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Közlöny
Fesztivál a lakótelepen

Közel szászhúszmilliót költöttek

Új buszvárók az utasokért
Felvételünkön Juhász Miklós a 13. számú, Lőrincz Tibor a 14.
számú választókörzet önkormányzati képviselője, és Ficsór József
polgármester vágja át a nemzeti színű szalagot.

Ötödik alkalommal rendeztek fesztivált a Petőfi-lakótelepen. A színvonalas programokra idén is több ezer
ember volt kíváncsi. A háromnapos fesztiválon országos
és nemzetközi hírű előadók
is felléptek a helyiek mellett.
Folyt. 2. oldal.

Kétszáz éves a Móra
Fennállásának 200. évfordulóját ünnepli idén a Móra
Ferenc Gimnázium. A jubileumra négy nagyrendezvénynyel készült az iskola.
Folytatás a 4. oldalon.

A vértanúk emlékére
Fotó: -gBefejeződött az autóbusz várók rekonstrukciója és építése, az új peronszigetek kialakítása. A
rendelkezésre álló 118 millió forintból jutott két kerékpártároló elkészítésére, valamint
utastájékoztató és menetrend táblákra is. Az ünnepélyes átadásra október elsején került sor a
Bugaci úti Gazdaköri megállónál. Köszöntőt mondott Ficsór József polgármester, és Lőrincz
Tibor, 14. számú választókörzet önkormányzati képviselője.
Folytatás a 3. oldalon.

Térburkolat a Dózsában
Fotó: -g-

Régi vágya vált valóra a Dózsa
György Általános Iskola tanárainak és diákjainak. Megújult az
intézmény udvara. A térburkolat
cseréjét a szülők, a tanárok, a
Dózsás Gyermekekért Alapítvány és az önkormányzat közös
erővel valósította meg.
Mintegy 3,5 millió forintból készült el a Dózsa György Általános Iskola udvarának térburkolat cseréje. Az újrakövezés

már nagyon időszerő volt, hisz a
burkolat életveszélyes volt. Most
viszont egy sima és esztétikus felület fogadja a gyermekeket. A
felújítás a szülők, a tanárok, a Dózsás Gyermekekért Alapítvány
és Kiskunfélegyháza önkormányzatának összefogásából valósulhatott meg, akik biztosították a
munkálatokhoz szükséges pénzt.
Az új burkolat előnyeit a szeptember 22-ei avatóünnepségen
próbálhatták először a gyerekek.
A színes kockáknak köszönhetően a szünetekben ugróiskolázhatnak is a diákok.
Gyenes Attila, a körzet önkormányzati képviselője elmondta,
a térburkolat és a tavaly megvalósult részleges nyílászáró cserén kívül számos felújításra lenne
szükség. A szülők bevonásával
már a 2010-es esztendőre is vannak tervek. Jövőre a vizesblokk
szakaszos felújítására kerül sor.
G. Zs.

Az aradi vértanúkra emlékezett október 6-án a
város. A bíróság melletti parkban álló oszlopnál
a kivégzett szabadságharcosokra az Összevont
Szakképző Intézmény
Közgazdasági Szakiskolai tagozatának diákjai
emlékeztek. A rendezvény kozsorúzással zárult.

Régészek a Templomhalmon
Folytatódik a Templomhalom feltárása. A régészek októberben feltárják a Templomhalom egyik oldalát, és a temető egy részét. A munkálatokra hárommillió forintot nyert a város a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán - jelentette be a szeptember 29-én megtartott sajtótájékoztatón Rosta Szabolcs, a Kiskun Múzeum igazgatója és Kapus Krisztián
a Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke, az ásatás kezdeményezője.
Folytatás a 3. oldalon.
A középkori temetőben több
épségben maradt csontvázra, apróbb tárgyakra leltek
a régészek.

Fotó: -g-
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Ezrek a V. lakótelepi fesztiválon
Verőfényes őszi napfény, felhőtlen kék ég. Semmi se gátolta tehát, hogy zavartalanul teljen az
V. Lakótelepi Fesztivál. A három napos programsorozatra ezrek voltak kíváncsiak. A fesztiválon
a közönség legnagyobb örömére felléptek a hazai popzene állócsillagai és jelenlegi üdvöskéi,
többek között Nagy Feró, Vikidál Gyula, Lakatos Krisztián és Király Viktor is. A rendezvényről
Kapus Krisztián a körzet önkormányzati képviselőjét, a fesztivál kitalálóját és szervezőjét
kérdeztük.
Kapus Krisztián lapunk érdeklődésére elmondta, az elmúlt öt esztendő legsikeresebb
fesztiválja zajlott az idén a Petőfi-lakótelepen.
Ez elsősorban a nézők számában és az emberek aktivitásában mérhető. A három nap alatt
több ezren fordultak meg a rendezvény helyszínén, hogy láthassák és hallhassák a helyi és
az országos hírű előadókat. A főző- és sport
versenyeken nagy számmal vettek részt a
város lakói, de telt ház volt az utcabálon is.
Az embereknek ma nagy szüksége van arra,
hogy közösségben legyenek, és jól érezzék magukat. Az V. Lakótelepi Fesztivál ennek
lehetőségét adta meg számukra. A lehetőséget arra, hogy az

emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, közösségek jöjjenek létre, amelyek egyebek között serkentik a város kulturális életét. Mindezt
úgy, hogy a résztvevők nem csak szimpla fogyasztói, hanem aktív részesei voltak a fesztiválnak. A hagyomány a jövő évben sem szakad meg. A tervek szerint 2010 szeptemberében újra vidám zsivajtól
lesz hangos a Petőfilakótelep- tette hozzá
Kapus Krisztián.
-g-

Családi napot tartottak Aranyhegyen
Ismét benépesült a játszótér az Aranyhegyi
Lakótelepen, melyen augusztus 29-én Családi
Napot tartott az Aranyhegyi Lakóközösség
Egyesület és Dobronyi József önkormányzati
képviselő.
A második alkalommal megrendezésre kerülő
Családi Nap színes választékot kínált a felnőtteknek és a fiataloknak egyaránt, hiszen volt ott ugrálóvár, trambulin, arcfestés, lovagoltatás, sétakocsikázás,
gyermek-felnőtt foci és ügyességi
verseny.
A szorgos asszonyok jóvoltából palacsinta, fánk és sütemények várták a
rendezvényre ellátogató lakosokat. Az
estefelé közeledve a vacsora elkészítésében tevékeny szakácsok igazi remekművel lepték meg a rendezvényen résztvevő több mint 350 embert,
ami nem más volt, mint kecskepörkölt, birkapörkölt, marhapörkölt és
babgulyás. A szakácsok munkáját dicséri az a hat üres bogrács, mely a
vacsorát követően maradt. Végezetül

Fotók:
Hajdú Ferenc

gratulálok a nagyszerű szervezésért, a jó hangulatért az Aranyhegyi Lakóközösség Egyesületnek
és Dobronyi József önkormányzati képviselőnek,
ennek a nagyszerű közösségnek, a rendezvény
sikerén munkálkodóknak és mindazoknak, akik a
rendezvény sikeréhez hozzájárultak.
Dr. Garai István Levente
országgyűlési képviselő

Hírek röviden
Korlátozzák a dohányzást Félegyháza közterületein. A megalkotott helyi
rendelet értelmében nyolc közterületen, például a piacoknál, és a parkokban
is tilos lesz a dohányzás. A rendőrök és
közterület felügyelők 2010 január 1-ig
csak figyelmeztetnek, majd másodikától
már büntetnek is. A bírság összegéről a
rendőrök és a közterület felügyelők saját
belátásuk szerint döntenek majd a szabálysértés mértékétől függően.
Idén még használhatják a Kossuth utcát a motorsok. A helyzet abban az esetben januártól sem változik, ha addig sikerül megfékezni a rendbontókat. A száguldozók “lefülelése” a rendőrség és a
motorosok dolga.
Felhívás: A Budapest Televízió adása az
Astráról a Sirius műholdra költözött. Nézőki
kéréseknek eleget téve ezúton közöljük a
Budapest Európa Televízió műholdas vételé hez szükséges paramétereket: Műhold: Sirius4, 4.8° kelet. Vételi frekvencia: 12711
MHz. Polarizáció: horizontal. Symbole rate:
2.44 Msym/s. FEC 5/6.
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Új buszvárók épültek
Folytatás a 1. oldalról.
Mint köztudott tavaly több mint százmillió
forintot nyert a város a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatán
a Közösségi közlekedés fejlesztésére. Az
önkormányzat az év elején nyújtotta be pályázatát, amely sikeresnek bizonyult. A rendelkezésre álló pénzből, harmincegy buszváró pavilon, huszonegy buszöböl, huszonkilenc peronsziget három buszforduló,
két kerékpártároló épült, illetve újult meg.
A keretből futotta még útburkolat javításra
és negyven darab utastájékoztató tábla kihelyezésére is. A beruházás összköltsége
118 millió forint, ebből az önkormányzat
költségvetését tizenegymillió terhelte, a
többit az európai uniós finanszírozású pályázati forrás biztosította.
-g-

Elindult a főiskolai képzés Félegyházán
Az elmúlt hét szombatján tartották az első
konzultációt Kiskunfélegyháza új főiskoláján, a Pannon Egyetem kihelyezett központjában. A hivatalos megnyitóra szeptember 30-án került sor. Az intézmény
falán két táblát helyeztek el. Az egyik a
főiskola nevét hirdeti, a másikkal a hatvan
évig itt működő alapfokú oktatási intézménynek állítottak emléket.
Kiskunfélegyháza életében történelmi lesz
ez az esztendő, hiszen október másodikától
hivatalosan is elindulhatott a felsőfokú képzés a városban. A főiskolán ebben az évben
egyelőre másoddiplomás, politikai tanácsadó képzés indult, de a tervek szerint 2010től további szakokkal bővül a kínálat.
Professzor dr. Szilágyi István, a Veszprémi Pannon Tudományegyetem dékánja

elmondta, hogy a későbbiekben politológia, társadalmi tudományok, vendéglátás és
turizmus szak is indul Félegyházán. A tervek szerint akkreditált nyelvvizsgaközpont
is lesz a városban. A Pannon Egyetemnek
Pápán, Székesfehérváron, Nagykanizsán,
Zalaegerszegen mintegy 14 ezer hallgatója
van. Kiskunfélegyházára azért esett a választás, mert az Alföldön még nincs kihelyezett központjuk. Idén a másoddiplomás
képzésre 26 hallgató jelentkezett. A dékán
szerint 2010-re az új szakok beindításának
köszönhetően ez a szám akár a háromszorosára is emelkedhet. A széleskörű
nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően
külföldi professzorok is részt vesznek az
oktatásban, és minden diáknak lehetősége
van legalább fél évet külföldön tölteni.
G.Zs.

Régészek a Templomhalmon
Folytatás az 1. oldalról.
A Templomhalom feltárása tavaly májusban
kezdődött el. Az ásatások költségét a Kiskun
Múzeum, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert hárommillió forintja, valamint
a kiskunfélegyházi és a Bács-Kiskun megyei önkormányzat egy-egy millió forintos támogatása fedezte. A rendelkezésre álló pénz lehetőséget adott arra,
hogy a régészek feltárják a Templomhalom északi oldalát és a temető egy részét. Az ásatások augusztusban befejeződtek.
Idén, egy újabb sikeres pályázatnak
köszönhetően újra indult a munka.
A régészeti feltárásra hárommillió

forint jut a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából. Jelenleg két szelvényt bontanak, a
templom melletti temető területén. Ezt követően a domb északi részét tárják fel. A
domb kiegészítésére földre van
szükségük, melynek egy részét a környező földek tulajdonosai adományozzák a városnak. A régészek jövőre már átfogó
képet kaphatnak a
templomról és környezetéről. Az ásatások befejezése után a
Templomhalmon emlékparkot fog kialakítani a város.
-g-

3. oldal

Folytatódik a panelek
felújítása Félegyházán
Két kilencven lakásos pa nelház újult meg a nyáron
Félegyházán. A DAOP- pályázat keretében rövidesen
elkezdődik a Majsai úti lakótelep házainak hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje. A munka azonban nem
áll meg. Megjelent ugyanis
a Klímabarát Otthon Panel, az „új panel” program Az elmúlt hetekben Bense Zoltán a Lakás
Bizottság elnöke több társasház közgyűlését látogatta végig, majd hívott össze fórumot az érintettek számára.
A fórumot követően a szakbizottsághoz öt társasház illetve lakásfenntartó szövetkezett (A Fortuna Lakásfenntartó Szövetkezet a kezelésében
lévő Asztalos J. u. 2-8. és az Asztalos J. u. 13-23.
szám alatti 2 épületre, továbbá az Asztalos J. u. 1012. szám alatti társasház, a Deák F. u. 1-5. és az
Attila u. 1-3. szám alatti társasházak) nyújtott be
támogatási kérelmet. Az öt épületben 264 lakás
található, mindegyik épületben komplex felújítást
szándékoznak végrehajtani. Ez azért lényeges,
mert az új támogatási rendszer úgy lett kialakítva,
hogy komplex felújításokra motiváljon, felkínálva
a Klíma BÓNUSZ kiegészítő támogatás lehetőségét a pályázóknak.
Ebben az önkormányzati ciklusban a mai napig
180 lakás újult meg. Tavasszal a Majsai úton 401
lakás rekonstrukciója kezdődik el a DAOP végrehajtása során. Ez összesen 581 lakás. Az újonnan
beérkezett kérelemmel együtt négy év alatt 845
lakás komplex rekonstrukciója válhat valósággá,
ami országos viszonylatban is nagyon jó aránynak
számít. Kiskunfélegyházán 3038 lakás épült
iparosított technológiával, vagyis a város lakásállományának kb. 22%-a. A 845 lakás komplex
felújításával az iparosított technológiával épült
lakások 28%-a újulhat meg egy önkormányzati
ciklus alatt. A város képviselő testülete legutóbbi
ülésén úgy döntött, hogy az önkormányzat 10%-os
támogatást nyújt az 5 épület felújításához,
melynek összege 42.763.590.-Ft- tájékoztatta lapunkat Bense Zoltán, a Lakásbizottság elnöke.

Átalakítják
a városi kórházat
Átalakítják a városi kórházat. A képviselőtestület
legutóbbi ülésén úgy döntött, a struktúra átalakítás előkészítésére hét fős munkacsoportot
alakít. A cél, hogy egy stabil, akár visszaalakítható kórházat hozzanak létre.
Dr. Kovács József főigazgató lapunk érdeklődésére elmondta, fontos, hogy legyen visszaút,
hiszen egy elfekvőből újra jól működő kórházat
kiépíteni szinte lehetetlen. A struktúraváltás lényegében a rehabilitáció és a járóbeteg-ellátás emelt
szintű működtetését jelenti, a szülészet és a gyermekosztály megszűntetésével. Valamint belép az
úgynevezett egynapos sebészet, ami azt jelenti,
hogy Félegyházán csak kisebb műtéteket végeznek majd. A testület 20 aktív ágyas belgyógyászatot is megszavazott a kórháznak.
G.Zs.

4. oldal

Programajánló
Petőfi Sándor Városi Könyvtár:
Okt. 6., kedd 16.45 óra: Könyvek Klubja olvasókör. Beszélgessünk a modern világirodalom legszebb műveiről. J. W.
Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
(1774) vs. U. Plenzdorf: Az ifjú Werther új
szenvedései (1972). A beszélgetést vezeti
Kovács Nikolett irodalomtudományi doktoranda.
Okt. 6-11. Országos Könyvtári Napok
helyi rendezvényei, Okt. 6., kedd 18 óra:
Bálint Györgyi Tibeti hangtálak és egészségmegőrzés című könyvének bemutatója. Okt. 10., szombat 15 óra: A Fénnyel
írt olvasás c. fotópályázat ünnepélyes
eredményhirdetése és kiállításmegnyitó.
16-19 óra: A Csillagászat Nemzetközi Éve
alkalmából távcsőbemutató, csillagtérképés világóra készítés, csillagnézés a könyvtár teraszáról. 17-19.30 óra: Gyermekprogramok kicsiknek, népi játékok, mesedélután diavetítéssel. 19.30 óra: A Láma Dalai unplugged koncertje.
Okt. 11., vasárnap 9-12 óra: Fiatalosan,
EGÉSZSÉGESEN - időskorban is! A városi könyvtár az egészséges életmód témakörében szervezett rendezvényekkel várja
az érdeklődőket a könyvtár épületében
több helyszínen.
Okt. 15., csütörtök 10-11.30 óra: „Csöppnyi szeretet”. Az „ANYATEJES VILÁGNAP”.
Okt. 15. csütörtök 17 óra: Juhász István
ny. gimnáziumi tanár Nyomok az időben
c. könyvének bemutatója.
Okt. 17., szombat 10-12 óra: Családi
szombat délelőtt. Te milyen lovat szeretnél? A város lovas szakképzésének bemutatása. Interaktív játék.
Okt. 21., szerda 17 óra: „Szólj, s kivagy,
elmondom! Emlékműsor Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából. Közreműködik a Csongrádi Versmondók Köre.
Okt. 29., csütörtök 17 óra: A leányoktatás kezdetei Félegyházán. Kőfalviné Ónodi Márta levéltárvezető előadása.

Pályázati figyelő
Magyarország a II. világháborúban címmel
pályázatot hirdet a http://www.masodikvh.hu
második világháborúval foglalkozó portál. A
pályázat célja a világháború valamely magyar
eseményéről és az abban részt vevő személyekről való méltó megemlékezés, a fellelhető
források, dokumentumok, esetleg a még élő
tanúk beszámolói alapján. A pályázaton minden
magyar és határainkon túl élő, magyar anyanyelvű általános vagy középiskolában tanuló
diák részt vehet, aki a 2009/2010-es tanévben
még alap- vagy középfokú intézménybe jár.
Beküldési határidő: december 31.
Beküldés helye: palyazat@masodikvh.hu Öszdíjazás: könyvek, makettek, számítástechnikai
eszközök több, mint 50.000 forint értékben. A
zsűri az oldal szerkesztőiből és egy történelem
tanárból áll. Részletes pályázati kiírás és
szabályai a http://www.masodikvh.hu oldalon
olvashatók.
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Kétszáz éves a Móra gimnázium
Négy nagyrendezvénnyel ünnepli fennállásának
200. évfordulóját a Móra Ferenc Gimnázium. A
nyitány Juhász István: Nyomok az időben címmel megjelent könyvének bemutatója volt. Ezt
követte az iskola borának a „Móra Cuvée” elnevezésű, száraz, minőségi vörösbornak avatója.
A nedű a Selb pincészet "terméke", a kékfrankos, illetve a Cabernet Sauvignon keveréséből
született. Minden üveget számozottan hoztak
forgalomba, és osztálytalálkozókon, illetve
nagyobb iskolai ünnepségeken árusítják. A borbemutatón jelen volt Vészics Andrea, Móra Ferenc dédunokája is. A sort a diákok „Mélyből a
dal” című – erre az alkalomra megjelent antológiájának bemutatója követte.
A jubileum nagyszabású nyitó rendezvényére
szeptember 13-án került sor. E napon megnyíltak az öreg alma mater kapui, és jó néhány egykori
osztály tartotta meg ekkor esedékes osztálytalálkozóját. A legmegindítóbb a 70 éve érettségizett öregdiákok találkozója
volt. Közülük Érszegi István,
Ágó Lajos, Szegő György
jelent meg e nagy eseményen,
akik beültek egykori padjaikba,
és szeretettel vették körül régi tanárukat, a ki-

lencvenkilenc esztendős Morell Mihályt.
Az iskola udvarán megtartott ünnepségen jelen volt Lezsák Sándor fővédnök, Dr. Zombor Gábor Kecskemét
polgármestere, Ficsór József Kiskunfélegyháza polgármestere és Dr. Garai István
országgyűlési képviselő, alpolgármester,
Endre Sándor alpolgármester, Kapus Krisztián a MOV Bizottság elnöke, Vészics Andrea, valamint az olasz és a debreceni küldöttség
is. Móra-plakettet kaptak azok a félegyházi és
nem félegyházi polgárok, akik sok éven, évtizeden át támogatták az iskolát.
Ezt követően avatták fel az iskola előkertjében id. Holló László, a főgimnázium
első igazgatójának szobrát, Józsa Lajos
szobrászművész alkotását.
Az ünnepségsorozat január 16-án jubileumi Mórás, februárban nagyszabású
szalagavató bállal, márciusban művészeti
kiállítással, májusban ősballagással folytatódik. A záró rendezvényre, a millenniumi emlékpark avatására, július 5-én kerül
sor.

Móra-plakettet kaptak: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Dr.
Zombor Gábor Kecskemét város polgármestere és Dr. Garai István
országgyűlési képviselő, Bozsó István a Szuperinfó ügyvezető igazgatója, Endre Sándor alpolgármester, Ernyes László önkormányzati képviselő,
Érszegi István öregdiák, H-Tóth István öregdiák, Hajagos Gyula, a Szent
István-templom plébánosa, Horváth Zoltán a Kulacs étterem tulajdonosa,
Kertész Jánosné a Szakmaközi Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója, Kiss Zsolt, a Primőr Kft. igazgatója, a Kreatív Dekor, a kiskunhalasi
Kópai Nyomda, Luigi Calligaro az Olasz Köztársaság lovagja, vellai polgár, Nagy Ágnes Kecskemét város főkertésze, Palásti Gábor kőfaragó,
Selb László borász és Dr. Újváry Zoltán professzor emeritus.

Lámpás emberek
A kiskunfélegyházi Huszka József Hagyományőrző Egyesület szándéka szerint ősszel
újraindul a „Lámpás Emberek” előadássorozat. A legutóbbi előadást a Móra Ferenc
Gimnáziumban tartotta dr. Hargitay András,
úszóvilágbajnok, az Ember Fia Alapítvány
elnöke.
Hargitay András 1956-ban született, édesapját
korán elvesztette. Katolikus hitben nevelkedett.
9 éves volt, amikor bement az osztályukba egy
ember és vízilabda-szakosztályba invitált gyerekeket. Akkor kezdett sportolni, de később
átment az úszókhoz és Széchy Tamás lett az
edzője. Tőle mindent megtanult, amit lehetett. A
hitet a győzelemben, és mások megbecsülését.
Ő mondta: Ahhoz, hogy Te a legjobb legyél
elsősorban magadat kell legyőznöd! Az úszóversenyen ellenfelek vannak, nem ellenségek. A
munkába vetett hit és mások megbecsülése a
fontos. 1969-ben a bécsi úszó EB-n a verseny
előtt Széchy Tamás a fülébe súgta: Ne felejtsd el
fiam, a hazáért úszol! 1972-ben a müncheni
olimpián az Illés együttes abbahagyta a koncertjét, hogy megnézze az úszó döntőt. Itt a rajt
előtt közvetlenül arra gondolt, olyan dolgot tesz,

ami sok embernek örömet szerez, ha elhangzik a
magyar himnusz. Amikor egy sportoló látja a
nemzet lobogóját, képviseli azt, amiben legjobban hisz. „Világéletemben arra törekedtem,
hogy a legjobb legyek” – mondta Hargitay
András. A mindenki mindenkivel egyenlő tézise
nem igaz, mindig a legjobbnak kell lenni! Hargitay András beszélt a magyarság nyelvéről,
kultúrájáról, a Bibliából vett idézetekkel támasztotta alá állításait. A Szent Korona eredetéről és
a koronaszertartásokról azt mondta: ebben hittel,
lélekkel vesznek részt az emberek. A lelkükben
élő fényekkel hívják vissza Jézust, a fény fiát.
Minden közösségben meg kell találni azt az embert, aki segít megtalálni a fényt, a hitet. Nem
véletlenül vagyunk itt a Földön, mert mindenkinek feladata van a világban. Egyszer mindanynyian számot adunk, ezt kell mindenkinek felfogni. Ebben az országban születtünk, ezt a levegőt szívjuk, ebből a földből vagyunk. Nekünk itt
van feladatunk, amely akár az is lehet, hogy
valakik vagy valamik képviseletéből áll. Csak
rajtunk múlik, mit hozunk ki magunkból. Nagy
a felelősségünk, csak a kultúra tudja segíteni a
felemelkedést. Tovább kell adni gyermekeinknek a hitet és a kultúra ápolását.
Mindenki találja meg a lelkében a fényt! Kell a
szívünk, lelkünk, egy óhajtás ahhoz, hogy az
ország felemelkedjen!
Cserép Anikó
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Főztek és sütöttek

Papatyi, legszebb liba

Főzőversenyt szervezett szeptember 19-én a Városi
Sportcsarnok, a VII. Gasztronómiai fesztivál keretében. A verseny eredménye a következőképpen
alakult.

Libaszépségversenynek adott otthon szeptember 12-én
Kiskunfélegyháza főtere. A mezőny nem volt túl népes, de
annál nagyobb érdeklődés kísérte a programot.

Házi savanyúságok kategóriában az első a Csipetcsapat, a második a Laci konyha, a hamadik helyen Hegedűs Brigitta végzett. A főzőverseny eredményei, slambuc kategóriában: I. hely Réczi
István, II. hely Csipetcsapat, III. hely Laci
konyha, IV. hely
Mócza József.
A pörkölt kategóriában:
I. hely Röplabdások, II.
hely Neparáczki Mihály, III.
hely Amatőr Királyi Szakácsklub. A rendezvényen felléptek a félegyházi mazsorettek is.
Fotó: Hajdú Ferenc

A szépségversenyre mindössze négy liba nevezett. Hatvani
Sándor három, míg László Imréné egy szárnyassal indult a
megmérettetésen. A gyermekekből álló zsűri rövid tanakodás
után Papatyinak ítélte a megtisztelő címet.
A tulajdonos, Hatvani Sándor kérdésünkre elmondta, állandó résztvevője a
félegyházi libaszépségversenyeknek.
Tavaly tíz éves gúnárja állhatott fel a dobogó legfelső
fokára, idén pedig Papatyi
fejére került fel a korona.
Papatyi, ugyanúgy, mint a
szépségversenyek többi
nyertese, soha nem kerül kés alá. A libatartó
legidősebb szárnyasa
most töltötte be a tizennyolcadik életévét.
-g-

Karnyújtásnyira az Alpok csúcsaitól Tollparádé
Félegyházán

Már egy éve lassan, hogy a németszakos tanár
nénik a KÖÁI tagintézményeiben belevágtak egy
ausztriai út szervezésébe. Augusztus végén
elérkezett a várva várt indulás napja. Úticélunk
Obervellach pár ezer lakosú kis települése volt
Ausztria legdélibb tartományában, Karintiában.

Már az első este belekóstolhattunk a szállásunktól
felvezető egy órás ,,laza” túrán (Groppensteinschlucht) a számunkra, alföldi gyerekek számára
csak a földrajzórákon hallott-látott szemet gyönyörködtető sziklatömbök között zuhogó vízesések látványába. Minden reggel úgy indultunk el,
hogy az előző nap élményeit nem lehet felülmúlni. S valóban, a ,,Ragga”és a ,,Rabisch”szurdokok,
a Mölltaler Gletscher, a Gerlitzen Alpok, a Grossglockner magasságai-mélységei között igazán
képeslapba illő fotókat lehetett készíteni az egész
héten ragyogó napsütéses időben. Késő délután
pedig a városka élményfürdőjében ,,pihentük ki” a

fáradalmakat. Programunkba belefért még a
Porsche múzeum, sétahajókázás Karintia harmadik legnagyobb taván, a 40-50 m mélységű
Ossiacher tavon. Na és persze a 2-3000 méteres
csúcsokra felvivő libegők mindennapos élményét
sem lehet elfelejteni. A kirándulások mellett a német nyelv gyakorlása volt a célunk. Minden este
vetélkedőt tartottunk az aznapi élményekből a
tanár nénik irányításával. Obervellach nevezetességeit interaktív játékok keretében ismerhettük
meg. Örültünk annak, hogy meg tudtuk magunkat
értetni, igyekezve legyőzni nyelvi gátlásainkat.
Aug. 29-én kirándulásunk befejező napját egy
cseppkőbarlangi látogatással és a Minimundus
megtekintésével zártuk. S igaz, hogy az előző
tanév része ez az egyhetes program, mi mégis úgy
érezzük, hogy élményekkel feltöltődve egy új
tanév kezdetéhez kaptunk sok erőt, lendületet.
A kiránduló tanulók nevében:
Trombitás Emese és Segesvári Szabolcs

Két egyesület – az N 04 Postagalamb
Sportegyesület és a V 43-as Dísz-,
Röp-, és Haszongalamb Tenyésztők
Egyesülete fogja össze, irányítja és
szervezi a tenyésztők munkáját városunkban. Az utóbbi szervezett kiállítást a minap az idei legszebb fiók
galambokból a Kossuthvárosban,
hogy értékeljék és díjazzák az ez évi
tenyésztői munka eredményét.
Farkas Lajos, a v 43-as egyesület
elnöke elmondta, húsz kiállító tőbb
mint 130 galambja 10 fajtát képviselt. Félegyházán kívül Kömpöcről, Bugacról, Tiszaalpárról, Petőfiszállásról, Pálmonostoráról is elhozták a sporttársak legszebb fiók galambjaikat. Endre János, Kókai József, Szabó József, Kanalas János,
Pintér Mihály, Kovács András, Kónyár József, Fekete József, Berente
József, Kálmán József, Zsadányi Róbert, Patyi János, Pap András, Ónodi
János galambjait díjazta a zsűri,
A hagyományainknak megfelelően
decemberben szeretnénk éves kiállítást rendezni a Göllesz Viktor Általános Iskolában, a legszebb galambokat el szeretnénk vinni országos
kiállításra és folyamatosan, minél
több fiatalt kívánunk bevonni a
tenyésztői munkába, hogy biztosítsuk a híres és eredményes helyi galambtenyésztés jövőjét - tette hozzá
Farkas Lajos, a V43-as egyesület
elnöke.
Nagy György
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Vincze Bálint Máté (anyja neve: Csincsák Réka), Timár
Kevin Álmos (Józan Ágnes), Golovics Máté (Kántor Zsuzsanna), Kozma Zalán Gábor (Piszmán Erika), Fedák Csongor (Kovács Magdolna),
Szécsényi Levente (Lévai Csilla), Rehák Dávid (Krizsán Krisztina),
Csányi Viktória (Kiss Szilvia), Szabó Zsombor (Borbély Zsuzsanna),
Tolnai Bianka Vivien (Rabi Éva Mária), Mészáros Jázmin Elizabet
(Kurucz Nikolett), Ocsenás Noel (Burányi Nóra), Samu Bodza Jázmin
(Iványi Andrea), Marosi Dávid (Zsuppos-Kovács Mónika).
Házasságot kötöttek: Ficsór Zsuzsanna – László Ferenc, Balasi
Tünde – Bankó Zsolt, Szabó Csilla – Mali Tamás.
Meghaltak: Fekete Józsefné Rózsa Rozália, Magony Ignác, Ladányi
Jánosné Fekete Ilona, Nagy József, Kalmár István, Herédi Imre Károly,
Czakó Antalné Szabó Rozália, Tóth László Kálmánné Zsolnai
Erzsébet, Csáki Sándor János – Kiskunfélegyháza. Törköly János
László, Rácz-Szabó Antal – Jászszentlászló. Lévay Mihályné Geiger
Terézia – Tiszaalpár. Termul Istvánné Bibok Rozália – Fülöpjakab,
Dudás Józsefné Tüttő Irén – Pálmonostora, Ancsa-Molnárné Nyerges
Ibolya Piroska – Kiskunmajsa.

Mesemondók figyelem!
Móra – mese - és prózamondó találkozó. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület KINCSES TÖRTÉNETEK
címmel mese - és prózamondó találkozót hirdet Móra Ferenc születésének 130. évfordulója alkalmából 6 - 14 éves diákok számára. Nevezni lehet: 1 - 6. évfolyam: Móra Ferenc egy meséjének szó szerinti
előadásával. Kérjük, időtartama ne haladja meg az öt percet! 7 - 8. évfolyam: Móra Ferenc egy prózájának (prózarészletének) szó szerinti előadásával. Kérjük, időtartama ne haladja meg a nyolc percet! Az életkori,
alkati sajátosságokat figyelembe vevő választáshoz segítséget nyújt a
Gyermekbirodalom is. Az előző évek gyakorlatával ellentétben az elődöntőket is a városi könyvtárban rendezzük meg. Az időpontokról minden jelentkezőt írásban értesítünk. Jelentkezési határidő: 2009. október 31. Jelentkezési lap személyesen a gyermekkönyvtárosoktól kérhető, vagy letölthető a
könyvtár honlapjáról (www.psvk.hu). Minden jelentkező ajándéka: könyvtári
tagság. További információ a gyermekkönyvtárostól kérhető (tel.: 76 / 461 429 / 15-ös mellék), vagy elolvasható a könyvtár honlapján.

A Magyarok Szövetségének Kiskunfélegyházi Csoportja idén már
másodszorra rendezi meg a Magyarok Vásárát. A különféle kézművesek, termelők árubemutatója mellett kulturális program is várja az érdeklődőket október 18-án a Béke téren 8-17 óra között. Érdeklődni a
következő telefonszámokon lehet: 06/70/453-5171 és 06/70/458-5177

Lakossági fórumok
Lőrincz Tibor önkormányzati képviselő a 14.
sz. v. k. területén lakossági fórumokat tart a következő helyeken és időpontokban: október 12én 17.00-kor a Molnártelepen a tenisz-sátorban.
Október 13-án 17.00-kor a Haleszi iskolában.
Október 15-én 17.00-kor a Nagyszőlő úti
Óvodában. Október 20-án 17.30-kor a Molnár
tanyán IX. ker. 179. (Csólyosi út, 8. dűlőben).
Meghívottak: Vaszkó József VSZKSZ igazgatója, Keserű Pál Mezei
Őrszolg. vezetője, Hartyáni Gyula Beruházási. Csoport munkatársa,
Kiss Jenő osztályvezető, Sipos Róbert osztályvezető helyettes Városüz. Osztály. Tisztelettel várjuk az érdeklődő külterületi lakosságot.

...

Tisztelettel hívom és várom a 3. sz. választókerület lakóit Lakossági Fórumra: október 14én (szerdán) délután 5 órai kezdettel a Csólyosi úti közkifolyónál lévő közterületre.
Téma: a helyi buszközlekedéssel kapcsolatos
Városkerti lakossági problémák. Tisztelettel:
Retkes Illés önkormányzati képviselő 6100
Kiskunfélegyháza, Josika u. 27.
tel.: 06/20-959-1073., e-mail: retkesi@t-online.hu
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• MISERENDVÁLTOZÁS! Október 1-től az esti szentmisék az ótemplomban 17.30-kor kezdődnek. Az újtemplomban hétközben 17 órakor,
hétvégén 18 órakor kezdődnek a szentmisék.
• Október 9-én pénteken 19 órakor gitáros ifjúsági szentmise lesz a
Kalmár-kápolnában. Minden fiatalt és érdeklődőt szeretettel várnak.
• Október Mária hónapja, a rózsafüzér hónapja. Templomainkban mindennap imádkozzák a rózsafüzért.
• Október 10-én, szombaton 9 órakor kezdődik a bérmálási előkészítő az
Óplébánián. Minden érdeklődő fiatalt és felnőttet várnak az atyák.
• Minden évben október 2. vasárnapján tartják a Rózsafüzér társulat éves
ünnepét az Újtemplomban. Ebben az évben október 11-én, vasárnap
délután fél 5-kor kezdődik az ünnep. Az ünnep keretében azok a jelöltek,
akik szeretnének a társulat tagjai lenni, fogadalmat tesznek, hogy naponta
egy-egy tized rózsafüzért elimádkoznak. Akik szeretnének ennek az
imaközösségnek tagjai lenni, jelentkezzenek a Plébánián. Azon a napon az
esti szentmise után Szűz Mária köszöntés lesz templomunkban.
• Október 16-án NYÍLT NAP lesz a Constantinum Intézményben 7.45-től.
• Október 18., vasárnap Missziós világnap lesz. Ezen a napon országos
gyűjtést tartanak a missziók javára templomainkban.
• Október 23-25-én Pécsett regionális Taizéi találkozót tartanak a hazai és
a környező országok keresztény fiataljai számára.
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 17.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 17.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület a 2007. évi SZJA 1%-ot,
109.676.- Ft-ot könyv nyomdai költségére fordította. A 2008. évi 1% öszszege: 128.623.- Ft, amelyet köszönünk mindazoknak, akik adójukat az
egyesületnek ajánlották fel. Adószámunk: 19039248-1-03.
Laczkóné dr. Szabó Klára elnök

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: Október 5-től-október 11-ig: Móra
Patika Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2. Tel: 76/461-721. Október 12től október 18-ig: Pingvin Patika, 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.
Tel.: 06-76/560-081. Október 19-től október 25-ig: Szenna Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel.: 76/466-398).
Figyelem! A TESCO-ban működő ALMA Patika bezárt. Az aktuális
ügyeleti rendről szóló kiírás minden gyógyszertárban megtalálható.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Október 10-én és 11-én: Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.: 30/3389-244, Dr. Sörös József.
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 0670/6677-188. Október 17én és 18-án: dr. Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei u. 26. Tel:
20/361-9330, Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/3381097. Október 23-án, 24-én és 25-én: Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr. Fekete Miklós Kkfháza,
Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06/ 70-321-0585, 06/ 70-321-05-84.
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Félegyházi Közlöny

Hatalmas siker a teniszezőknél

Az őszi fordulóban a felső ágra került, így
az első helyért játszhatott a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub OB-II-es csapata.
Szeptemberben két hétvégén voltak a fordulók. Az első meccsen Gyöngyösön szoros
csatában 5:4-re nyert a csapat, a második
meccsen MAFC csapata ellen hazai pályán
pedig, 8:1-re. A mindent eldöntő meccset 19én hazai pályán az Építők csapata ellen játszották, és 6:3-as nyereséggel zárták a fordulót. Ez azt jelenti, hogy a csapat a 2010-es

fordulóban az első osztályban folytatja a bajnokságot. Ez nagy szó, hisz első osztályú
teniszcsapata eddig nem volt Félegyházának.
Az egyesület büszke fiaira, mert két év alatt
harmadosztályból első osztályba jutottak fel.
A csapat tagjai, akik mind félegyházi nevelésű játékosok: Horváth Tibor, Horváth István, Dragon Dániel, Bálint Dávid, László
Norbert, Dragon Károly, Dr. Francia
Balázs, Bodnár Bence, Kurucsai Ronaldó.
Edzőjük: Dr. Horváth Tibor.

Sakkverseny a Kossuthvárosban
Későnyári napsütéses, kellemes időjárás fogadta szeptember 19-én a "Lila Akác" Vendéglő kerthelyiségében a VIII. Kossuthváros
Kupa egyéni sakkverseny résztvevőit.
A "Pince 72" Sakk Klub által rendezett versenyre 20-an neveztek, hogy megküzdjenek a
" Kossuthváros Bajnoka " címért, a helyet biztosító Vendéglő által felajánlott kupákért, külön díjakért és a verseny fővédnöke, a körzet
önkormányzati képviselője Jankovszki Zoltán által adományozott díjakért. A verseny lebonyolítását segítette a KHTK Sakk Szakosztálya. A versenyre a KHTK NB II-be feljutott
csapatának éljátékosai mellett Szegedről,
Csongrádról, Szentesről, Budapestről is neveztek magas Élőérték ponttal rendelkező sakkozók, köztük a Sakk Diákolimpia megyei és országos versenyein is eredményesen szereplő
ifjúsági sakkozók. A magas Élőérték pontos

felnőtt I-es kategória: 1. helyezett, s ezzel a
"Kossuthváros 2009 évi Bajnoka" Kovács
Zoltán (KHTK) maximális 7 ponttal, 2. Karsai
István 5,5 pont (KHTK), 3. Nagy József 5,5
pont (KHTK), 4. Lantos István 4,5 pont Szentes, 5. Ábrahám Lajos 4 pont Szeged-Röszke,
6. Szekeres Sebestyén 4 pont (KHTK). Felnőtt
II-es kategória: 1. Samu Richárd 4 pont
(KHTK), 2. Terbe Béla 4 pont Félegyháza, 3.
Tanács István 3 pont (KHTK), 4. Kovács
Sándor 3 pont (KHTK), 5. Nagy György 3
pont Félegyháza, 6 Apor Sándor 3 pont Budapest, 7. Holló-Szabó Imre 3 pont Félegyháza, 8. Lukács József 2,5 pont Félegyháza.
Ifjúsági kategória: 1. Horváth Ádám 4 pont
(KHTK), 2. Lantos Alexandra 4 pont Szentes,
3. Nagy Noémi 3 pont (KHTK), 4. Cserkó Máté 2 pont Félegyháza, 5. Hegedűs Ádám 1 pont
Félegyháza.
Nagy György
a "Pince 72" Sakk Klub vezetője

Népes mezőny küzdött a Lakótelep Legerősebb embere címért szeptember 27-én, az V.
Lakótelepi Fesztiválon. Az abszolut legerősebb embernek ismételten Seéberger György bizonyult. Az amatőr versenyzők közül Rácz Zsolt vitte el a pálmát. A nőknél Rácz Hajnalka és
Krisztin Csabáné lett holtversenyben az első.

7. oldal

Tájékoztató
Megkezdi üzemszerű működését október
14–én a kiskunfélegyházi hulladékudvar.
A létesítmény olyan hulladékok átvételére
lett kialakítva, melyek a háztartási gyűjtőedényekben, a szelektív gyűjtőkonténerekben nem helyezhetőek el, illetve a lomtalanítás során sem kerülnek elszállításra.
Ezzel a szelektívhulladék szigetek mellett
a hulladékudvar is a hulladékok szelektív
gyűjtését segíti elő.
Az egyéb hulladékok kivételével mindegyik hulladék szelektíven gyűjthető, tehát a
háztartásokban keletkező hulladékok közel
70%-a újrahasznosítható.
Kérjük, hogy továbbra is gyűjtsék szelektíven a hulladékot, és vegyék igénybe a
hulladékudvar szolgáltatásait, hogy megóvjuk környezetünket a hulladékszennyezés ártalmaitól!
A hulladékudvar szolgáltatásai minden
olyan magánszemély számára térítésmentesek, akik szolgáltatási területünkhöz
tartoznak, fel tudják mutatni a lakcímigazoló kártyáját és a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk,
átutalási megbízás másolata, számla).
A térségben működő vállalkozások papírt,
műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, a többi hulladéktípus esetében
szerződés alapján térítési díjat kell fizetniük. A hulladékudvar megközelíthető személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsival és természetesen gyalogosan is. A hulladék
mennyiségéről és az azt beszállító személyéről forgalmi naplót vezetünk.
A hulladékudvarban szakképzett személyzet határozza meg az átvehető hulladékok
típusát. A hulladékokat a személyzet
irányításával mindig a feliratozott konténerbe, tároló edényzetbe kell a beszállítónak rakni.
A telepen guberálni tilos! A hulladékot a
telepről kizárólag hatósági engedéllyel
rendelkező személy szállíthat el. Lakosság
felé történő értékesítés nincs!
A lakosság nem veszélyes hulladékból
havonta összesen maximum 200 kg, veszélyes hulladékot pedig 100 kg mennyiséget
adhat le.
Nem vesszük át a hulladékudvarban: a
kommunális hulladékot (háztartási vegyes
hulladék), a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl. pala, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok) Darabos hulladékokat csak tiszta
állapotban vesszünk át. Az ömlesztetten
beszállított hulladékot nem vesszük át.
Ezeket a kevert hulladékokat a Felgyői
lerakó telepen fogadjuk be.
Kiskunfélegyházai hulladékudvar,
(Csongrádi út, szennyvíztisztító telep mögött)
Nyitva tartása:
Hétfő – kedd 9.30. – 18.00., Szombat 8.00
- 12.00. Vasárnap és ünnepnap: Zárva.
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Megbabonázták a labdát
a Boszorkányok
Az elmúlt hétvégén játszották a női NB I-es futsal bajnokság első fordulóját. A nyár folyamán
újjászervezett félegyházi Somafone-KHTK
"Mókusok" a Szegedi AK "Boszorkányok"
csapatát fogadta a KÉSZ Arénában.
A vendégek gyors gólja után magára talált a félegyházi csapat és a szurkolók hangos buzdításával kísérve folyamatos ostrom alá vette az ellenfél kapuját. Sajnos hiába volt a mezőnyfölény, a gólok elmaradtak, sőt a félidő végén,
egy elkerülhető védelmi hibát kihasználva, a
szegedi lányok növelték előnyüket.
A második játékrész félegyházi helyzetekkel
kezdődött, de minden próbálkozás ellenére sem
sikerült bevenni a szegedi kaput, pedig a félidő
derekán büntető rúgáshoz is jutottak a Mókusok.
A kimaradt helyzetek megbosszulták magukat.
A vendégek ellentámadásaiból további 3 gól
született és nagyban köszönhető Ficsór Mónika
bravúros védéseinek, hogy nem zörgött többször
a hazai háló. Osztopáni Mihály edző, a kapusé
mellett Bezsenyi Anita, illetve Bagdi Csilla
játékát emelte még ki.
A végeredmény: Somafone KHTK - Szegedi
AK Boszorkányok 0-5 (0-2)
Osztopáni Mihály (Somafone-KHTK): A helyzeteiket jobban kihasználó Szegedi Boszorkányok megérdemelten vitték el a három pontot a
Mókusok otthonából. Az első percben bekapott
gyors gól után sorra maradtak ki a hazai helyzetek. Ráadásul a félidő vége előtt egy perccel,
egy védőnk hibáját kihasználva növelni is tudták
előnyüket a szegediek. Érettebb játékot mutatott

a vendégcsapat, amit sajnos nem tudtunk ellensúlyozni. Meddő mezőnyfölény, így jellemezhettem játékunkat. A második félidő közepén még
büntetőt is hibáztunk, s nem tudott az ellenfél
fölé kerekedni csapatom, így elmaradt a fordítás.
Tovább kell gyakorolnunk a labdakihozatalt és
pontosítani kell a végjátékot, azért, hogy eredményt is érjünk el. Bízom benne, hogy a Tolna
ellen eredményesebb lesz csapatunk. A forduló
többi mérkőzésén sem jelentett előnyt a hazai
pálya.
A Somafone-KHTK legközelebb október 11-én a
Tolna-Mözs otthonában lép pályára. A következő
hazai mérkőzés október 17-én szombaton 13 órai
kezdettel lesz a Skorpió Salgótarján ellen.
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Sporthírek röviden
Vizilabda
Nemzetközi vízilabda tornán vett részt a Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület
Marosvásárhelyen. A 97-es születésű csapat
a 95-96-os születésű csapatok között a második helyen végzett, a Marosvásárhely és a
Nagyvárad közös csapata mögött. A 92-93as születésű csapatok tornáján a félegyháziak
a harmadik helyet szerezték meg a Dunaújváros 93-as születésű lányok, illetve a
Marosvásárhely csapatai mögött. A tornán
részt vett vízilabdásaink: Bíbok Máté, Horváth Kristóf, Horváth Lili, Horváth Márk,
Józsa Bálint, Józsa Bernadett, Kiss Csaba,
Laboncz Fruzsina, Nagy Péter, Papp Rajmund, Papp Richárd, Rádi Renátó, Sikár
Nikolasz, Szabó Vivien, Szakra Ádám, Varga Balázs, Varga Gergő, Váradi Ákos, Urbán Béla. A torna legjobb kapusa címet
Józsa Bernadettnek ítélték oda. A torna
gólkirálya Szabó Vivien (29 gól) lett. A
torna legfiatalabb játékosa az öt éves Váradi
Ákos volt. Edző: Görög Imre.

Labdarúgás
Gyermek labdarúgó kupán vett részt a Bulls
Utánpótlás Labdarúgó Klub szeptember elején, Kecskeméten. A döntőben a Kiskunhalas
FC bizonyult jobbnak. De így sincs szégyenkezni valójuk, hiszen a kupáról az előkelő és
megérdemelt második helyezéssel tértek
haza. Végeredmény: 1. Kiskunhalasi FC, 2.
Bulls ULC, 3. SC Hírös-Ép Kecskemét, 4.
Ceglédi VSE, 5. Kiskőrösi Petőfi DSE, 6.
Kőrisfa USE Nagykőrös, 7. Szanda Focisuli
Szolnok, 8. Solti FC. A kupa legjobb
játékosa címet és a különdíjat Csalár Ákos
érdemelte ki. A tornán szerepelt csapat névsora: Berta Flórián, Oroszi Olivér, Berekszászi Gergő, Csalár Ákos, Sánta Gergely,
Tamási Dominik, Tóth Bence, Csertő
Bence, Csertő Gábor, Kiss László.

Sakk
Felhívjuk a sakkozók figyelmét a következő
nagyszabású nemzetközi rendezvényünkre,
a IX. SZINTÉZIS Kupa - Köztársaság Kupa
Egyéni Sakkverseny és Testvárvárosi Bajnokságra, amely a SZINTÉZIS Felnőttképzési Központ, a Móra Ferenc Művelődési
Központ "Pince 72" Sakk Klubja, a KHTK
Sakk Szakosztálya szervezésében kerül
megrendezésre a Művelődési Központban,
Korond Sakk Válogatottja részvételével október 17. 9.30 órai kezdéssel. A versenyre
minden korosztály sakkozóit szeretettel várják a rendezők! Nevezés a verseny helyszínén október 17. 8 óra 30 perc és 9 óra között
a játékvezetőnél. Nevezés előzetesen, emaileken: fotitkar@bkmsakk.hu valamint
engye@muosz.hu telefonokon: 06-20/5945321, 06-70/3780-239, 06-70/3373-354.
Részletes információk a Bács-Kiskun
Megyei Sakk Szövetség honlapján
olvashatók.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok
értékesítésére. A vételár minimális mértéke a 0461/19 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 2.727,- Ft/m2 + ÁFA, a 0463/11-12-13 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 1.479,- Ft/m2 + ÁFA. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 28. 11.00 óra A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy képviselő útján. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 5. Információ: Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Csoport. vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-018

