokság. A megye mind a hat
úszóegyesülete nagy létszámmal nevezett
és indult ezen a versenyen.
A félegyházi csapat is nagy csapattal vett
részt a saját rendezésű versenyen és
összesen 14 érmet nyertek, 1 aranyat 8

ezüstöt és 5 bronzot. Részletes eredmények: Körösi Roland 100m gyors 1. ,
100m mell 2. , 200m vegyes 2., 100m hát
3., 50m pille 3.,Seres Máté 100m gyors 2.,
100m mell 2., 100m hát 2., 200m vegyes
2., 50m pille 2., Görög Vilmos 200m
vegyes 2., 50m pille 3. , Czombos Tamás
100m gyors 3., Miklya Csanád 100m mell
3. helyezéseket értek el. Felkészítők:
Kurucz Kornélia és Bertalan Márta.

Öt érem a régiós bajnokságon
Régiós Asztalitenisz Utánpótlás versenyt
rendeztek október 25-én 15 település 82
versenyzőjének részvételével a Kossuth
Szakiskola tornacsarnokában Kiskunfélegyházán.
Rég nem látott népes mezőny jött össze,
9 asztalon délelőtt a csapatversenyekre,
délután az egyéni versenyekre került sor.
A csapatversenyeket 3 korcsoportban rendezték, leány versenyzők is szerepeltek. A
Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke
szerint országos viszonylatban is kiemelkedő a régióban végzett munka, amit a
sok tehetséges versenyző látványa, lelkesedése és technikai tudása is bizonyít. A
Kiskunfélegyházi Sportiskola is jól szere-

pelt, mind a három korcsoportban a 2.
helyen végeztek. Egyéniben viszont már
jobb eredményeket értek el, az 1. kor- csoportban Ipacs Richárd, a 2. korcsoportban
Csányi Balázs, a 3. korcsoportban Banok
Tamás nyert aranyérmet. A 4. kor- csoportban Timafalvi Gergely ezüst,
Gulyás Bence bronzérmet nyert. A lányoknál Csányi Dóra aranyérmet nyert.
A Tiszaújvárosban rendezett „Tanoda
Kupa” Országos Ifjúsági és Serdülő
Bajnokságon jól szerepeltek a FASI
versenyzői. Ifjúsági vegyes páros: 1.
Csáki Rita-Korponai Zoltán; ifjúsági
fiú páros: 3. Korponai-Schaffer (Malév),
ifjúsági leány egyéni: 3. Csáki Rita
(FASI).
Némedi László

A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2008. november 17-től november 21-ig,
illetve 2008. december 1-től december 5-ig terjedő időszakban végezzük a lakosság által
zsákokban gyűjtött falevél szállítását. A
kizárólag lombot tartalmazó zsákot kérjük a hét
első napjaiban kihelyezni a folyamatos szállításhoz.”

Programajánló
Márton napi vígasságot rendeznek a Móra
Ferenc Művelődési Házban november 8-án, 16
órától kézműves foglalkozás várja a gyermekeket, majd a Kismakkos Táncegyüttes műsorát az
Aprók Tánca követi, és 18 órától a Korona Színjátszókör előadja a Ludas Matyi c. zenés darabját.
A Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti
Egyesülete kiállítást rendez november 10-én 17
órától az Ipartestület Székházában.
A Bánfalvy Stúdió „Jövőre Veled, ugyanitt” c.
színházi előadása lesz november 11-én 19
órakor a Móra Ferenc Művelődési Központban.
„Félegyházi gyökerek Szántó Piroska művészetében” c. előadás lesz november 13-án 17
órától a városi könyvtárban.
A Nemadomfel együttes a fogyatékkal nevében
jótékonysági koncertet szervez november 14én 19 órától a Budapest Sportarénában a Böjte
Csaba által alapított Dévai Gyermekotthon
javára.
A Barbaro együttes koncertet ad november 15én 21 órától a Rocktárban.
Wittner Mária 1956-os forradalmár rendhagyó történelemóra keretén belül – filmvetítéssel egybekötött - előadást tart november 20án 14 órától a városi sportcsarnokban.
„A homeopátia szerepe a gyógyításban” c.
előadás lesz november 12-én 17 órától az
Ipartestület Székházában a Waldorf Egyesület
szervezésében. Előadó dr. Hajdú Ilona orvos

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szokatlanul meleg idő miatt a Kossuth utcán és
környékén megjelentek a csipkés poloskák.
Amennyiben az időjárás nem változik, november 10-én (hétfőn) az esti órákban permetezésre kerül sor.
Városüzemeltetési Osztály
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Bronzérem a futsal EB-én
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Sporthírek röviden
Kosárlabda
Október 22. Magyar Kupa Női mérkőzés:
KKC-Vasas Csata NB-1/A 57-84
A profi ligás jó nevű ellenfél ellen nagyon jó
eredményt értek el hölgyeink.
Október 25. Női NB I/B
KKC-Miskolci Sportiskola 60-48
Látványos játékkal biztos győzelem a
fiatal ellenfél ellen.
Október 25. Kecskemét Országos Kadett fiú
bajnokság – Dél-alföldi Régió:
Kecskemét Univer-KKC 36-38
KKC-Vásárhelyi Kosársuli 32-39
Bódi Sándor szakosztályvezető-edző 3 éves
munkájának eredményeként újabb korosztályos fiú csapatot tudott KK Országos Bajnokságban elindítani, rögtön történelmi
győzelemmel, a jövőre nézve biztató eredményekkel.
Október 26.
Hódmezővásárhely KKC-Hómezővh.
LKK 50-63;
KKC-Mezőberény 41-73
A két mérkőzés jól szolgálta a juniorok felkészülését az NB I. Amatőr Bajnoki küzdelmekre.

Kiskunfélegyházán rendezték meg október
27-november 1-ig az I. INAS-FID Európa
Bajnokságot a városi sportcsarnokban. A
kispályás labdarúgás egyre népszerűbb a
világon, hazánkban is – korábbi elnevezéssel a fogyatékkal élők, manapság inkább
a tanulásban akadályozottak meghatározást
használják - ezt a sportot űzik a legtöbben.
A Magyar Parasport Szövetség 1992-ben
alakult, céljai közt szerepel a tanulásban akadályozott fiatalok sportjának fejlesztése,
részvétel a fogyatékkal élők nemzetközi
sporttevékenységében, valamint a sporton
keresztül igyekeznek elősegíteni a társadalomba való integrációjukat. A fogyatékkal
élő emberek életében a sport nem csupán a
megfelelő fizikai állapot eléréséhez és fenntartásához szükséges, hanem a fejlesztés és
az oktatás igen hatékony eszköze is. A sport
a munka és a foglalkoztatás hiányában gyakran az egyetlen, szabadidőt kitöltő értelmes
tevékenység a számukra, ugyan- akkor az
önértékelés és az önbecsülés megszerzésének fontos eszköze. Az I. Futsal EB-én a
magyar sportolók mellett a portugál, a cseh,
a lengyel, az olasz és a francia csapat vett
részt, - közel 100 játékos és vezető - a csapatok a közelgő csehországi Global Games
előtt jó felkészülési állomásnak te-kintették
ezt a tornát. A verseny meg-mozgatta a

fogyatékkal élők iskoláinak vezetőit is, akiktől sok segítséget kaptak a szervezők (autóbuszok, ajándékok).
Félegyháza önkormányzata a sportcsarnokot
bocsátotta rendelkezésre, a Kossuth Szakiskola a játékosoknak a versenyre való felkészüléskor kollégiumi elhelyezést biztosított.
A szervezők, Csincsák Zoltán félegyházi
edző és testnevelő vezetésével lelkesen és
igen nagy erőfeszítések közepette végezték
munkájukat.
Lacza Albert, a Magyar Parasport Szövetség labdarúgó szakágának vezetője lapunk
kérdésére elmondta, a nagypályás labdarúgó
válogatottal 2004-ben szerepeltek először a
svédországi Global Games játékokon, ahol
bronzérmet szereztek. Ebből a csapatból alakult meg 2006-ban a futsal válogatott, amely
18-28 év közötti, az ország különböző tájairól való fiatalokból áll, akik egyénileg helyi,
ill. megyei szinten edzenek. Csincsák Zoltán
és Lakatos Csaba edzők minden hónapban,
egy hétvégén, összetartó edzésen készítik fel
a játékosokat a hazai és a külföldi tornákra,
versenyekre. A szakszerű és lelkes edzői
munkának meg lett az eredménye, a magyar
futsal válogatott az I. EB-én 3. helyezést
ért el.
Félegyháza méltó házigazdája volt a nemzetközi versenynek, - nyilatkozta lapunknak
Csincsák Zoltán főszervező.

3. számú választókerület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívom és várom a választókerület lakóit Lakossági Fórumra: november 12-én (szerdán) délután ½ 5 órai
kezdettel a Dózsa György Általá-nos
Iskola ebédlőjébe, téma: a Halasi út forgalmával kapcsolatos lakossági problémák; november 13-án (csütörtökön)
½ 5 órai kezdettel a Dózsa György
Általános Iskola ebédlőjébe, téma: az
aláírásgyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás, aktuális kérdések.
Tisztelettel:
Retkes Illés önkormányzati képviselő
6100 Kiskunfélegyháza, Josika u. 27. tel.:
06/20-959-1073.,
e-mail: retkesi@t-online.hu

Fülöp Atya Alapítvány

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívjuk és várjuk a határon
túli magyarlakta területekről származó
városunkban, vagy környékén élő (tanuló, dolgozó…) személyeket november
18-án (kedden) ½ 5 órai kezdettel,
december 9-én (kedden) ½ 5 órai kezdettel a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
kamaratermébe baráti beszélgetésre
(bejárat a Gorkij utca felől az új épületen
keresztül).
A szervezők nevében tisztelettel:
Retkes Illés

