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Közlöny
Őseinkre emlékeztek

Vizi Jánosra
emlékeztek
A hatvan éve elhunyt kiváló zenetanárra, Vizi
Jánosra emlékezett a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület november 6-án a Felsőtemetőben. Beszédet mondott Kapus Béla karnagy,
városunk díszpolgára, a közművelődési egyesület tagja.

A közelmúltban volt a Halottak napja, ez alkalomból emlékeztek Félegyháza elhunyt
őseire november 9-én. Talapka István, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa
vezetésével a megemlékezők először a templomhalmi temetőnél imádkoztak és énekeltek, majd a bankfalui keresztnél helyezték el a mécseseiket, gyertyáikat.

Elkészült a Kalmár József utca
Befejeződött a Kalmár József utca felújítása. Az avató
ünnepséget november 6-án tartották. A nemzeti színű szalagot Retkes Illés, a körzet önkormányzati képviselője,
Ficsór József polgármester és dr. Garai István alpolgármester vágta át.

A város a Kalmár József
utca felújítására harminchárom millió forintot nyert
a Dél-alföldi Regionális
Operatív Program pályázatán. A rendelkezésre álló
pénzből megvalósult a háromszázharminc méter hoszszú út rekonstrukciója. A
hat méter széles aszfaltsáv
mellett negyven parkolóhelyet is kialakítottak a szakemberek.
Mindemellett víznyelők és
víztisztító aknák épültek, új
közlekedési táblák kerültek
kihelyezésre, valamint befejeződött a tereprendezés is.
A Kalmár József utca rendbetétele azért is lényeges,
mert ez fontos szerepet tölt
be az E75-ös és a Szentesi
út összekötésében.
-g-

Ifjúsági fórum
Félegyházán
Dél-alföldi regionális
gyermek és ifjúsági
együttműködési fórumot rendeztek november 7-8-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A fórumon résztvevőket Kapusné DunásVarga Ibolya ifjúsági
és civil referens köszöntötte és a két nap
programját ismertette.
Kapus Krisztián ifjúsági szakértő, a BácsKiskun Megyei Önkormányzat GYIVSI bizottság társelnöke a
fórum jelentőségét méltatta. Bodor Tamás, a
SZMM GYIO főosztályvezető-helyettese
megnyitó beszédében kiemelte, hogy ez a fórum
a most zajló Európai Ifjúsági Hét „Általunk lesz
jó!” című hazai rendezvénysorozatába
illeszkedik bele.
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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.

Folytatás az 1. oldalról.
Bodor Tamás, a SZMM
GYIO főosztályvezető-helyettese megnyitó beszédében kiemelte, nagyon fontos
a fiatalok részvételének ösztönzése a helyi fórumokon,
hiszen a jövőt illetően rájuk,
mint a legfontosabb erőforrásokra kell tekinteni.
Délután került sor az ifjúsági projektek bemutatkozására és a szekcióülésekre.
Este a 10 éves GYIÖK tiszteletére háromemeletes tortát szeleteltek fel.

Másnap a plenáris ülésen a
pályázati lehetőségekről és a
helyi, valamint a térségi
ifjúsági munkáról, stratégiáról hallgathattak előadásokat, délután a szekcióvezetők beszámolói következtek. Az V. Dél-alföldi regionális ifjúsági konferencián a
két nap alatt több mint 150
fő jelent meg. A minisztériumi főosztályvezető is azt
emelte ki, hogy egy ifjúsági
konferencián végre fiatalok
is jelen vannak. Akik részt
vettek az előadásokon és

Karácsonyi Csomag

üléseken sok hasznos információ birtokába jutottak. A
Dél-alföldi régióban e témá ban évek óta a legjobb konferenciát sikerült lebonyolítani most Félegyházán.

Tájékoztató Bankfalu lakói részére
Városrészünk egyik fontos forgalom-gyűjtőútja a Kiskun utca, ahol a csapadék és
szennyvízelvezetés mellett az út minősége is
gondot okoz - ez utóbbi főként a kerékpárral,
vagy gyalogosan közlekedőknek. A Kiskun
utca útburkolatának szélesítése, építése tervezésre került, önkormányzatunk 2008. évi
költségvetési rendeletében. Rendelkezésre áll
az út és csapadékvíz építésre vonatkozó jogerős építési engedéllyel rendelkező műszaki
tervdokumentáció, valamint néhány éve az
önkormányzat megvásárolta a TanyasoriKiskun utca sarkán lévő ingatlant, hisz akkor
már tervezés alatt volt a Kiskun utca bővítése. Tudtuk, hogy terveink megvalósításához külső forrásra is szükség van, így
költségeink - közel 200 millió Ft- előteremtésére többször pályáztunk. Legutóbbi „A
belterületi Kiskun utca fejlesztése, mint a
Bankfalu gyűjtőútja és a vállalkozások megközelítését szolgáló infrastruktúra komplex
felújítása és építése” című pályázatunkat a
DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht-hoz a DAOP-2008-3.1.1/B
kódszámú önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése c. felhívásra a pályázat előző
fordulóban történt forráshiány miatti elutasítását követően készítettük elő. A kiírás szerint

65 % mértékű támogatás összege igényelhető.
A pályázat benyújtása 2008. november 3-tól, 2008. december 3-ig lehetséges, melyhez testületi döntés kell.
Ezúton tájékoztatom az itt lakókat,
hogy a Tanyasori – Róna utca közötti Kiskun
utca útburkolat szélesítése és építésével kapcsolatos előterjesztést a képviselőtestület
2008. október 30-i ülésén Juhász Miklós képviselő úr javaslatára napirendről indoklás nélkül levette.
Tudomásul vettem a többségben lévők döntését, bár tekintve azt, hogy a tervezés időszakában semmilyen ellenvetést nem
fogalmaztak meg, elég meglepő volt részükről. Ilyen hozzáállással nem fog menni! Remélem – a városunk, a városrészünk nevében
– hogy nem ehhez kell majd hozzászoknunk.
Kiskunfélegyháza, 2008. november 3.
Tisztelettel:
Pap István önkormányzati képviselő
9. sz. körzet

A Fidesz-KDNP- Együtt Félegyházáért frakció képviselőinek javaslatára minden 65 év feletti nyugdíjas, akinek a családjában egy főre
jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimum értékének kétszeresét
jogosulttá válik egy karácsonyi csomag átvételére, tudtuk meg dr. Balogh Bálinttól az
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi
bizottság fideszes tagjától. Az ajándék jelképes, összesen 1000 forint értékben tartalmaz
majd alapvető élelmiszereket, mégis fontos,
hogy a nyugdíjasok, akik sokszor magányosan töltik az ünnepeket érezhessék, hogy gondolnak rájuk mondta a bizottsági tag.

Programajánló
Második alkalommal rendezik meg a Kiskunfélegyházi Esküvő Kiállítást november 15-én
9-18 óra között a Móra Ferenc Művelődési
Központban, melyet bál követ a Desperadó étteremben.
Jótékonysági Bált rendez a Constantinum Intézmény november 15-én 19 órakor.
„A talizmán” címmel a Gyermekszínházi
Bérlet 2. előadásaként Majoros Ágnes bábművész műsorát láthatják november 19-én 10.30
órakor a Móra Ferenc Művelődési Központ
színháztermében.
Wittner Mária 1956-os forradalmár tart előadást rendhagyó történelemóra keretén belül
november 20-án 14 órától a városi sportcsarnokban, ekkor vetítik a róla készült Hóhér,
vigyázz! című dokumentumfilmet is.
Morell Mihály szobrászművészről készült
könyv ismertetője lesz a városi könyvtárban
november 20-án 17 órakor.
Reneszánsz Királyi Kisfogadás lesz november 30-án 15 órától, és 16 fogadásos nagylakoma - ugyancsak- e napon - 18 órától. Jegyek
elővételben november 21-ig kaphatók a Kiskun
Múzeumban (tel: 0670/ 297-1312).
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Vendégünk lesz
Wittner Mária
Rendhagyó történelem óra keretén belül Wittner
Mária, 1956-os forradalmár tart előadást november 20-án a városi sportcsarnokban. A nem
mindennapi életút legfontosabb állomásai. 1937ben született, édesapját nem ismerte, anyja pedig
dajkaságba adta.

Itt az ősz, minden szépségével és az
esetleges bosszúságot okozó velejáróival együtt. Bőven akad tennivalója az „Utca Emberének”, vagy másképpen a „város szolgájának”, hiszen a tarka falevelek vastag szőnyege nap, mint nap elborítja az utakat. A
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet alkalmazottja hűségesen és megbízhatóan végzi mindennapos munkáját, de a gépeket is bevetik a közterületek, az utcák megtisztítására.

Beszélgetős est a szakmaköziben
Beszélgetős estet szervezett október 31-én
a Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület a
Szakmaközi Művelődési Házban, melyen
kisgyerekes szülők, és pedagógusok egy aránt részt vettek.
Az est vendége Németh Éva volt, a Kecskeméti Waldorf Óvoda óvónője, aki bemutatta óvodájuk színes, szeretetteljes
életét, és a waldorf óvodák ünnepköreiről
is mesélt, kiemelve a novemberben tartott
Márton napot.

Az egyesület következő programja november 28-án lesz, ahol a Szolnoki Waldorf Óvoda mutatkozik be, majd 29-én egy
családi délutánt szervez, ahol közösen készülődhetnek kicsik és nagyok az adventi
időszakra, koszorú- és angyalkakészítéssel, mézeskalácshímzéssel, és sok más érdekes tevékenykedéssel.
Érdeklődni a waldorf-ovi@freemail.hu címen vagy a 70/335-21-66 telefonszámon
lehet.
Feketéné Csikós Szilvia Waldorf Egyesület

Mi lesz veled öreg hintó!?
Eladásra kerülhet Kiskunfélegyháza közel 200 éves halottas hintója, amennyiben a város nem talál jobb megoldást. A
hintó használatára ugyanis nincs igény,
így csak a VSZKSZ telephelyén porosodik lassan két éve.
Kiskunfélegyháza halottas hintója, itt a
VSZKSZ telephelyén áll lassan két éve,
senki se használja. Nincs rá igény. Pedig
ez a nem mindennapi míves darab kuriózumnak számít az országban. 2004-ben a
város két vállalkozó segítségével rekonstruáltatta a hintót, ami sem a vas-, sem
pedig a famunka szempontjából nem volt
kis feladat. A közel 200 éves hintó ugyanis
elég elhanyagolt állapotban került a műhelybe. Minden egyes alkatrészt pótolni
kellett, sőt olyan is volt, ami cserére szorult. Azóta többféle próbálkozás is volt a
hintó használatára. A temetők szűkössége
miatt azonban nincs túl nagy lehetőség.
Ezért csupán kétszer használták temetéseken, mondta el a VSZKSZ vezetője. A
közel 2 és fél éves rekonstrukciós munka

gyümölcse, a hintó így kihasználatlanul
pihen a VSZKSZ telephelyén. Idő közben
felmerült egy ötlet, hogy a hintót bérbe
adják. De a jelentkező üzemeltetők nem
vállalták a hintó folyamatos karbantartását,
így más megoldásra volt szükség. Tárgyalásokat követően a végső megoldás a hintó
értékesítése lenne, de ehhez a testület beleegyezésére van szükség. Előzetes egyeztetések alapján a hintót több mint 3 millió
forintért szeretnék értékesíteni. A döntés
azonban még várat magára, addig pedig a
telephelyen pihen még egy kicsit a közel
200 éves hintó.
G. Zs.

Kétéves korában a karmelita rend vette gondjába.
A gimnáziumot félbehagyva gépírónőként dolgozott Szolnokon, később a kunhegyesi járási tanácson. 1955-ben fia született, akit egyedül nevelt.
Fél évre rá visszaköltözött Budapestre és alkalmi
munkákból élt. Az 1956-os forradalom eseményeiben az első naptól részt vett. A Magyar Rádió
ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz. Október 24-én a Corvin közben megismerkedett Havrila Béláné Sticker Katalinnal és együtt
segédkeztek a sebesültek ellátásában. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozva már a fegyveres összetűzésekben is részt vett. Hogy
fegyvereket szerezzenek, elfoglalták a X. kerületi
rendőrkapitányságot. A november 4-ei szovjet támadás során az Üllői úton repeszektől megsebesült és a Péterfy Sándor utcai kórházba került.
November 9-én sikertelenül próbálta meg elhagyni Magyarországot, letartóztatták, majd elengedték. Sikerült Ausztriába szöknie, de pár hét
után hazajött és segédmunkásként tartotta fenn
magát. 1957. július 16-án letartóztatták és „fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az
államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, fegyveres rablás, disszidálás”
miatt 1958. július 23-án, 21 éves korában első
fokon halálra ítélték. Kétszáz napot töltött börtönben halálraítéltként, a másodfokú bíróság
azonban 1959. február 24-én életfogytiglanra változtatta az ítéletet. 1970. március 25-én nemzetközi nyomásra szabadult. A börtönben töltött
időszakról szóló emlékeit többek között a Szabadság vihara című filmben mondta el. Szabadulása után varrónő, majd takarítónő lett, 1980-ban
rokkantnyugdíjba küldték. A Kádár-rendszer bukása óta részt vett számos 1956-os szervezet munkájában, következetes és határozott antikommunizmusáról vált híressé. A Magyar Köztársaság Nagykeresztjét kapta meg 1991-ben. A 2006os választásokon a Fidesz országos listájáról
országgyűlési mandátumot szerzett.
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Petőfi Sándor

A HOLD ELÉGIÁJA
Mért vagyok én a hold? Isten, mit vétettem,
Hogy a legnyomorúbb lénnyé tettél engem?
Inkább volnék a föld utósó szolgája,
Mint az égen az éj ragyogó királya,
Inkább járnék ott lenn koldús bocskorában,
Mint itt járok ezüstsarkantyús csizmában,
Inkább színám lenn a csapszékek borszagát,
Mint itt fönn a csillagvirágok illatát.
Oh melyik jó lélek ne szánná sorsomat?
Minden kutya, minden poéta megugat!
S ezek a tollrágó, versgyártó pimaszok,
Kiknek nem a szíve, csak a füle mozog,
Azt hiszik, hogy velök én egy követ fújok,
Rokonérzelemből hogy velök busúlok.
Sápadt vagyok, de nem ám a fájdalomtul,
Hanem a méregtől, amely torkomon dul,
Hogy ekkép komáznak énvelem e fickók,
Mintha együtt vernénk a csürhére disznót.
Néha-néha jön egy az igazijából,
Egy kipattant szikra isten homlokából,
Egy valódi költő, s dala hallatára
Keblemet megtölti a gyönyörnek árja;
Csakhogy, csakhogy amig jön egy ilyen dalnok,
Addig hány keserves nyávogást nem hallok!
Efféle mákvirág minden bokorban nő,
Nincs ezekre soha, nincs sovány esztendő.
Minden este félve kezdem útazásom:
Hol akad meg fülem olyan nyikorgáson?
Ahol ni, ott is egy! hogyan terpeszkedik,
Hogy meghányja-veti parasztlöcs kezeit,
Mintha el akarná messze hajítani,
Talán mert markába nincs mit szorítani,
S ugy megsohajtoz, mint a kárvallott cigány,
Az erek is csakugy dagadnak a nyakán.
S mit össze nem beszél! s váltig engem kérdez,
S kér, hogy tekintsek be a szeretőjéhez.
Jól van, betekintek. Hát, öcsém, a Jutka
Épen most buvik be a kemencelyukba,
Sűlt kolompért szed ki, pofázza befelé,
Megégette száját, mert hirtelen nyelé.
Jaj be gyönyörűen rántja félre arcát!
Ez a bájos orca épen méltó hozzád. Megmondtam, aminek nem-tudása gyötrött,
Most menj a pokolba, vigyen el az ördög!
Koltó, 1847. október
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Képzőművészeink Budapesten
Budapesten mutatkozott be a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület. A kiállítás célja, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek a város művészeti életébe. A november 28-ig megtekinthető
tárlatnak az Országos Mezőgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs Központ ad helyet.
A Kiskunfélegyházán és környékén élő alkotók és egyesületek összefogásából tavaly
megalakult a Kiskunfélegyházi Képző- és
Iparművészeti Egyesület. A lelkes csapat
magába foglalja a Holló László Kör, a Félegyházi Fotókör tagjait is. Az egyesület bemutatkozó kiállítására Budapesten, az
Országos Mezőgazdasági Könyvtárban, november 3-án került sor. 24 alkotó vett részt a
kiállításon, 12 fotóművész és 12 egyéb alkotó. A tárlaton így a fotók mellett grafikák,
akvarellek, olajfestmények is szerepelnek. A
széles skála az egyesület nyitottságának kö-

szönhető, hiszen minden művészeti ág iránt
érdeklődnek.
A Félegyházi Fotókör tagjai örülnek, hogy
ők is helyet kaptak a budapesti kiállításon. A
13 tagú fotókör a kiállítás ideje alatt sem
pihen, hiszen minden hét csütörtökén 18 órától összegyűlnek az öreglaktanya épületében, hogy közösen alkothassanak.

Városunkban a BARBARO
Igazi zenei ínyencséggel szolgál havi programjában a Rocktár élőzenei bázis Kiskunfélegyházán a vasútállomás mellett.
November 15-én 21 órakor fellép a legendás BARBARO együttes a koncertklub színpadán. Különleges folk-rock
hangzásával a 22 éve alakult zenekar
meghonosította Magyarországon
is az úgynevezett világzenei stílust, dalai számos ősi, valamint
népzenei elemet vonultatnak fel elvont rockzenei körítésben.
Nemzetközileg is
osztatlan sikert aratott az együttes világszerte a progresszív,
gyakran
népdalfeldolgozásokkal tűzdelt, kortárs
könnyűzenei

előadásmódjával. Az elmúlt évtizedek során kiadott három nagylemez anyagából összeállított műsor igazi különlegességnek számít
városunkban, mert a zenekar nagyon ritkán ad koncerteket.
A Rocktárban fellépő BARBARO jelenlegi formációja, a
Napra együttesből is jól ismert
Both
Miklós énekes
és gitáros, Cziránku Sándor gitáros, Zsoldos
Tamás basszusgitáros, Herpai Sándor
dobos, valamint a szervező
Plain-Rock Egyesület sok
szeretettel várja az érdeklődőket a szombati előadásra.
Ónodi Árpád
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A művelődés hete
Felnőttképzési napok a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégiumban Bács-Kiskun megye legnagyobb középfokú oktatási intézménye
felnőttképzési napokat rendezett 2008.
október 20-22. között.
A félegyházi szakképzőben jelenleg
több, mint 2400 diák tanul nappali és
esti tagozaton. A 2007-ben három középiskola: a Kossuth Lajos Középiskola
és Szakiskola, a Közgazdasági Szakközépiskola és a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola
összevonásával létrejött kiskunfélegyházi iskola szinte a teljes képzési palettát oktatja. Iskolarendszerű szakképzései és esti tagozatos gimnáziuma mellett az iskolarendszeren kívüli képzések
széles választékát nyújtja nappali, esti,
levelező és távoktatásos rendszerben,
ECDL és EBCL vizsgaközpontként
egyaránt.
A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium tantestülete rendkívül fontosnak tartja, hogy minden jelentkezőt hozzásegítsen a korszerű és
piacképes szakmák elsajátításához. Az
iskolában felnőttképzés keretében a
szakmák rendkívül széles körét kínálják, megfelelve a nyolc általános osztályos iskolai végzettséggel, az érettségivel, de akár a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők igényeinek is.
A felnőttképzésben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák és
azon kívüli tanfolyamok oktatása mellett, esti tagozaton érettségit adó képzés
is folyik, így adva lehetőséget az érettségivel nem rendelkezőknek az érettségi vizsgához kötött szakmai képzettségek megszerzésére, illetve a továbbtanulásra. Az iskola a tanulni vágyó egyéni
jelentkezők mellett több nagyvállalat,
középvállalkozás, számos kisebb gazdasági társaság igényeinek is sikeresen

Kukoricafosztás

Nagyon kedves napja volt október 9én a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi úti
otthonának. Lakóink nagyobb fele
munkás életének hosszabb idejében a
mezőgazdaságban dolgozott, azt szokta meg, azt szerette, most is nosztalgiával gondol az akkori időkre, s ami
még fontosabb, akkor volt fiatal.
Ezt szokta kielégíteni a Ház vezetése
és mindig megrendezi ez idő tájt a kukoricafosztást. Van egy szép nagy ku-

felelt meg az elmúlt időszakban.
Az iskola tantestülete a projekt szemléletű oktatás keretében az életszerű, praktikus tudást helyezi előtérbe a kulcskompetenciák fejlesztésével. Az iskola
célja az egyéni adottságok, képességek
megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, melynek eredménye a tanulónak és a társadalomnak is leginkább
megfelelő életpálya megtalálása, a használhatóság és a fejleszthetőség
A közeljövőben elsősorban a gépészeti
szakmacsoporthoz és a mezőgazdasági
szakmacsoporthoz kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg itt az idén létrejött
Bács-Szakma Szakképzési-fejlesztési és
Szervezési Non-profit Zrt., azaz a megye szakképzésének legnagyobb részét
összefogó TISZK keretei között.
Az iskola nagy érdeklődést kiváltott háromnapos programsorozatával, melynek címe „A művelődés hete - a tanulás
ünnepe”- esélyt a műveltségre távoktatással és felnőttképzéssel két célcsoporthoz kívánt szólni, a felnőttképzésbe és
az élethosszig tartó tanulásba bevonható
helyi és környékbeli érdeklődőkhöz és a
szakmai, politikai döntéshozókhoz, véleményformálókhoz.
A három nap során az érdeklődők folyamatos tájékoztatása mellett nagy sikerű
szakmai konferenciát is rendeztek, amelyet Kapus Krisztián, a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke nyitott meg. A szakmai előadások
mellett élménybeszámolók, képzési
bemutatók, interaktív órák színesítették
a programkínálatot.
A három napos rendezvénysorozat a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatásával, a gödöllői Szent
István Egyetem Felnőttképzési Központjának partnerségével valósult meg.
B. H. M.
pac a fosztanivalóból, odatelepednek
az idősek és szól a nóta. A régi, kedves
dallamok szárnyra kelnek, dalolgat
mindenki és ha piros kukoricát találnak, még meg is táncoltatják egymást
a nyertesek. Külön néznivaló a
Nagyszőlő-úti óvoda kis seregének a
műsora. Szívet gyönyörködtető nézni
és főleg hallgatni a kisgyerekek önfeledt vidámságát, a kislányok kékfestő
ruháját, a kisfiúk kerek kalapját,
melyen lobog a nemzetiszínű szalag
tánc közben. Nem kell nekik hangosító, a boldog gyerekhangok túlszállnak mindenen és megint az ifjúság káprázata játszik az idősekkel.
Büszke lehet kis csapatára a két óvónéni! Majd igazi, házi ízű pogácsát
kínálnak az élelmezés mesterei, elmorzsolgatják a lakók, dícsérik.
Köszönjük a szórakozást, nagyon jól
éreztük magunkat!
MJ
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A Kiskunfélegyházi Kapocs Segítő Szolgálat magasabb
vezetői beosztására

PÁLYÁZAT KIÍRÁSA.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1. pályázatot ír ki a Kiskunfélegyházi Kapocs Segítő
Szolgálat magasabb vezetői beosztására.
Pályázati feltételek:
Munkahely: Kiskunfélegyháza Kapocs Segítő Szolgálat
(6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.). Beosztás: intézmény-vezető (személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti alapellátást biztosító közintézmény vezető). Az intézmény
tevékenységi köre: Bölcsődei ellátás, gyermekjóléti szolgálat
(megyei módszertani feladatokat is ellát), családok átmeneti
otthona, családsegítés, hajléktalan ellátás (népkonyha, nappali
melegedő, éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása)
Ellátandó feladatok: a Kapocs Segítő Szolgálat vezetésére és
működésére vonatkozó szakmai program megvalósítása az
intézmény irányítása, a szervezeti egységek feladatainak meghatározása, összehangolása, ellenőrzése a Kapocs Segítő
Szolgálat alapító okiratában meghatározott szakfeladatok
működtetése személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti alapellátást biztosító irányelvek meghatározása, a beruházási, felújítási tervek, valamint az éves költségvetés elkészítése
munkáltatói feladatok ellátása a Kapocs Segítő Szolgálat dolgozói vonatkozásában a munkaköri leírásában meghatározott
feladatok végrehajtása jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása mindaz, amit
jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal
az intézményt érintő jogszabályok és utasítások végrehajtása.
A megbízás feltételei: a./ Képesítés: az 1/2000. (I. 07.)
ESZCSM rendelet 3. számú melléklet 9/b. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség, b./ a 257/2000. Korm.
Rendelet 3. §. (3) bekezdése alapján, ba./ legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat, és bb./ az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással
egyidejűleg felsőfokú végzettségű, vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre
szóló kinevezés, bc./ büntetlen előélet.
Kiegészítő, előnyben részesítő feltételek: - szociális szakvizsga - legalább 5 éves vezetői gyakorlat - több diplomával
vagy több szakképesítéssel rendelkező pályázó.
Bérezés: Kjt. alapján, a Kjt-ben meghatározott kötelezően biztosítandó juttatásokkal. A megbízás kezdő időpontja: 2009.
február 01. A megbízás megszűnésének időpontja: a megbízási időtartam utolsó napja. Vezetői megbízás időtartama: a
megbízás 5 évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható. Pályázat benyújtásának határideje: A Szociális
Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül. A
pályázat
benyújtható:
Kiskunfélegyháza
város
Polgármesteréhez. (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.,
Tel.: 76/461-255) zárt borítékban „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel. A pályázat elbírálásának határideje: A
pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap. A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a fenntartó által és a 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet 4.§. (7) bekezdésében meghatározott
szervek által meghatározott képviselőkből álló bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi, ezt követően a
Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
Dr. Nánási Éva aljegyzőnél a 76/562-015-ös telefonszámon.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó szakmai életrajzát, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló diploma, oklevél, stb. hiteles másolatát, személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot, nyilatkozatot, amely szerint a Gyvt. 15. §. /8/ bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény (Kjt.) 21/A. §. /4/ bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Tóth Szimonetta (anyja neve: Sárosi Anett), Rajnai Léna
(Gál Zita Zsuzsanna), Kullai Gergő (Mészáros Rita), Mózer Marcell
(Kaposvári Lea Kinga), Labuda Mátyás (Kovács Klára Krisztina),
Farmasi Lilla (Farmasi Tímea Gyöngyi), Puskás Dominik Levente
(Majoros Melinda), Fricska Viktor (Géczi Éva), Tóth Bence Viktor
(Pap Ivett Anikó).
Házasságot kötöttek: Szabó Judit – Lőrinz István
Meghaltak: Farkas Imréné Endre Erzsébet, Steirich Jánosné
Czibolya Luca, Ferencsik Sándor Károly, Görög Ferenc György,
Tóth György, Seres László, Nánási Mihály, Kristóf Ferencné Dóczi
Mária, Szőlősi Józsefné Szatmári Ilona – Kiskunfélegyháza. Dávid
Sándor – Jászszentlászló. Faragó Istvánné Sárközi Mária –
Bácsalmás. Juhász-Dora István – Kiskunmajsa. Fekete Antal –
Gátér.

Felhívás, tájékoztató
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.”
A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány (Adószám: 18362002-1-03) 2006. és 2007. évben számlájára a személyi
jövedelemadó 1%-ából 33 807.- Ft és 31 290.- Ft érkezett. Az alapítvány a fenti összegeket „Erdély kulturális öröksége” sorozat
Hunyadi László művészete, életmű album bemutatására használta
fel.
Tóth Gyuláné kuratórium elnöke
Menetrend változás! Tájékoztatjuk a városunk lakosságát, hogy a
helyi autóbuszjárat menetrendje 2008. november 17-től megváltozik.A Csanyi úti iparterületen dolgozók kérésére a 4/c járat új,
hosszabb útvonalon közlekedik. A változás az, hogy a 4/c járat a
Platán utcai megálló után kimegy a Csanyi úti iparterületre és onnan
16:26-kor indulva hozza be az utasokat a városközpontba. Ez után a
járat az eddigi útvonalon megy ki a Dr Holló-Károlyi Mihály utcai
megállóba, majd új szakaszként a Bercsényi utcán végighaladva a
Vasútállomásra. A járat a Kossuth utcán végighaladva jut el a Szent
János téri végállomására. Mindenkinek jó utazást kívánunk!
Városüzemeltetési osztály

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete
NOVEMBER 18-ÁN (KEDDEN) 16.00 ókor KÖZMEGHALLGATÁST 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: 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 76/461255/37-es melléken.

Munkaalakalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: hentes, csomagoló, anyagmozgató, lakatos, tehergépkocsivezető, segédmunkás, húsfeldolgozó, eladó, villanyszerelő: Bugacpusztaháza: sertésgondozó.
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• November 14-én 19 órakor kezdődik az ifjúsági (gitáros) szentmise a
Kalmár-kápolnában.
• November 15-én a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye családtalálkozóját tartják Kecskeméten a Széchenyivárosi Plébánián, amelyre minden helyi családot is szeretettel várnak!
• November 16-án délután 16 órakor a két plébánia egyházközségének
képviselőtestülete együtt tart ülést az Ipartestület Székházában.
• November 18-án 16 órától a Városi Sportcsarnokban lesz a
Constantinum emelt szintű testnevelés osztályába jelentkezők alkalmassági felvételije.
• November 29-én 17 órakor kezdődik az idei városi ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS a Városháza előtt! Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!
• 2009 februárjában zarándoklat indul a Szentföldre. Jelentkezni, érdeklődni az Óplébánián lehet!
• A 2009-es esztendőben egyházi házasságra készülő fiatalokat kérik,
hogy jelentkezzenek a plébániákon!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 17, vasárnap 1/2 8, 9, 1/2 11 és 18
óra. Gyászmise: szerda és szombat 8, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 18 óra. Ótemplom: h-szo 7 és 16 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 16 óra. Kalmár kápolna: vas. 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor.
Kórház: csütörtök 16 óra.

Máltaiak a betegekért
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelmondata: „A hit
védelme, a rászorulók szolgálata”. Ennek az elvnek gyakorlati megvalósítása, amikor a Kiskunfélegyházi KórházRendelő betegeinek - gyógyításuk megkönnyítése érdekében gyógyszeradományokat juttattunk. A gyógyszeradományok - az adományozók nagylelkűségéből - 2007. évben 3,8 millió Ft, 2008.
évben 7,6 millió Ft értékűek voltak.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja

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: November 10-től november 16-ig: Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza,
Zrínyi u.1-3. Tel: 76/560-065. November 17-től november 23-ig:
Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: November 15-én 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. November 22én és 23-án: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128,
Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181 GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munka- napokon,
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
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@ gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvett
Nyomtatás: Amrida Bt. (amridabt@ gmail.com)
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Siker a Diákolimpián
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Otthonába visszük a meleget !
A karácsony meghittségéhez is szeretnénk hozzájárulni!

Félegyházi siker a Diákolimpián Szép sikert értek el Budapesten az október 9-én
megrendezett Középiskolás
Országos Diákolimpián a
Kiskunfélegyházi Szakképző
Intézmény és Kollégium diákjai.
A fiúk súlylökő csapata sok
más esélyesebbnek tartott vetélytársát megelőzve szerezte
meg a bajnoki címet. A fiúk
szorgalmas és áldozatos munkája meghozta gyümölcsét
ezzel a sikerrel. Szinte vala-

mennyien megdöntötték, vagy
megközelítették egyéni legjobbjukat a verseny során, és
ezzel megszerezték az öszszevont középiskola első
nagy, közös sportsikerét, hiszen a bajnokcsapatot MEZGÉ-s és Kossuth-os diákok
alkották.
A csapat tagjai: Csengődi Tamás, Seres Gábor, Gulyás
Gábor /MEZGÉ/, Csőke Ákos, Mogyoró Tamás /Kossuth/. A csapat felkészítő tanára Cseklye Sándor.
-tudósítónktól-

Taroltak a Félegyháziak
A közelmúltban került megrendezésre a Diákolimpia atlétikai csapatbajnokság országos döntője
Budapesten. Városunkat 3 középiskola 5 csapattal képviselte.
A következő eredmények születtek:
1. lett a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium csapata a fiú
súlylökésben. A Móra Ferenc Gimnázium fiú magasugró csapata 2.
helyezést ért el, 3. helyezettek lettek
a fiú súlylökők, a lány távolugró csapat a 10. helyet szerezte
meg. A Petőfi Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és
Kollégium fiú magasugró csapata az 5. helyen végzett.
Figyelembe véve, hogy a résztvevő csapatok túlnyomó többsége megyeszékhelyek összevont, testnevelés tagozatos középiskoláiból került ki, a félegyháziak eredménye kimagaslónak számít.
Az őszi szünet előtt néhány nappal 5 csapat indult a városi sportcsarnokban megrendezett diákolimpia teremfoci városi döntőjében: az Összevont Középiskola, a PG, a Constantinum, Móra
Ferenc Gimnázium és a körzethez tartozó Tiszakécske. A futsal
szabályai szerint lebonyolított tornát az Összevont
Középiskola nyerte Tiszakécske előtt. Ők jutottak tovább a
megyei 2. fordulóba, s játszanak Kiskunhalas csapatával november közepén a Dózsa Általános Iskola udvara ad otthont az amatőr „B” kategóriás kispályás labdarúgó tornának, melyre 3 iskola adta le nevezését. Decemberben a városi sportuszodában az
általános iskolákkal együtt került megrendezésre a diákolimpia
városi úszódöntője – mely versenyen a legjobbak képviselik
városunkat a megyei döntőn.
Nagy Ferenc középiskolás városi DSB

Játsszon velünk - s a család nyaralásához is hozzájárulunk ! Játékot hirdet a kiskunfélegyházi távhő- és melegvízszolgáltató társaság - a Dunaújvárosi Hőszolgáltató
Kft. - fogyasztóinak és minden kiskunfélegyházi lakosnak. Játsszanak velünk, s
legyen szerencséjük ! Hamarosan lapunk hasábjain négy héten keresztül minden
héten megjelenik egy-egy totószelvény, amelyekben a távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekre kérjük válaszaikat. A helyes válaszokat beküldők között sorsoljuk ki azokat, akik vagy a nyaralási utalvány, vagy a videokamera esetleg a vásárlási utalvány tulajdonosai lesznek. Ebben a játékban városunk minden lakosa, attól
függetlenül, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat, részt vehet. De fogyasztóink
külön jutalomban is részesülhetnek, ha a totószelvényre ráírják a vevőazonosító
számukat. Csak és kizárólag közöttük egy 20.000, illetve hat darab 10.000 forintos távhőkedvezményt is kisorsolunk.
Általános iskolások és iskolák figyelem !
Társaságunk a gyerekekre is gondol, várjuk általános iskolások rajzait: Az otthon
melege címmel. A legfőbb érték a család, az otthon melege cím tartalmazhatja
mindazon értékeket, amelyek összekötik a család tagjait. Egy helyzet, egy pillanat,
egy életkép igazolásául annak, hogy a külvilág biztonsága és kényelme az emberek
közötti kapcsolatok, a szeretet, a megértés, az egymásra odafigyelés nélkül nem
sokat ér. Kedves Gyerekek! Rajzoljátok le, hogy nektek mit jelent az otthonotok
melegsége, a családotok szeretete. A legjobb pályaművek beküldői digitális fényképezőgépet vagy ajándékcsomagot kapnak. Általános iskolák figyelem ! Azt a közösséget, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik be : 100.000 forintos támogatásban részesíti társaságunk. A Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. fontosnak tartja, hogy ne
csak a távhőt és melegvizet szolgáltasson megújulóan, a változó igényeknek
megfelelve, hanem ajándékaival örömet is okozzon fogyasztóinak!
A kivágott és kitöltött szelvényt juttassák el az ügyfélszolgálatra, vagy postázzák:
Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.6100 Kiskunfélegyháza, Darvas J. tér 2/c. A borítékra írják rá: Távhő-játék.
Beküldési határidő: 2008. november 21.
Sorsolás:2008. december 18-án
Íme az első forduló:
1. Hányan dolgoznak a félegyházi fűtőműben?
a) több, mint 10, b) több, mint 20, c) több, mint 30
2. Jelenleg hány távfűtött lakás van Kiskunfélegyházán?
a) 17 500 db, b) 500 db, c) 1 500 db
3. Mit jelent a KERET mozaikszó?
a) KEdvező REkonstrukció Társasházaknak?, b) Komfortnövelő és Energia
Racionalizálási Elvek a Távhőellátásban, c) Központi EneRge- tikai Elemzők
Társasága
4. Mennyi a kiskunfélegyházi távhőrendszer összes fűtött légtere?
a) 248 000 lm3, b)
18 000 lm3, c) 2498 000 lm3
5. Mi a tevékenységi köre a társaságnak?
a) távhőszolgáltatás, b) víz-, csatorna-, és hőszolgáltatás, c) gáz-, és hőszolgáltatás
6. Mikor kapta meg a társaság az önkormányzattól az üzemeltetési jogokat?
a) 1990. július 1., b) 2007. október 1., c) 1996. február 1.
7. Hol található az ügyfélszolgálata?
a) József Attila u. 2., b) Darvas József tér 2/c., c) Blaha Lujza tér 2.
8. Támogatja-e a fűtéskorszerűsítéseket a társaság?
a) nem, hiszen nem érdeke a lakossági megtakarítás, b) igen, hiszen a fogyasztók a
teljes költséget kifizetik, c) igen, egyrészt, hogy elégedettebbek legyenek a fogyasztói, másrészt, ha kevesebb a fűtési költség, akkor csökkenhet a fogyasztói tartozás.
9. Milyen a tulajdonviszonya a fűtőműnek?
a) az önkormányzat tulajdonában van, b) a szolgáltató tulajdonában van, c) vegyes
tulajdonban van
10. Alapvető feladata-e a társaságnak a távhőrendszer karbantartása?
a) igen, a lakásokban is, b) igen, a főmérőig, s ezt követően csak külön megbízás
alapján, c) nem, ez önkormányzati feladat
11. A műszaki hibabejelentést mikor lehet megtenni?
a) munkaidőben, b) ügyfélszolgálati időben (kedden és csütörtökön), c) minden nap
éjjel-nappal
12. Milyen energiahordozóval üzemel a kazánház?
a) fűtőolaj, b) földgáz, c) pakura
13. Hol található a gázmotoros fűtőerőmű?
a) a Darvas téri kazánházban, b) a Kossuth utcai kazánházban, c) az Attila utcai
kazánházban
+1. Melyik állítás az igaz?
a) a kiskunfélegyházi távhődíj Magyarországon a legmagasabb., b) a kiskunfélegyházi távhődíj Magyarországon a középmezőnybe tartozik. c)a kiskunfélegyházi
távhődíj Magyarországon a magasak közé tartozik.
Beküldő neve: ........................................................................
Címe: ......................................................................................
Vevőazonosító: .......................................................................
Telefon:....................................................................................

8. oldal

Félegyházi Közlöny

2008. november 14.

Kézilabdás sikerek a hétvégén

Taroltak lányaink

Szuper szurkolói buzdítással

Női NB I-es futsal mérkőzést játszott
Salgótarjánban városunk csapata a Somafon KHTK. A mintegy 100-150 néző előtt
lejátszott találkozón a félegyházi lányok
kitettek magukért s meggyőző 8:0 arányú
győzelmet arattak a fiatal és lelkes salgótarjániak ellen.
Góllövők: Zentai Adrienn 4, Szabó Nóra
2, Bali Cintia 2. Csapat a következő
összeállításban játszott, kapusok: Kovács
Klaudia és Ficsór Mónika. Mezőnyjátékosok: Rosta Eszter, Zentai Adrienn, Bali
Cintia, Szabó Nóra, Kiss Anikó, Rátkai
Orsolya, Bagdi Csilla. Edző: Nagy Ferenc

A nyolcadik fordulót játszották a hétvégén
az NBI/B Keleti fordulójában. A P&P Kiskunfélegyháza csapata pénteken a Diósgyőr
KC-Miskolc együttesét fogadta. Pénteken
ötórai kezdettel léptek pályára az ifik, de
sajnos nem sikerült a bravúr, kikaptak
27:40-re. A mieinknél most történik a csapatépítés, így egyelőre még nehéz dolga van
az edzőnek, Csergő Józsefnek.
Hét órakor a felnőtt csapat ugyancsak a Diósgyőr KC-Miskolc csapatát fogadta. Az év elején NBI-es játékosokat igazolt a Miskolc így
sokat erősödött a tavalyi évhez képest. A hazaiak nagyon készültek erre a mérkőzésre, talán
az elején ezért voltak egy kicsit görcsösek. Az
ellenfél párgólos előnyre tett szert, de a félidőre ezt sikerült ledolgozni (10:10). A második
félidőben jobb játékkal és az ellenfél hibájának kihasználásával sikerült átvenni a vezetést, melyet a mérkőzés végéig sikerült is
megtartani. Ezzel a győzelemmel a csapat a

tabella 3. helyére került.
A megyei férfi csapat utolsó bajnoki mérkőzésüket játszotta. Kritikán aluli játékvezetés mellett is sikerült a kötelező 2 pontot
bevasalni. végeredmény 39:31. Az őszi fordulót a KHTK megyei férfi csapata a 2.
helyen zárta.
Megyei női csapatunk a 8. helyen álló
Csávoly csapatát fogadta. Hangulatos jó
mérkőzésen kreatív játékkal győzött a
Félegyháza (22:17). A csapatépítés során
nagy sikernek számít, hogy egy erős csapatot
sikerült megverni
Ezúton szeretnék a csapatok megköszönni
azoknak a szurkolóknak a buzdítását, akik
kijöttek és a mérkőzéseket végig szurkolták,
valamint az elnökségnek a biztatást.
Következő hazai bajnokik:
Megyei női: 2008.11.16. 15.00 kezdettel
Kiskunmajsa ellen; NBI/B ifi: 2008.11.22
16.00 és NBI/B felnőtt: 2008.11.22. 1800
Balassagyarmat ellen.
Hatvani Tamás

MEGHÍVÓ
Fülöp Atya Alapítvány tisztelettel hívja és várja 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

4. számú választókerület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívom
és várom a választókerület lakóit
Lakossági Fórumra, 2008. november 17-én 17 órai
kezdettel.
Helyszín:KÖÁI
József Attila Ált.
Iskola ebédlője
Deák F. u.14.
Tisztelettel és szeretettel várom:
Bense Zoltán
önkormányzati képviselő
6100 Kiskunfélegyháza, Rákóczi u.11.
tel.: 06/20-332-8956
e-mail: Zbense@freemail.hu
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet: Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1. III/9. szám alatti 76 m2
alapterületű, 2 szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás bruttó 30.000.-Ft öszszeggel történő bérbeadására.
Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes
pályázati felhívás átvehető a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási
időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I.
em. 51. szoba) vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.

