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Közlöny
Szemetelnek!
Januárban közel negyven szelektív hulladékgyűjtő edényt helyeztek
ki az illetékesek a város különböző pontjaira. A cél, hogy minél
tisztább és rendezettebb
környezetben élhessenek Félegyháza polgárai.
Sajnos az együttélés
elemi szabályait nem mindenki tudja betartani. A
minap újabb szeméthegy nőtt ki a Kun utca
végén, a Petőfi lakótelep szomszédságában. Az
illegális lerakó - hiába a költségvetési üzem szigora - már évek óta működik.

Hiányzó automaták
Idén Móra Ferenc halálának 75.
évfordulójára emlékezett Kiskunfélegyháza. Február 5-én a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban, másnap a Móra Ferenc Gimnáziumnál, a Daru utcai Móra szobornál, délután pedig a Constantinum Intézményben és a Móra téri
szobornál helyezték el az emlékezés koszorúit.
Részletek a 3. oldalon.

Sokunk bánatára leszerelték a Hunyadi
és a Kossuth utca sarkán álló épület faláról a bankautomatát.

Megújult a Kossuthvárosi Óvoda
Megszépült a Kossuthvárosi Óvoda. A munkállatok 5,2
millió forintba kerültek - tájékoztatta lapunkat Jankovszki Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője.
Az intézmény felújításának
költségeit a várostól kapott
négymillió forint, valamint

a csatornacserére szánt 1,2
milliós pénzmaradvány fedezte. A rendelkezésre álló

5,2 millió forintból megújult az intézmény homlokzata, új ablakpárkányokat és ereszcsatornákat szereltek fel a szakemberek.
Jankovszki Zoltán lapunk
érdeklődésére elmondta, ez
évben folytatódik a körzetében a járdaépítés, valamint megkezdődik a Kossuthvárosi közösségi ház
kialakítása, a városrész parkjának továbbfejlesztése, a
labdarúgó pálya rendbetétele.
Ugyancsak az idei tervekben szerepel egy lokálpatrióta civil szervezet létrehozása, amely a közösségépítés mellett elsősorban a
városrész fejlődését hivatott szolgálni.

Aki tehát a jövőben
pénzhez akar jutni,
annak be kell fáradnia
a
városközpontba,
vagy el kell mennie a
közeli diszkont áruházba. Mint megtudtuk, február végére lakossági
igényre új bankautomatát szerelnek fel a közelben.

Szakács siker
Mezőgecsén
Első helyen végzett a
hétvégén a kárpátaljai Mezőgecsén megrendezett böllérversenyen a Kiskunfélegyházi Amatőr Királyi
Szakács Klub csapata.
A csapat, mint minden
megmérettetésre, erre
is komolyan felkészült. Egyebek között
ennek is köszönhető, hogy a királyi szakácsok
kiemelt csapatként hozták el a fődíjat. A győztes
félegyházi csapat egyúttal meghívást kapott
Beregszászra, a március hatodikán kezdődő borfesztiválra.
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Nem beszélni, dolgozni kell
Bátran állítható, hogy a 4. számú választókörzet a város egyik legjobban fejlődő
része. Köszönhető mindez Bense Zoltán
önkormányzati képviselőnek, aki - elmondása szerint - a város, ezen belül a rábízott
városrész fejlődését tekinti legfontosabb
feladatának. Ennek ékes bizonyítéka az
elmúlt két esztendő munkájának eredménye.
A körzetemben nagyon sok mindent sikerült
megvalósítani. Úgy érzem többet is, mint
amennyit ígértem. Egyebek között elkészült
a közök út- és járda burkolata, egészen a
Horváth Zoltán utcától az Attila, Hunyadi,
Deák, Mártírok, József Attila utcán át a
Kápolnáig, a Móra tértől a Klapka utcáig.
Munkámban Gyenes Attila és Ficsór József
képviselőtársaimtól is kaptam segítséget,
hisz többek között az ő körzeteikkel szomszédos a 4-es körzet. Új térburkolatot kapott
a József Attila iskola előtti terület, elkészült
az iskola, az orvosi rendelő akadálymentesítése, a Hunyadi utcai családsegítő külső liftje, mellékhelyiségeinek felújítása. Megvalósult a Hunyadi u. 2 szám alatti Nyugdíjasház tatarozása, valamint a folyosók festése.
Újabb játékokat vásároltunk a Korond utcai,
Móra téri, valamint a Molnár Béla utcai játszóterekre. A létesítmények állagának megőrzése érdekében helyi rendeletet is módosítottunk, a játszóterek működtetésének rendjét. Új padok kerültek a játszóterek köré.
Lakossági kérésre egyirányú lett a DeákHunyadi köz. Elkészült a Mártírok utca

útburkolat cseréje,
megépült az új csapadékcsatorna.
A körzetben újabb
világítótesteket
szereltek fel és szelektív hulladékgyűjtők kerültek
kihelyezésre.
Elkészült a József
A. utcai önkormányzati bérlakás
tatarozása és megvalósult a Móra téri kis
átjáró újjáépítése is.
Mint a Lakás Bizottság elnöke nagyon nagy
sikernek értékelem, hogy idén két, egyenként
kilencvenlakásos társasház újulhat meg az
úgynevezett Panelprogram keretében a
Petőfi lakótelepen. A városban tavaly négy
társasház igényelt önkormányzati és állami
támogatást a harminchárom százalékos
önrész mellé. Az első miniszteri döntés decemberben született, melynek értelmében két
pályázó jutott összesen kilencven millió
forint állami támogatáshoz. Így a Dr. Holló
L. u. 59-69. szám és a Holló L. u. 73-83. alatti 90 lakásos, 1980-ban épült társasház lakóközössége rövidesen megkezdheti az épületek teljes körű felújítását. Minden esély meg
van azonban arra is, hogy a közeljövőben a
másik két pályázót is a nyertesek közt tudhassuk.
Továbbra is vallom: A siker és a jövő gondolata a fejemben összetartozik. A siker
közös, mindannyiunk sikere!
-g-

Készül a haleszi iskolában
az orvosi rendelő
Az elmúlt év végén elkezdődött az orvosi
rendelő kialakítása a volt haleszi iskola
épületében. A tavalyi évben a program
keretében kora nyáron átadásra került az
épület héjjazatának, (tetőzet-tetőléc) verébdeszkázatának, kéményeinek, ereszcsatornáinak a teljes cseréje.
Az eredetileg szolgálati lakás céljára használt helyiségekből, a tervek alapján már körvonalazódnak, a rendelőszoba, az előtérből
(verendából) kialakítandó váróhelyiség és
az előírt vizes blokkok. A
vizes blokkok és fűtési
rendszer csövezési rendszerét már lefektették, és
„eltakarták”. A főbejárathoz vezető lépcsősor valamint a mozgáskorlátozottak akadálytalan bejutásához szükséges feljáró (rámpa) betonozási munkái
elkészültek. A mintegy 90
m2 összterületű kialakítás
mellett, az egyedi gyártású
(eredeti formát és díszítést
megtartván) nyílászárók, ajtók is lecserélésre kerültek.
Az érintett homlokzat kijavítása rendbehozatala is
megtörtént. A rendelő meg-

felelő számú parkírozó hellyel fog rendelkezni. A munkálatok a tervek szerint
március hónapban fejeződnek be. Az iskola
udvarán található melléképület felújítása,
komfortossá tétele is megoldódni látszik, és
ezzel reményeink szerint hosszútávra biztosított lesz a közeljövőben számtalan más
funkciót (közösségi-ház, @-pont, játszótér)
betöltő épület együttes felügyelete, udvarának, környezetének gondozása.
Lőrincz Tibor a 14. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
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Új elnöke van
a szocialistáknak
Az elmúlt hétvégén Solt adott helyet
annak a küldöttgyűlésnek, melyen a csaknem 200 meghívott küldött döntött arról,
hogy az elkövetkezendő két esztendő
során ki vezesse a Bács-Kiskun Megyei
MSZP szervezetét.
A szavazatra jogosultak többsége azon az
állásponton volt, hogy olyan elnököt kell
választania a küldöttgyűlésnek, aki az
elmúlt évek során is bizonyította rátermettségét az elnöki tisztség betöltésére,
továbbá elismertségéből adódóan hatékonyan össze tudja fogni a megyei szervezet
egészét. Mindezek tükrében a jelölőbizottság a küldöttek részére Dr. Garai István
Levente kiskunfélegyházi városi elnök
személyére tett javaslatot. Az érvek
ütköztetését követően a szavazatra jogosultak 85%-a Dr. Garai István Leventét
választotta meg a Magyar Szocialista
Párt Bács-Kiskun Megyei elnökének.
Dobronyi József
MSZP - önkormányzati képviselő

Iskolabörze
a szakmaköziben
A idén is újra indította az iskolabörzék
sorozatát a Szakmaközi Művelődési Ház.
Az „Óvodából – Iskolába” készülők számára, február 6-án nyitotta meg „kapuit”
a kiskunfélegyházi általános iskolák bemutatkozását segítő börze.
A paravánokon az iskolák életét bemutató
fotók voltak láthatóak, de az iskolai egyenruhákat is szemügyre vehették az érkezők. A
projektoros vetítések „mozgásukban” mutatták be az adott iskola hagyományait, jelentős eseményeit, és azt miért is jó ott tanulni.
Az egész napos programot Gulyás Ildikó, a
Szakmaközi Művelődési Ház igazgatója
nyitotta meg, amely megnyitó gondolatok
hangsúlyos eleme volt, hogy a művelődési
ház tovább kívánja folytatni az iskolabörzék
sorozatát, és minden évben, a tapasztalatok
felhasználásával kívánja az intézmény a
szervezés eredményességét biztosítani, mivel a lakosság számára sikeres és hasznos
programokról van szó. Ezen alkalomra is
minden végzős nagycsoportos családját
külön tájékoztatóval kereste meg a ház,
hogy így közvetlen módon tudjuk megszólítani az érintett szülőket.
A nap sikerét jelentette, hogy az óvodáscsoportok folyamatosan érkeztek és próbálták
ki a hangszereket, az építő-alkotó játékokat,
a tanító nénik kézműves foglalkozásain.
Mindenki választ kaphatott a kérdéseire és
tájékoztató anyagokat is elvihettek az otthoni családi megbeszélésre.
Az óvodából az iskolába készülő kicsik az
élményeik mellett az alkotásaikat, a kis
ajándékokat is vihették magukkal.
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Móra Ferencre emlékezett a város Az elfeledett
Móra tábla…
Valószínűleg nagyon kevesen vannak
Kiskunfélegyházán olyanok, akik tudnak
arról, hogy a főváros I. kerületében a
Budai várban van egy Móra Ferenc utca
és abban egy érdekes dombormű. A Dísztérről nyíló, a köztársasági elnök palotájától 100 m-re levő, a budai hegyekre
néző utcácskában lévő emléktábla hirdeti
az alföldi parasztság íróját. Hogy mikor
tették fel, ki készítette, s miért pont oda
helyezték el, arról semmit sem közöl a
műtárgy. Az erről szóló egyéb információk viszont igen érdekesek.

Móra Ferenc, Kiskunfélegyháza szülötte, az
egyszerűség és a szeretet írója. Az írót gyermekkori emlékei városunkhoz kötötték. Ez a város nevelte és tanította. Az elemi és gimnáziumi tanulmányait Félegyházán végezte Később Szegedre
került, de szíve mindig hazahúzta. Móra Ferenc
mindenkor a szegények, a kiszolgáltatottak pártfogója volt. E szellemiséghez társult műveltsége,
amelyet pedagógusként, újságíróként, íróként,
muzeológusként a köz javára hasznosított.
A Móra Ferenc-emlékév megnyitó rendezvénye
február 4-én zajlott a városi könyvtárban, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület vállalta fel városunk jeles írója tanárainak bemutatását. Endre
Sándor alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, Móra Ferencre, mint íróra, történészre,
régészre nagy szükségünk van ebben a zűrzavaros
világban, mert biztos pontokat jelöl ki mindnyájunk számára ma is. Fel kellene kutatni és össze
kellene gyűjteni a Kárpát-medencében a Móra-

emlékhelyeket, a helyes lokálpatriótizmus jegyében őrizni kellene a nagy író szellemiségét - mondta beszédének végén az alpolgármester. Ezt követően Kapus Béláné, az egyesület irodalmi
szekciójának a vezetője Eyszrich Györgyről,
Móra latintanáráról és Holló Lászlóról, az iskolaépítő igazgatóról tartott előadást. Közreműködtek
a Constantinum Intézmény tanulói.
Másnap délelőtt a félegyháziak a Daru utcai,
délután a Móra téri szobornál is elhelyezték az
emlékezés koszorúit. Az ünnepség Móra Ferenc
szülőházánál emlékműsorral folytatódott. A Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai a kis nádfedelű vályogház
tövében műsorral emlékeztek az íróra. Az ünnepség zárásaként a város vezetői, a diákönkormányzat, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, a Móra Ferenc Művelődési Központ és a
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola képviselői
helyezték el az emlékezés virágait a Móra-ház
falán.

Zsúfolásig megtelt a KÉSZ Aréna Sportcsarnok a péntek esti Móra Gimnázium szalagavató ünnepségén. Rendkívül színvonalas műsorral köszöntötték a 11. évfolyamos diákok az öt végzős osztályt. A
műsor fénypontja a végzősök angol és bécsi keringő tánca volt.

A Budai vár Móra Ferenc u. 2/A házának
falán lévő emléket 1954-ben állította az
akkori fővárosi tanács, annak emlékére,
hogy e ház második emeletén lakott egy
ideig Móra Ferenc. Az épületet a II. világháborúban bombatámadás érte, helyreállítása után egyemeletes lett. Nagy port nem
kavart fel az emléktábla-állítás, mert az

akkori sajtóban nem sikerült fellelni az
esemény nyomát. A készítőjének személye
is némileg meghökkentő az akkori kultúrpolitika tükrében. A szinte egész életét külföldön – főként Párizsban – élő Kunári
Lilla szobrászművészt kérték fel a mű
elkészítésére. Túl sok adat a művésznőről
sem áll rendelkezésre. 1927-ben a francia
fővárosban volt jelentősebb kiállítása,
főként kisplasztikákból. Magyarországon
tudtommal egyszer, 1962-ben Budapesten
rendeztek neki tárlatot.
Ezt az 1950-es évek hangulatát, szövegét
őrző emléktáblát a rárakodott idő alaposan
elfeledtette.
A feledés homályából Endre Sándor alpolgármester emelte ki és a nagy írónk halálának 75. évfordulója alkalmából és az I.
kerület polgármesteri hivatal segítségével
megkoszorúzhatóvá tették. Kiskunfélegyháza küldöttsége dr. Garai István országgyűlési képviselő, alpolgármester, Endre Sándor alpolgármester, valamint az
ugyancsak kerek évfordulóját ünneplő
Móra Ferenc Gimnázium igazgatója,
Rosta Ferenc vasárnap délután helyezte el
az emlékezés koszorúit az I. kerület polgármesterével, dr. Nagy Gáborral együtt.
RF
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Programajánló

Az élet egy álmodás

Valentin napi foglalkozást tartanak a
Szolgáltató Kuckóban (Dr. Holló Lajos
u. 61.) február 14-én (szombat) 9 – 12
óra között. Foglalkozás vezetők Enikő
és Tünde. A téma: hűtőmágnes szívecske, festés, papírszív füzér, ablakba,
üdvözlőlap készítés. Valentin napi arcfestés kicsiknek.
Tegyünk többet egészségünkért címmel
egészségügyi termékek és szolgáltatások
bemutatója lesz február 14-én 9-14 óra
között a Globe Szabadidő Központban
Braincrack, Borun és Chuky koncert
lesz február 14-én 22 órakor a Rocktárban.
Móra Ferenc, Ének a búzamezőkről c.
regényét ismerteti február 19-én 17 órakor
Juhász István ny. gimnáziumi tanár a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

Érdekes tárlat látható a Művelődési Ház
aulájában. M. Kovács Ilona pasztellképei és
olajfestményei előtt állhatnak meg az érdeklődők. Metafilozófikus tartalmú alkotások,
melyeket átleng egyfajta enyhe mélabú.
Álomszerű árnyak puha foltokban. Tiszta,
éteri világ ábrázolása. Mintha Árkádiába
érkezett volna a látogató, amikor gondolatilag behatol egy-egy kép terébe. A festmények
az igazi erősségek, különösen az „Út a tengerhez”, illetve a „Küzdőtér” c. alkotások
figyelemreméltóak.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
„Magadnak építetted két kezeddel..."NÉPI
ÉPÍTÉSZETI FOTÓPÁLYÁZAT 2009. A
pályázat célja a népi építőmesterségek, hagyományok megőrzése, dokumentálása. Pályázni 3 kategóriában lehet: 1.) A még élő népi
építőmesterségek bemutatása, a hagyományokat őrző szakemberek, és azok munkájának dokumentálása. 2.) Régi (XIX-XX.
századi) felvételek felkutatása és bemutatása a
népi építészet és építőmesterség témaköréből.
3.) A népi építészetet ábrázoló felvételek tárgymegkötés nélkül. Lehetőség van képsorozatok benyújtására is. A pályázat két korosztályban kerül meghirdetésre: I. ifjúsági
korcsoport (18 éves korig); II. felnőtt korcsoport. A pályázat jeligés. A képek (képsorozatok) mellé nevezési lap állítandó ki, melyet a
http://www.valyog.uw.hu oldalon lehet letölteni. Beadási határidő: március 31. Cím:
Mednyánszky Miklós 2462. Martonvásár Pf.
69. További részletek a m.mednyanszky
@gmail.com e-mail címről kérhetők.
Ember a Marson. - Irodalmi és képzőművészeti pályázat fiataloknak. Olyan írásokat
(novellákat, esszéket, tanulmányokat, jegyzeteket, költeményeket stb.) és képzőművészeti
alkotásokat (rajzokat, festményeket, képregényeket, mobillal készített filmetűdöket stb.)
várunk, amelyek azt taglalják, hogy a vörös
bolygó elérése milyen kihatással lesz a földi
életre, az egyetemes emberi kultúrára, az egymás közötti viszonyokra és a fenntartható
fejlődésre. A pályamunkákat elektronikus formában a regenytar@chello.hu e-mail címre
kell elküldeni. A pályázat április 30-ig folyamatos. A szakmai és a közönségdíj eredményhirdetése májusában lesz. További részletek a
http://www.regenytar.hu weboldalon
Érdeklődjön és tájékozódjon a városi könyvtárban, nyitvatartási időben: Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat: 8-12
óráig. Honlap: www.psvk.hu, E-mail:
psvk@psvk.hu. Tel.: 76/461-429; 70/338-731

Az alakok arctalanok, merengő testtartásúak, olykor reményt vesztett
csüggedt árnyak. Mint akiknek
lejárt az idejük. Egyre csak
mennek az úton továbbtovább. Az emberi létezés
és nem létezés határán
mozgó lelkek Kháron
ladikján induló figurák.
Látomások és realista
megfogalmazás.
Sajátos térélmény, ahol a
három dimenzió alig érződik. Az olajfestmények színeinek expresszív ereje meghatározó. A „Lángoló ég” c. kép széles ecsettel megfestett drámai összhatása kiváló.
A pasztellképek puhák, gondosan kidolgozottak, de tiszta színük összhangjából hiányzik a

Szívvel lélekkel
A Lámpás emberek rendezvénysorozaton belül dr. Papp Lajos szívsebész „Szívvel lélekkel”
címmel tart előadást február 15-én 16 órakor a
Móra Ferenc Gimnázium új épületében.
Papp Lajos 1948-ban született a Baranyamegyei Aranyosgadányban. 1951-ben, hároméves korában családjával együtt kitelepítették a faluból, Csurgón, Alsóleperden, Mágocson
élt egészen 1957-ig, amikor visszakerült az ősi
házba. 1966-ban a Mecseki Ércbányákban föld
alatti csillésként dolgozott, következő évben
műtőssegéd lett. Pécsett érettségizett, majd
1973-ban diplomázott a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán. Gyakornoki
éveit a pécsi kórházban töltötte, majd a budapesti egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján
egyetemi tanársegéd, majd adjunktus lett. 1994
augusztusáig a Haynal Imre Egészségtudományi
Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinika igazgatója, egyetemi tanár, majd létrehozta az első
dunántúli Szívcentrumot, és a Zala Megyei
Kórház szívsebészeti osztály osztályvezető főorvosa lett. 1997-től a POTE és Irgalmasrend II.
Sebészeti Klinika – Szívcentrum igazgatója és
tanszékvezető egyetemi tanára, a Szívgyógyászati Klinika igazgatója. 2008 augusztusában saját kérésére nyugdíjazták. Nős, két
gyermeke van, bátyja, Papp László akadémikus.
Életútja a szakmai, orvosi tisztesség képviselete
és a bürokráciával, a nemtelen érdekérvényesítőkkel folytatott folyamatos küzdelem története.
Szövetség a jóért, harc az életekért.

drámai erő. A téma ugyan
folytatódik, de erőtlen a
képi megfogalmazás. Ettől
függetlenül nagyon jó választás volt M. Kovács Ilona festőművész képanyagát megismertetni a félegyházi közönséggel.
A megnyitóhoz – melyet Kemenes Katalin
festőművész tartott – jól illeszkedett Zsirmik
István zenei előadása.
RF
Munkásságát 2001-ben Széchenyi-, 2003
júniusában Magyar Örökség díjjal ismerték el.
2006-ban Prima Primissima díjban, 2008-ban
Pro Cultura díjban részesült. PRO PATRIA,
NON NOBIS DOMINE! (A hazáért, nem
magunkért Uram!) feliratú aranygyűrűvel ismerték el 2008 novemberében. Papp Lajos
szívsebészprofesszor számára munkája során
sokszor volt irányadó Maimonidész rabbi orvosi
imája, amely nagyon kemény, örök életű erkölcsi törvényeket tartalmaz: "Mielőtt belekezdenék szent munkámba, meggyógyítani a Te
teremtményeidet, Hozzád fohászkodom, a Te
magasságos székedhez, hogy adj nekem erőt,
bátorságot, energiát, hogy munkámat teljes hittel
végezhessem, hogy meggazdagodási vágy, valamint a vágy, hogy minél híresebb nevű legyek,
ne kápráztassa el szemeimet a helyes út
meglátásától. Engedd, hogy felismerjem körülöttem mindazokat, akik tanácsomat jönnek
kérni, mint olyan valakitől, aki nem tesz különbséget gazdag barát, vagy embergyűlölő rossz
vagy jó között. Add, hogy a bajban lévő emberben csak az embert láthassam. Ha nálam nagyobb tudású orvosok akarnának engem
közelebb hozni éleslátásukhoz, adj erőt, hogy
tanulhassak tőlük, mert az orvosi tudományoknak nincs határa. (Csak az igazság fénye
vezéreljen engem, mert a legkisebb eredmény az
orvosi tudománytól szörnyű szerencsétlenséget
és betegséget hozhat teremtményeidre.)
A tiszta lelkű igazak nem panaszkodnak a
rosszra, hanem erősítik az Igazságot. Nem
panaszkodnak a hitetlenségre, hanem erősítik a
Hitet. Nem panaszkodnak a tudatlanságra,
hanem fokozzák a Tudást."

2009. február 13.
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Petőfi Sásonyban

A kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagja, dr. Tarjányi József és családja
elhatározásából január 31-én Petőfiemléktábla került a sásonyi kultúrház
falára.
Sásony, németül Winden am See a Fertőtó északnyugati sarkán elterülő település, a
mai Ausztriában, Burgenland tartományban található. Petőfi Sándor a világszabadság forradalmár költője, 1840 telén katonaként többször átgyalogolt a falun
Sopronból Pozsonyba menve. A nagyszabású ünnepségre a félegyháziak népes csoportja mellett többek között eljöttek
Sopronból, Győrből, Budapestről, a szlovákiai Királyfiakarcsáról és Marosvásárhelyről is Petőfi tisztelői. A Petőfi Sándor
Gépészeti Szakközépiskola diákjai, tanáraikkal - a Petőfi emléktúra részeként Joisból gyalogoltak Windenbe.
A program Sásony polgármesterének üdvözlő beszédével kezdődött, majd a windeni zenekar kulturális műsorát követően a
királyfiakarcsai Somogyi Márta gyönyörű énekszámát hallgathatta meg a nagyszámú közönség. Az osztrák Pen Klub elnöke, Milletich úr, aki a település polgára is,
hangsúlyozta, hogy tovább is ápolni kell
Petőfi emlékét. Ifj. Sarkadi Sándor, a
Soproni Egyetem Könyvtárának igazgatója, édesapja - aki Petőfi-kutató - versét mondta el, a Petőfi Sándor Gépészeti
Szakközépiskola két diákja, Olajos

Mária és Hevesi Nándor
Petőfi Sándor: Szülőföldemen
c. versét szavalta el magyarul és
németül. Dr. Csorba László, az
MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese
ma is aktuális gondolatokat idézett Petőfi és Kossuth kapcsolatáról.
A kultúrházban tartott ünnepséget a soproni diákok zenés, táncos műsora zárta. Az esemény a
kétnyelvű – német-magyar –
tábla leleplezésével folytatódott, ahol Kiskunfélegyháza és
Winden polgármestere valamint, Győr és Sopron alpolgármestere leplezte le a Petőfi domborművet.
Városunk koszorúját – Tóth Ákos tárogatójátéka közben - Ficsór József polgármester és Gyenes Attila önkormányzati
képviselő, valamint a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Kiskun Múzeum képviselői helyezték el.
A Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész által készített domborművet
Máté István csongrádi szobrászművész
öntötte bronzba, a márványtáblát Palásti
Gábor kőfaragómester készítette el.
Dr. Tarjányi József és családja egy tartalmas emlékfüzetet is összeállított és
kiadott, amelyet minden jelenlévő megkapott. A színes, igényes kiadvány Winden
am See történetét, múltját, jelenét, Petőfi
életét, Hunyadi László pályáját mutatja be
két nyelven. A könyvet Margareth Freitag
Petőfi versválogatása egészíti ki.
Büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk a
Burgenlandban elsőként elhelyezett emléktábla-avató ünnepségen. Köszönjük dr.
Tarjányi József, Sásony tisztelt és szeretett
polgárának és családjának a kezdeményezést és a megvalósítást, a kedves fogadtatást, a tartalmas ünnepséget. Ha Burgenlandban járnak, ne hagyják ki uticéljuk
közül Winden am See-t, hiszen 2008. január 31 óta emléktábla jelzi, hogyha Sásonyba mennek, Petőfi nyomában járnak.
Kállainé Vereb Mária
a Petőfi Emlékbizottság tagja

Nívódíjas lett Weinrauch Katalin
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én
Beregszászon rangos kitüntetést vehetett
át a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület egyik alapító tagja, Weinrauch Katalin
kárpátaljai írónő, a "Majd azt megmondom" című könyv szerzője. A Kárpátaljai
és a Magyar Írószövetség irodalmi
nívódíját a kitüntetettnek Pomogáts Béla, a
Magyar Írószövetség volt titkára adta át.
Weinrauch Katalin Beregszászon született 1944-ben. Érettségi után főiskolán
könyvtáros szakon végzett, 34 évig dolgozott könyvtárosként, tíz évig a gyermekkönyvtár vezetőjeként. Két felnőtteknek szóló kisregényt, és számtalan
mesekönyvet írt. Jelentek meg írásai különböző irodalmi folyóiratokban.

5. oldal

Jeles évfordulók
200 éve, 1809. február 12-én született Charles Darwin angol természettudós, az evolúcióelmélet kidolgozója († 1882). Ő volt az első, aki elméletet alkotott
minden földi élet eredetéről, és egy több millió évvel
ezelőtti közös ősről. 1831 és 1836 között expedíciókat
szervezett a világ minden részére. Az expedíciókon a
világ minden helyét felkutatták, és Darwin mindenhol,
ahol járt, tanulmányozta a növényeket és állatokat,
valamint mintákat gyűjtött az újabb tanulmányaihoz.
Legismertebb munkája: A fajok eredete.
205 éve, 1804. február 12-én hunyt el Immanuel
Kant német filozófus (* 1724). 1755-ben habilitáltatta magát a königsbergi egyetemen. Előadott matematikát, fizikát, logikát, metafizikát, erkölcsfilozófiát,
fizikai földrajzot és antropológiát, 26 évig működött
Königsbergben. Működése kiterjedt a filozófia egész
területére és mindenütt mély nyomokat hagyott.
Korszakalkotó műve A tiszta ész kritikája.
445 éve, 1564. február 15-én született Galileo Galilei olasz természettudós, a távcsöves csillagászat
úttörője, a humanista tudós egyik nagy szimbóluma (†
1642). 1610-ig Padovában professzorként geometriát,
mechanikát és csillagászatot tanított. Itt építette termoszkópját, iránytűket konstruált, és kézikönyvet is írt
használatukról. 1594-ben szabadalmaztatta vízemelő
gépét, és – egyes források szerint – feltalálta a mikroszkópot. 1610. január 7-én fedezte fel a Jupiter
(bolygó) négy legnagyobb holdját, melyek később Galilei-holdak néven lettek ismertek. Ez a felfedezése egy
komoly érv volt a Föld központú világgal szemben.
35 éve, 1974. február 18-án hunyt el dr. Sántha
György tanár, költő (*1888). Kecskeméten a piarista
gimnázium tanulója volt, majd Budapesten, Bernben,
Berlinben és Párizsban végezte egyetemi tanulmányait. Magyar-német-francia szakon tanári diplomát szerzett. 1909-től 1919-ig Kiskunfélegyházán a
gimnáziumban, majd 1919-től 1940-ig a kecskeméti
reáliskolában tanított. Kiskunfélegyházán titkára volt a
Közművelődési Egyesületnek 1914-15-ben. A Katona
József Társaság főtitkára, majd ügyvezető alelnöke
volt, kapcsolatban állt a népi írókkal. Írásait A Hét, a
Nyugat és a Kelet Népe közölte. Főbb művei: A bánat
harangzúgásában, A toronyőr, Aranyhomokon, nomád
felhők alatt, Naphívás, Testamentum.
445 éve, 1564. február 18-án hunyt el Michelangelo
Buonarroti, az olasz reneszánsz kimagasló mestere,
egyike a művészettörténet legnagyobb alakjainak (*
1475). Michelangelo Domenico Ghirlandaio műhelyében tanult festeni, a szobrászmesterséget is ott
sajátította el. 1496-ban jár először Rómában, ahol a
Szent Péter templom számára elkészíti a Piéta és a
Dávid szobrokat. II. Gyula pápa megbízza a Sixtuskápolna mennyezetfreskóinak megfestésével. A
freskók közül kiemelkedik az Özönvíz, Ádám
teremtése, az Eredendő bűn, majd az 1536-tól festett
Utolsó ítélet. 1549-től építi a Szent Péter templomot,
aminek munkálatait Raffaello fejezi be. Öregkorára
válik költővé. Szonettjei, madrigáljai és Leveleskönyve egyaránt kimagasló irodalomtörténeti értéket
képviselnek.
80 éve, 1929. február 19-én hunyt el a kiskunfélegyházi születésű Hatvani Károly (*1858) színész,
színigazgató. 1875-ben a Népszínházban kezdte a
pályát. 1878-tól Miklósy Gyula, Jakab Lajos, Krecsányi Ignác társulatához szerződött. Utoljára 1895ben Kassán és az óbudai Kisfaludy Színházban lépett
fel. Buffó és komikus szerepeket játszott. 1891-ben
megindította a Magyar Színpad c. műsorlapot, és színházügynökséget nyitott. 1917-ben bekapcsolódott a
fellendülő magyar filmgyártásba is. Főbb szerepei:
Lubi Peti (Almássy B. T.: Czigány Panna); Bogár Imre
(Csepreghy F.: A sárga csikó).
Összeállította: Török Brigitta könyvtáros
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Mogyoró Dzsenifer (anyja neve: Boisko Szvitlana
Vaszilivna), Fodor Fanni (Süveg Beatrix), Kurucsai Dávid (Gera
Bernadett), Zsigó Emília (Keserű Gabriella Terézia), Mészáros
Gergő (Samu Mónika), Bozsó Máté (Vécsei Ildikó Anikó)
Szatmári Ákos (Cserna Katalin), Fazekas Alexa Henriett (Huszár
Gabriella), Hudák Julianna (Bolla Julianna), Szabó Máté (Torbán
Ildikó), Horváth István (Zelei Aranka), Radics Bence Zoltán
(Solymosi Adél).
Házasságot kötöttek: Varga Csilla – Timár Sándor.
Meghaltak: Iványi László, Molnár Sándor, Szabó Lajosné Tóth
Anna, Cseh István, Preisz István, Kocsis Jánosné Huszka Rozália,
Timár Ferenc, Pintér András József – Kiskunfélegyháza. HegedűsJász Zoltán – Bugac. Szabó Pál – Fülöpjakab. Vaszkó István Lajos
– Dévaványa. Farkas Lászlóné Pad Rozália – Kecskemét.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának
elnyerésére: Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Gorkij u. 4.
sz. alatti 44 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség,
Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132 m2es helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Kossuth u.
12. sz. alatti ~25 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti
13 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, 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 hrsz-ú
324 m2-es Damjanich utca 4. (volt Szociális Otthon), 4589 hrsz-ú 820 m2es 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), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, Jókai u. 2. sz. alatti 2001 hrsz-ú terület,
0529/13 hrsz-ú ingatlan (romos tanya).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Pályázati felhívás
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi
kategóriákban: vers, próza (a javasolt témából adódóan pl. mese, max.
10 oldal).
Javasolt témák: 130 éve született Kiskunfélegyházán Móra Ferenc Az
én mesém (150 éve született Benedek Elek, a nagy meseíró). Pályázni
lehet eddig még nem publikált művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és kistérségének lakói, valamint Bács-Kiskun megye alkotó kedvű
„tollnokai”. A pályázatokat nagy/közepes borítékban 3 példányban
gépelve kérjük. A pályázati példányokra és a boríték külsejére csak a
jeligét kell ráírni (nevet nem!), s lezárt kis borítékban legyen a pályázó
neve és címe. A formailag hibás, vagy határidő után érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni! A pályaműveket az alábbi címre kérjük
postán beküldeni: KISKUNFÉLEGYHÁZI IRODALMI ALAPÍTVÁNY 6100 Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 10-12. Postára adási
határidő: 2009. február 28. A pályaműveket külső és belső szakértői
bizottság véleményezését figyelembe véve a Kuratórium bírálja el.
Ünnepélyes jubileumi díjátadás a Költészet Napján 2009. április 15-én
lesz a Móra Ferenc Művelődési Központban, amelyről minden
pályázót írásban értesítünk.
Pályadíjak mindkét kategóriában: 20.000, 15.000, 10.000 Ft. Mindkét
kategóriában „IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”-at is adunk ki, azon pályázók
számára, akik nappali tagozaton általános vagy középiskolában tanulnak. Kérjük, hogy a jeligéjük mellett az „ifjúsági” szót feltüntetni
szíveskedjenek.

2009. február 13.

Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• A 2009-es esztendőben egyházi házasságra készülő fiatalokat kérik,
hogy jelentkezzenek a plébániákon! Az oktatás február 7-től kezdődően
szombatonként van 14 órakor a Constantinum Intézményben, a Petőfi
u. 2. szám alatt.
• Előkészítő tanfolyamot szerveznek azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak.
Akik szeretnének bekapcsolódni a tanfolyamba, szeretnének
szentségekhez járulni 2009. február 22-én, vasárnap 17 órakor jelentkezzenek személyesen az Újplébánián.
• Február 13-án 18 órakor az Ótemplom egyházközössége farsangi bált
szervez az Ipartestület Székházában. Jegyet elővételben lehet vásárolni
az Óplébánián.
• Február 25-én lesz Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Azon a napon
van hamvazkodás, valamint szigorú böjti nap. Ettől a naptól a pénteki
napok húsvétig böjti napok.
• 2009. február 16-23-án zarándoklat lesz a Szentföldre Bábel Balázs
érsek atya vezetésével. Jelentkezni, érdeklődni az Óplébánián lehet!
• 2009. március 7-én lesz az espereskerületi hittanverseny döntője a
Constantinum Intézményben.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 17 óra, szombat 1/2 8 és 18 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 18 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 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.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.
Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, húsfeldolgozó, szakács, villanyszerelő.
Bugacpusztaháza: sertésgondozó. Pálmonostora: ovónő.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT 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: február 9-től február 15-ig: Kör
Patika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Február 16-tól
február 22-ig: Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B,
Tel: 76/712-036.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:. Február 14-én és 15-én: Dr. Vígh
István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995. Február 21-én és 22én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677-242, Dr.
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097.
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.

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 Yvette
Nyomtatásért felelős: Amrida Bt. (amridabt@gmail.com)

ISSN: 1216-1403

2009. február 13.

Félegyházi Közlöny

Vízilabdatorna az uszodában

7. oldal

Sporthírek röviden
Atlétika

Február 7-én megrendezésre került a II.
Kiskunfélegyházai Vízilabda Torna a városi uszodában. A kiskunfélegyházi gyerekek mellett a Csongrád és a Békéscsaba
gyermek csapata vett részt a küzdelemben.
A tornát Mester Ernő, a KÖÁI igazgatója
nyitotta meg.
A mérkőzések nagyon jó hangulatban, a szurkolótáborok hangos bíztatása mellett zajlottak. Mivel a helyi csapat még csak fél éve
játszik együtt, a tisztes helytállás volt a cél.

Sikerült nagyon szoros mérkőzéseket játszanunk. A félegyházi csapat 3. helyezést érte
el. Csapatunk tagjai: Bodor Csongor, Papp
Richárd, Papp Rajmund, Nemesi Péter,
Józsa Bálint, Labancz Fruzsina, Nagy
Péter, Papp Máté, Varga Balázs, Urbán
Béla, Horváth Kristóf, Sugár István.
Az egyesület edzéseit a Városi Strand és
Uszodában tartja, melyre szeretettel várunk
minden vízilabdázás iránt érdeklődő gyermeket. Jelentkezni a 06/30-9582007 telefonszámon lehet Görög Imre edzőnél.

Taroltak a félegyházi ultisok
Kiskunfélegyházán idén harmadik alkalommal adott helyet az Aréna Kávézó az ulti
szerelmeseinek, hogy hétvégi kikapcsolódásként kártyázzanak.
Az ulti egyébként is hungaricumnak számít
kicsiny hazánkban, hiszen a Kárpát-medence
és minden magyar lakta terület legnépszerűbb
kártyajátéka. Versenyeket körülbelül 10 éve
rendeznek Magyarországon.

Hírek a palánk alól
A férfi szakosztály eredményei, Bács-Kiskun
Megyei Férfi Felnőtt Bajnokság.
KKC ÖF - KKC II. 69 : 57
Tamás A. 20/18, Kósa L. 15/3, Dudás L.,
Vidéki M. 7, Fekete G., Káposzta J. 6, Görög
I., Nemcsok A., Seres T., Tarjányi L. 2. Edző:
Szabó Csaba
Herédi P. 15/3, Papp S., Zsitva T. 8/3,
Hegedűs G. 8, Dencs R., Laczkó G.7/3, Bakos
L, Bító Á. 2 Edző: Bódi Sándor
A végig kiegyenlített, egyenrangú felek küzdelmében csak a negyedik negyedben dőlt el a
mérkőzés a lelkesen játszó öregfiúk javára.
CREDIT Kerekegyházi KSE - KKC 49 : 63
Kósa L. 26/9, Tamás A. 12/12, Huszár A. 11,

Vizi Béla egészen Péteriről utazott idáig, hogy
egy napot kedvenc elfoglaltságának szenteljen. Elmondása szerint a félegyházi ultisok nagyon barátságosak és minden verseny jó
hangulatban telik. A hétvégén a félegyházi ultisok taroltak. Közülük is Ézsiás József
bizonyult az ultiverseny legjobbjának, aki
hazavihette a nyertesnek járó serleget. Az
előkelő második helyet Lajos György, a harmadikat pedig Tanács István szerezte meg
Dudás L. 6, Vidéki M. 4, Káposzta J., Seres T.
2, Edző: Szabó Csaba
A végig jó iramú mérkőzésen vendégként
okozott meglepetést a KKC ÖF csapata.
Fiú Kadett Dél-Alföldi Regionális Bajnokság.
CREDIT Kerekegyházi SE- KKC 29 : 57
Fekete P. 16, Tamás Á. 10, Klement I.,
Mészáros G. 8, Papp M. 6, Nemcsok B. 5,
Garai L., Gibárszki M. 2. Edző: Simon Zoltán
Kötelező sima győzelem a harcos házigazdák ellen.
KKC - Békési SzSK 64 : 65
Klement I. 17, Mészáros G. 15/3, Tamás Á.
11, Fekete P. 10, Nemcsok B. 7/3, Iványi M.
4. Edző: Simon Zoltán
Három másodpercen múlott az újabb történelmi siker.

Kiválóan kezdték az
atlétikai szezont a
KHTK fiatal versenyzői a Budapesten
megrendezett fedettpályás serdülő Országos Bajnokságon február 1-én. Fiú távolugrásban Kis Viktor nagyszerű versenyzéssel magabiztosan győzött és 630 cm-es
eredménnyel Országos Bajnoki címet
szerzett. Fölényét jól mutatja, hogy minden
ugrása nagyobb volt, mint a második
helyezetté. A lányok mezőnyében 60 m-en
Görög Kata 8,22 mp-el szerzett bronzérmet, ugyancsak harmadik helyezést ért el
Iványi Erika 11,48-as eredménnyel súlylökésben. Ezek az eredmények igazolják,
hogy az év folyamán elvégzett munka nem
volt hiábavaló és jó eredményekre lehet
számítani a szabadtéri versenyeken is.
A versenyzőket Kerék Csaba edző készítette fel.

Labdarúgás
Gőzerővel készül a tavaszi szezonra a KHTK
NB III-as labdarúgó
csapata. Az edzőmérkőzéseket a Honvéd pályán
tartják. Időpontok: február 18. 18 óra, KHTK-Orgovány. Február
21. 11 óra, KHTK-Csongrád. Február 25. 18
óra, KHTK-Kiskunhalas. Február 28. 11 óra,
KHTK-Kiskunfélegyházi Vasutas.

Asztalitenisz
Az NB II-ben szereplő
FASI II. csapata 15:3
arányú győzelmet aratott Tatabányán a
Tatabányai ASE ellen.
A mérkőzésen Skumát 4, dr. Francia 4, Blőszel 3, Kocsis 3
győzelmet aratott. Győzött még a Skumátdr. Francia páros. Ezzel a győzelemmel biztosan tartja a csapat 7. helyezését a bajnokságban.
Február 13-án a KÉSZ Aréna Sportcsarnokban kerül sor az extraligában szereplő csapatunk következő hazai mérkőzésére a PTEPEAC ellen. A csapat legalább egy döntetlennel szeretné feledtetni az őszi pécsi vereséget.
A csapat vezetői színvonalas, szoros mérkőzésre számítanak.

Kézilabda
A Makó vitte haza a Rollsped Kupát az elmúlt
hétvégén megrendezett kézilabdatorna fődíját.
Második a Békés, harmadik a P&P Kiskunfélegyháza csapata lett. Pásztor István edző csapatában négyen voltak influenzások, míg ketten sérülés miatt nem léphettek pályára.
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TÁJÉKOZTATÁS A MEGSZÜNTETÉSRE
TERVEZETT KÖZKIFOLYÓK ZÁRÁSÁRÓL
2008. novemberi felhívásunkban tájékoztattuk a tisztelt lakosságot
egyes közkifolyók tervezett megszüntetéséről. A felhívásunkra
osztályunkhoz érkezett bejelentések, kérések alapján az akkor
közölt lista néhány helyen változott. Az alábbiakban közöljük
Önökkel azt a listát, amelyben található közkifolyókat osztályunk
2009. március 1-től július 1-ig ideiglenesen el fogja záratni. (Az új
helyszíneket a listában dőlt, félkövér betűvel jelöltük.) Amennyiben
az elzárások ellen nem érkeznek észrevételek, akkor legkésőbb
2009. október 31-től ezeket a közkifolyókat osztályunk le is fogja
véglegesen szereltetni. A március 1-től ideiglenes elzárásra kerülő
közkifolyók az alábbiak:

A Női Futsal I. osztály egyik favorit csapatát fogadta hétvégén a
Somafone-KHTK. A VESTA otthonából ősszel, újoncként, sima
vereséggel tértek haza lányaink, bizakodva a tavaszi visszavágóban. A mérkőzés kezdetén mégis a tavalyi rossz emlékeket
felidézve két perc alatt az esélyesebbnek tartott vendégek húztak
el 2-0-ra. Négy perc mezőnyjáték után Szabó Nóri remekbe
szabott gólja visszahozta reményeinket, de ezután sajnos ismét a
Vestások találtak kapunkba. (1-3).

Dr. Holló L. u. 7.
Zrínyi u. 42.
Dr. Holló L. u. 72/a.
Bessenyei u. 16.
Gárdonyi G. u. 12.
B. Szabó J. u. 11.
Petőfi u. 9.
Petőfi u. 41.
Arany J. u. 56.
Szent Imre h. u. 40.
Kun u. 7.
Kun u. 56. (IH. köz)
Kun u. 39. (II. köz)
Bajcsy-Zs. u. 39.
Bajcsy-Zs. u. 7.

Kaffka M. u. 2. *
Mikes u. 26/a.
Dayka u. 24.
Jósika u. 28.
Illésházy u. 58.
Horváth Z. u. 22/c. *
Körösi u. 29.
Ibolya u. 25. *
Akácfa u. 16.
Marosvásárhely u. 23.
Katona J u. 8.
Attila u. 96.
Gábor Á. u. 40. (Attila u.)
Deák F. u. 74/a.

Gábor A. u. 7. *
Béke u. 16.
Molnár B. u. 34.
Vörösmarty u. 9. *
Kalmár J. u. 28.
Szegedi út 66.
Attila u. 14.
Alpári út 7/a.
Füvestó u. 30.
Tanyasori út 4.
Lónyai u. 7.
Batthyány u. 37.
Holló B. u. 10.
Mikszáth K. u. 11 *

*(A novemberi felhívásunkban nem szereplő, új helyszínek.)
Kérjük tájékoztatásunk szíves megértését és tudomásul vételét.

A sérüléséből még most felépült Zentai Adrienn válasz találatával ismét szorossá vált a találkozó. Ekkor megrázta magát, az
egyébként bajnok esélyes vendégcsapat és két-három passzos
gyors kontrával pillanatok alatt három gólos előnyre tett szert (25). A félegyházi lányok becsületére legyen mondva, felvették a
kesztyűt és a kis létszámú, de nagyon lelkes közönségnek is
bizonyítani akarván, fantasztikus, elszánt hajrába kezdtek.
Meglepődött ellenfelüknek két perc alatt lőtt két gólt Bagdi Csilla és Szabó Nóra (4-5). Lányaink bizakodva vonulhattak pihenni,
az öltözőbe, meghallgatni Nagy Ferenc edző utasításait, tanácsait
a második félidőre. Jó kedvű hazai csapat lépett pályára és két
perc múlva Bali Cintia góljával egyenlített is a Somafone-KHTK.
Ezután percekig ismét a mezőnyjáték és a küzdelem került
előtérbe, de helyzetek is maradtak ki mindkét oldalon. Ebből a
csatából ismét a nagyobb rutinnal rendelkező Vesta került ki
győztesen – ideiglenesen -, és ismét két gólos előnyre tett szert (5-7).
A hátralévő időben mindkét csapat felpörögve próbálta meg
eldönteni véglegesen a mérkőzést, ami nagyon sok energiát is
kivett a játékosokból. Remekbe szabott akciók sorozatát láthatta
mindkét oldalról, a most már folyamatosan tapsoló és a félegyházi
lányokat győzelemre buzdító, közönség. Mindezt meghálálva a
Somafone az utolsó percekben, Bali és Zentai góljaival, 7-7-re
alakította a rendkívül izgalmas mérkőzés végeredményét.
SOMAFONE-KHTK – VESTA-CITYLINE K ÉS 3S 7-7 (4-5)
Hazai gólszerzők: Bali Cintia 2, Szabó Nóra 2, Zentai Adrienn
2, Bagdi Csilla 1.
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