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Közlöny
Csökkenő fűtésdíj
Az MSZP-frakció megállapodott a kormánnyal,
hogy január elsejétől 18 százalékról öt százalékra
csökken a távhő általános forgalmi adókulcsa jelentette be a minap Bajnai Gordon miniszterelnök és Mesterházy Attila, az MSZP parlamenti
frakcióvezetője. Ehhez városunk is nagyban hozzájárult, hisz tavaly Kiskunfélegyháza is csatlakozott ahhoz az önkormányzati kezdeményezéshez, amely a távhő áfájának csökkentését
szorgalmazta.
Folytatás a 2. oldalon.

Strand kedvezmény

Fotó: -gSzáz léggömb szállt az égbe október 7-én Kiskunfélegyházán a Dél-alföldi Regionális
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat jóvoltából. Az apropó pedig nem más, mint a
11. alkalommal megrendezésre került városi diáknap, melyre ezúttal is minden
iskolából érkeztek fiatalok.
Folytatás a 3. oldalon.

Hulladékudvart nyitottak
Regionális hulladékudvarba vihetik a veszélyes és a nagyobb
mennyiségben szelektíven válogatott hulladékaikat Kiskunfélegyháza és térségének lakosai.
Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt részeként megépült létesítmény október 14-én megkezdte
üzemszerű működését. A létesítmény üzemeltetését a Városi

Magyarok vására Félegyházán
Idén második alkalommal rendezte meg a Magyarok Vásárát a Magyarok Szövetségének Kiskunfélegyházi Csoportja október 18-án a Béke
téren. A kellemetlen, hideg idő ellenére igen sokan voltak kíváncsiak az
ország minden tájáról érkezett kézművesek munkáira és a színpadon
zajló, színvonalas kulturális produkciókra.

Víz- és Kommunális Kft. végzi.
Folytatás a 2. oldalon.

Megszépült az ipartestület
Megújult az Ipartestület székházának homlokzata. Az ünnepélyes átadásra október 16án került sor.
A munka hétszázezer forintba
került, melynek egy részét, négyszáz ezer forintot, a Bács-Kiskun Megyei Műemléki és Falufejlesztési Alapítvány biztosította, míg a fennmaradó háromszázezret az ipartestületi tagok
adták össze. A munkák rövidesen tovább folytatódnak. A
tervek között szerepel az épület

A jövőben is ingyen látogathatják a városi strandot és uszodát a Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesületének tagjai, minden 70.
életévét betöltött helyi polgár, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Kiskunfélegyházi Szervezetének tagjai abban az esetben, ha mindkét szülő vagy az egyik szülő saját gyermekével, gyermekeivel együtt látogatja az intézményt, ekkor a
gyermek vagy gyermekek belépése ingyenes.
Minderről Endre Sándor alpolgármester javaslatára döntött a képviselő testület. A határozat
visszavonásig érvényes.

hátsó termének rekonstrukciója,
a helyiség tetőszerkezetének és
külső vakolatának rendbetétele.
Mindezen túl szeretnék szebbé
tenni az épület környezetét is.

A Magyarok Szövetségének kiskunfélegyházi járásában két csoport dolgozik 15-16 fővel, akik mindnyájan aktívan részt vettek mindkét vásár
megszervezésében – mondta el
lapunk érdeklődésére Csernik
Norbert, az egyik csoport vezetője. A Magyarok Szövetségének alapvető célkitűzése, hogy a nemzet érdekeit a
pártok fölé helyezve felhívja a figyelmet saját értékeinkre. Szándékunk, hogy
minél többen fedezzék fel a
jó minőségű magyar termékeket és vásárlással támogassák az ősi mesterségek
életben tartóit. A vásár megszervezésében segítségünkre volt az önkormányzat,
amely ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a területet, az áramot, a művelődési központ pedig kedvezményesen a technikát.
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Hulladékudvar a Csongrádi úton

Folytatás az 1. oldalról.
Tizenhárom hulladékudvart alakítottak ki a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt keretén belül, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett elősegítsék a különválogatott szemét begyűjtését.
A gyűjtőedényekbe a másodnyersanyagokon kívül le lehet adni a lomokat, kisebb, a lakások
bontásánál, átalakításánál keletkező hulladékokat, és a háztartási veszélyes hulladékokat. A
csongrádi és a kiskunfélegyházi hulladékudvar
14 település (Bugac, Bugacpusztaháza, Csongrád, Felgyő, Fülöpjakab, Gátér, Jászszentlászló,
Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár és Tömörkény)
lakosságát szolgálja ki. A hulladékudvar szolgáltatásait minden olyan magánszemély ingyenesen
igénybe veheti, aki fel tudja mutatni a lakcímiga-

zoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot. A térségben
működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, a többi hulladéktípusnál ártalmatlanítási díjat kell fizetniük.
Nem veszik át a hulladékudvarban a háztartási vegyes hulladékot, a veszélyes hulladékokat, egyebek mellett a palát, kátránnyal szennyezett hulladékot, laborvegyszert, robbanásveszélyes anyagokat. A félegyházi hulladékudvar hétfőn 14-től
18 óráig, keddtől péntekig 9.30-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig tart nyitva.
-g-

Csökkent a távhő ÁFÁ-ja
Folytatás az 1. oldalról.
A vidéki önkormányzatok tavaly kezdeményezték az Országgyűlésnél a távhő áfájának
csökkentését annak érdekében, hogy enyhítsék
a panellakásokban lakók terheit. Kiskunfélegyháza városa Kapus Krisztián önkormányzati
képviselő javaslatára csatlakozott a kezdemé-

nyezéshez. A beadványban a képviselőtestület
arra kérte a döntéshozókat, hogy a távhőszolgáltatás díjának 20 %-os ÁFA-ja 5 %-ra csökkenjen.
A januárban bevezetésre kerülő módosítás havi
3,5 – 4 ezer forint megtakarítást jelenthet a távfűtéses lakásban élők számára.
-g-

Mozgókönyvtárakat látogattak
Két kistérség, Kalocsa és Kiskunhalas polgármesterei, könyvtárosai látogattak el a félegyházi
kistérség azon könyvtáraiba a Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi Társulás közreműködésével,
melyek a megyei könyvtár mozgó- könyvtári szolgáltatásával működnek. A rendszer lényege, hogy
a falvak lakosai számára is elérhető legyen a
Katona József Könyvtár állománya.
Bács-Kiskun megyében tíz kistérség van. Az önkormányzatok kötelező feladata a lakosság könyvtári ellátását biztosítani. Ez vagy egy intézmény
fenntartásával működik, vagy a mozgókönyvtár

szolgáltatást veszik igénybe egy nagyobb, fejlettebb, nyilvános könyvtártól. A Katona József
Könyvtár elsőként a kecskeméti kistérségben
indította el ezt a szolgáltatást. A Kiskunfélegyházi
Kistérségi Társulás 2007-ben öt településsel csatlakozott. A támogatás célja, hogy a minél nagyobb körben működő mozgókönyvtári ellátással
a könyvtári szolgáltatás utazás nélkül is elérhető
legyen a térség községeiben élő lakosok számára.
Kalocsa és Kiskunhalas képviselői azért látogattak el városunkba, hogy tapasztalatot szerezzenek
a már működő mozgókönyvtári rendszerről és
annak lehetőségeiről.
G. Zs.

Kilencvenéves Illésy Pista bácsi
Illésy István, nyugalmazott középiskolai tanárt,
Kiskunfélegyháza díszpolgárát köszöntötték
október 13-án kilencvenedik születésnapja alkalmából.
Pista bácsi, 1919. október 13-án született Mezőtúron. Huszonhat évesen Félegyházára költözött és az Állami Tanítóképző tanáraként oktatta
az ifjúságot. 1980-ig, nyugdíjazásáig, sok száz tanítóképzőssel, majd gimnáziumi tanulóval sze-

rettette meg a magyar irodalmat. Neve Kiskunfélegyházán a verssel és a költészettel forrt össze.
Több száz irodalmi előadást tartott, évtizedeken át
irodalmi önképző köröket, színjátszó köröket vezetett. Számos kulturális egyesületben tevékenykedett. Rendkívüli szaktudása, szuggesztív egyénisége, közvetlen előadásmódja szinte megbabonázta az ifjúságot. A városban végzett irodalmi tevékenységéért 1993-ban Kiskunfélegyháza városa
díszpolgári címet adományozott Illésy Istvánnak.

2009. október 22.

Felhívások
A V.SZ.K.SZ. Temetkezési részlege
értesíti az érdekelteket, hogy a kiskunfélegyházi Alsó - Felsőtemetőben a sírhelyek megváltási ideje 25
év / 1984.01.01. napja előtti megváltások/ a kolombáriumok megváltási
ideje 10 év /1999.01.01. napja előtti
megváltások/ ezek érvényességi ideje
lejárt. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek újra
megváltása céljából a VSZKSZ Temetkezési részlegét (6100 Kiskunfélegyháza Jókai u 1. Telefon:76/462653) felkeresni szíveskedjenek és
gondoskodjanak a sírhelyek újra váltásáról. Amennyiben a lejárt sírhelyek megváltása 2009. december 31ig nem történik meg, úgy a sírhelyek
felszámolásra és újra értékesítésre
kerülnek.
Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve idén is
kiírta a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2009/2010.
tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázatot az állandó
lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.

Tájékoztató
Értesítjük a város polgárait és valamennyi adományozót, hogy a 2009.
évben a „KORSZERŰ AGRÁRKULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY” számlájára a 2008. évi személyi jövedelemadó 1 százalékából 173.593,- Ft
érkezett. Az adomány a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és szakiskolája tanüzemeiben a gyakorlati oktatás
feltételeinek fejlesztését szolgálja.
Támogatásukat tisztelettel megköszönjük!
A Kuratórium

2009. október 22.
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Diáknap...
Folyatás az 1. oldalról.
A diákoké volt Félegyháza október 7-én. A város
kulcsát a helyi diákpolgármester, Tarjányi Lili
vette át Ficsór József polgármestertől. A városi
diáknapon a Petőfi téren színes program várta a
fiatalokat. A legkisebbek ugrálóvárban játszhattak, kipróbálhatták a trambulint, de kézügyességüket is. A nagyobbak salátakészítő versenyen
méretettek meg. A rendezvényt a Láma Dalai
koncertje zárta.
-g-

Városunk díszpolgárára, a kiváló helytörténészre, Fekete Jánosra emlékezett halálának első évfordulóján, október 6-án a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. A jeles
személyiség munkásságát Laczkóné Dr. Szabó Klára a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület elnöke méltatta. A megemlékezés koszorúzással zárult.

Iskolabörze a Szakmaköziben
Iskolabörzének adott otthont október 8-án
a Szakmaközi Művelődési Ház. A helyi középiskolák látványos standokon mutatkoztak be a félegyházi és a környékbeli általános iskolás diákoknak.
A Szakmaközi Művelődési Ház immár harmadik esztendeje ad otthont a hagyományos iskolabörzének. Már az első egy óra
alatt annyi gyerek volt kíváncsi a börzére,
hogy alig fértek el a fiatalok az épületben
felállított standok között. Természetesen szülők is érkeztek, akik szintén a végzős gyermekük továbbtanulási lehetőségeiről gyűjtöttek információt. A félegyházi intézmények
videókkal, prospektusokkal, fotókkal mutatták be az iskolák mindennapjait, és az általuk
kínált lehetőségeket. Emellett az érdeklődők
kérdéseket tehettek fel a hat középiskola
diákjainak és tanárainak. A rendezvény célja,
hogy a gyerekek januárig, - a pályaválasztásig - minél több információt gyűjtsenek a
város középiskoláiról.

Születésnap...
A kilencvenhetedik születésnapját ünneplő Csányi Kálmánnét köszöntötte október 12-én a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Nádasdy utcai otthonában Kapus
Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője és Rádiné Tábi Anita, a polgármesteri hivatal szociális és családvédelmi osztályának
vezetője. Rozika néni
1912. október 5én született Pálmonostorán. Szülei gazdálkodók
voltak. 1939-ben

Rendhagyó énekórát tartott a Muzsikás
Együttes október 14-én a Constantinum
Sportcsarnokban. A zenekar évi ötven alkalommal tart énekórákat szerte az országban. Gulyás Lászlónak, a félegyházi Padkaporos Táncegyüttes vezetőjének sikerült meghívni az együttest városunkba egy rendhagyó koncertre, melyen az intézmény tanulóin kívül a város más iskolái
is képviseltették magukat egy-egy osztállyal.
-g-

férjhez ment. Házasságából egy fiú és egy leány
gyermeke született. Rózsika néni 1993. októberében a Bajza utcai idősek otthonába, majd
öt év múlva a Nádasdy utca 12. szám alatti
idősek otthonába költözött. Elmondása szerint
jól érzi magát az intézményben, sokat jelent
számára, hogy gyermekei heti rendszerességgel
látogatják, és szívesen viszik haza, családi körbe.
Fotó: -g-
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Amator Artium

A kiskunfélegyházi nemzeti összefogás nevében szeretettel meghívjuk október 22-én
17.30-ra a Városháza udvarára az ott tartandó
56-os megemlékezésünkre.
A Jobbik Félegyházi Szervezte

Egy éve már annak, hogy ez a kifejezés szerepelt a Közlöny hasábjain, jelezve, hogy amatőr alkotóink a fenti elnevezésű országos válogató megmérettetésen vettek részt Kiskunmajsán.

Szeretettel hívunk mindenkit 2009. október
22-én 18.30 órakor a Hősök Parkjába az
1956-os ünnepi megemlékezésre, valamint a
Hősök Kapuja emlékmű alapkőletételére.
Köszöntő: Kapus Krisztián, a MOV Bizottság elnöke. Ünnepi beszédet mond:
Csampa Zsolt, országgyűlési képviselő.
Közreműködik: a Kiskunfélegyházi Rézfúvós Kvartett.
A szervezők
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és
Kedves Családját az 1956-os forradalom és
szabadságharc 53. évfordulója alkalmából
október 23-án Kiskunfélegyházán rendezendő ünnepi megemlékezésre. Az emlékünnepség programja, 17.30 óra, Városháza aulája: Megemlékezés, koszorúk, virágok, mécsesek elhelyezése Czakó József örökös
címzetes polgármester, a Kiskunfélegyházi
Nemzeti Tanács elnökének emléktáblájánál.
17.45 óra: Városháza udvara. Ünnepi műsor.
Beszédet mond Juhász István díszpolgár,
gimnáziumi tanár. Koszorúzás. 18.30 óra:
Blaha Lujza tér, Hősök Ligete Gyertyás séta,
koszorúk elhelyezése.

A különböző régiókban rendezett válogatások
„válogatása” a fővárosban, mint „ESSZENCIA TÁRLAT” összegződött és vált nyilvánossá a látogatók előtt. A vándorkiállítások
sorsa, hogy előbb-utóbb az ország különböző
városaiba is eljut. Így történt ez az elmúlt héten Kiskunfélegyháza esetében is, amikor is
ezt a fővárosi anyagot láthattuk városunk művelődési házában. A hetvenegy alkotó kitűnő
színvonalú anyaga szinte elöntötte az épület
különböző belső tereit, nagyszerű képi világot
varázsolva a félegyházi nézők elé.
Az alkotók között nagy örömünkre három félegyházi kiállítót is üdvözölhettünk. Búcsú
Alindát, Csenki Tibort, Pintér Annát.
Az Esszencia Tárlat remek keresztmetszetet
adott a 2008/2009-es évek hazai, amatőr képzőművészet világáról, helyzetéről, alkotóiról.
Rendkívül egységes színvonalú, de mégis sokszínű anyag tárulkozott ki a kiállítótereken,
szinte nem is találunk gyengébb alkotást.
A fővárosi válogatók a látottak alapján igen jó
munkát végeztek, nem engedtek alacsonyabb
színvonalú, ide nem illő anyagot megjelenni.
Az igényes, látványos meghívó is az esemény
színvonalát reprezentálta. Kitűnő ötlet volt

Pályázati figyelő

Isten lelki szakmunkása voltam

A városi könyvtár pályázatfigyelő szolgáltatása
A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület novellapályázatot hirdet az alábbi témakörökben: Hősiesség és önfeláldozás;
Az emberi élet értéke; Átalakulás. Az Egyesület
olyan novellákat vár, amelyek irodalmi eszközökkel mutatják be a témákat. A műfaj szabadon választható (fantasy, sci-fi, horror, realtime stb.). Kizárólag prózai műveket várunk!
Egy szerző legfeljebb 2 művet küldhet be (két
különböző műfajban). Terjedelem: 10-30 000
leütés (szóközökkel). Formai elvárások: Times
New Roman, 12-es betűtípus, szimpla sorköz,
sorkizárt, behúzás 0,5 cm, automatikus- és kézi
elválasztás nélkül Word dokumentum vagy
Rich text formátumban. Nevezési díj nincs. A
pályázat jeligés. A műveket elektronikus (email) úton kérjük beküldeni. A dokumentumban kérjük feltüntetni a szerző jeligéjét, a mű
címét, a műfaji megjelölést. Továbbá kérjük,
hogy postai úton küldjenek egy aláírásukkal hitelesített nyilatkozatot, amelyben kijelentik,
hogy a mű saját szellemi termékük, és hozzájárulnak egy esetleges nyomtatott formátumú
megjelenéséhez. Beküldési határidő: október
31. E-mail: palyazat@karcolat.hu. Postai cím:
Karcolat Egyesület, 2721 Pilis, Bicskei út 16. A
pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők a
Kimte honlapján (http://egyesulet.karcolat.hu)
vagy az everigel@gmail.com címen.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a
városi könyvtárban, nyitvatartási időben: Hétfő: Zárva, Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat:
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Kisboldogasszony napján dr. Olafsson Károly
Placid bencés szerzetes volt a Sarlós Boldogasszony templom vendége. A 93 éves atya,
miután szentmisét mutatott be, a hívek közé
ülve mesélt nem mindennapi életéről, páratlan
humorával sokszor keltett nagy derültséget.
Placid atya 1933-ban Budapesten végzett a
bencés gimnáziumban, utána Pannonhalmára
került. 1939-ben szentelték pappá, előbb tábori
lelkészi szolgálatot végzett, majd gimnáziumban
tanított. Mivel a fennálló rendszerről alkotott
véleményét nem rejtette véka alá, 1946-ban a
magyar rendőrhatóság letartóztatta, előbb az
Andrássy u. 60-ba, majd a Markó utcai börtönbe
hurcolták. A börtön borzalmai, a kínzások, szenvedések közepette a rózsafüzér imádkozása tartotta életben. Rövidesen a szovjet katonai hatóságok 10 év kényszermunkára ítélték, s fogolytársaival együtt a Moszkvától 900 km-re lévő
gulág-táborba vitték. Placid atya akkor szinte
kitüntetésnek vette, hogy folyosót és a WC-t kellett pucolnia, takarítás közben magyar nótákat
énekelt. A halálkamrák elítéltjeinek is a folyosón
énekelve adta meg a feloldozást. – A légkör változott meg ott a halálkamrában…Amikor nem
tudtunk megbékélni a helyzetünkkel, saját
magunkkal se, akkor legalább Istennel megbékülhettünk. – vallotta egy elítélt. Placid atya
ekkor végre megértette, mi a szándéka vele az
Istennek: neki ott az volt a feladata, hivatása,
hogy tartsa a lelket a társaiban. Mert túl akarták
élni a szörnyűségeket. A börtön poklában, az
állandó létbizonytalanság közepette a túlélés

városunkba hozni ezt a vándorkiállítást. Köszönet a szervezőknek!

négy alapszabályát állította föl fogolytársaival
együtt: - Nem volt szabad panaszkodni, a
szenvedést nem volt szabad dramatizálni, mert
az is gyengítette őket. - Minden nap keresniük
kellett, észre kellett venniük az élet apró
örömeit. – Az adott körülmények között kellett
különb embereknek, nemesebb embereknek
lenni fogvatartóiknál, mert ez erősítette az
önbecsülésüket. – Nekik, hívő embereknek az
Istenbe kellett kapaszkodniuk, mert így könynyebben el tudták viselni a rájuk mért
szenvedéseket. A táborban kitűnt, mennyire
figyeltek, vigyáztak egymásra a magyar foglyok, a 24 magyar együtt töltött karácsonyesti
öröme egy hitetlen szemtanúnak akkor, ott,
döntő Isten-érvnek számított. Akik túlélték a tíz
év borzalmait, 1955-ben indulhattak haza.
Placid atya itthon nem dolgozhatott lelkipásztorként, mosodában, fűrészgép mellett talált
munkát. Nyugdíjaztatása után kisegítő lelkészként, felnőttek hitoktatójaként gazdagíthatta
tapasztalataival, bölcsességével embertársait.
Hajlott kora ellenére évek óta rendületlenül járja
az országot, előadásokat tart, tanúságot tesz
arról, hogy az emberi méltóságot nem lehet
elpusztítani, s „akinek Isten az erőssége és bizodalma, annak a siralom völgye is források völgyévé lesz…s a forrásból sokan meríthetnek és
erőre kaphatnak.” 2003. februárjában Mádl Dalma asszony a kommunizmus papi áldozatai szá mára alapított „Hit pajzsa”- kitüntetést adományozta Placid atyának. Ez a címe Ézsiás Erzsébet
a szerzetes atyáról írt könyvének is, ezekből a
helyszínen vásárolhattak az érdeklődők.
Bm
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Német nyelvi tábor

Jobb velünk a világ!

Már-már hagyománynak tekinthetjük
a Móra Ferenc Gimnáziumban, hogy
az új tanévet az ausztriai Obervellach
kisvároskában kezdjük, iskolánk németül tanuló diákjainak egy csoportjával.

Kiskunfélegyházára érkezett október 13-án
az a csapat, akik Szegedről Budapestre zarándokolnak. A „Jobb velünk a világ!” mozgalom október 18-án szervezett jótékonysági
koncertet a Papp László Sportarénában. A
zarándoklat célja, hogy minél több ember
érezze úgy, hogy érdemes élni és szeretni.

Ez a városka Karintiában, Ausztria legdélebben fekvő tartományában található és méltán nevezhetjük az egyik
legkedvezőbb fekvésű településnek
ebben az országban. A várostól távolabb áll egy kis vendégfogadó, a Groppensteiner szurdok lábánál. A hosszú
buszút után azonnal meg is másztuk a
szurdokot, a végére már ránk is sötétedett. Itt
töl- töttünk öt éjszakát, minden reggel a patak
csobogása ébresztett bennünket, az ablakot
kinyitva pedig azonnal éreztük a tiszta, friss
levegő jótékony hatását. Innen ballagtunk be a
városba, ahol a városháza üléstermében
anyanyelvű tanárok vezetésével német
nyelvórákon vettek részt a gyerekek. Az órák
után pedig „élesben” is megmérettethették
nyelvtudásukat, hiszen egy interaktív feladatsort kellett megoldaniuk, elsősorban országismereti kérdésekkel, a helyieket megszólítva,
hiszen más úton nem tudták megoldani a
feladatokat. Le kellett küzdeniük gátlásaikat és
mivel a helybeliek nagyon barátságosak
voltak, ez nem is ment olyan nehezen.
Délutánonként pedig bejártuk a környék
nevezetes helyeit: Heiligenblut hegyi kristályán
keresztül láttuk a Großglockner csúcsot, ami
nagy szó, hiszen az év 365 napjából csak 30
napon látható. Mostunk aranyat, láttunk legendás vízeséseket, kipróbáltuk az összes lehet-

séges felvonót és hegyi vasutat (sokan itt
küzdötték le tériszonyukat!), kipróbáltuk a
hegyi gokartpályát, hóban a felhők közt
elértük a 3.000 méteres magasságot, szabadon
élő makákó majmok között sétáltunk (nem kis
riadalmat okoztak a majmok néhányunknak!),
hajókáztunk a hegyektől övezett Ossiacher
tavon (volt aki itt küzdötte le fóbiáját!).
Megnéztük a Porsche múzeumot, sziklákat
másztunk meg a gyönyörű tiszta vizű
víztározó tavak partján. Talán a Ragga-szurdok ejtett bennünket leginkább rabul, fantasztikus természeti csodákban volt részünk!
Hihetetlen, mennyi minden fér bele öt napba!
A gyerekek naplót írtak, melyekből kiderült,
hogy nagyon jól érezték magukat, Ausztria
egy nagyon szép és tiszta ország, az emberek
kedvesek és barátságosak – tehát ide még mindenképpen szeretnének eljönni egyszer életükben. Ugyanígy voltunk ezzel mi, tanárok is.
Jövő szeptemberben tehát újra ugyanitt!
Faluné Garay Marianna szervező tanár

A „Jobb velünk a világ!” Mozgalom 2007-ben
indult útjára, azzal az üzenettel, hogy „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másokat segítsen, csak örömmel és nyitott szívvel kell fordulnunk a világ és mások felé!” Ebben az esztendőben egy kis csapat indult zarándokútra
Szegedről, hogy végül részt vegyenek október
18-án, egy jótékonysági koncerten, a budapesti Papp László Sportarénában. A bevételből a
Borsod megyei falvakban a szegény sorsban
élő gyermekek számára olyan napköziket
hoznának létre, ahol segítséget kaphatnak és
hasznosan tölthetik el a délutánjaikat. A
három fiatal, két kísérőjükkel október 10-én
indult útnak Szeged belvárosából. A Pestig
vezető út nyolc éjszaka és száznyolcvankilenc
kilométer. A lelkes zarándoklók naponta huszonkét-huszonhárom kilométert tett meg.
Papp Szabolcs a zarándoklat egyik
résztvevője elmondta, hogy minden
pihenőhelyen nagy szeretettel fogadták őket.
Volt olyan település, ahol elébük mentek, de
akadt, ahol misét tartottak a tiszteletükre.
Október 13-án Kiskunfélegyházán a Kossuth
tagintézményben ebédre látták vendégül a
zarándokokat. Majd az iskola diákjai is
találkoztak a kis csapattal.
-zs-

Izlandi tájakon
Az ősszel újrainduló Földrajzi Szabadegyetem sorozat következő meghívott
vendége Boros László hegymászó volt,
aki október elsején a városi könyvtárban Izlandi tájakon címmel vetített
képes előadást tartott.
Először Bense Zoltán hegymászó, képviselő röviden bemutatta a Kiskőrösön
élő, 3 gyermekes hegymászót. Boros
László már négy alkalommal – 2000,
2003, 2005 és 2007 – volt tagja izlandi
kutatóexpedícióknak, az utóbbi kettőről
vetített most képeket. Mint elmondta,
Izland Európa második legnagyobb
szigete egy óriási lávasziget, ahol az
érintetlen őstermészet világa tárul az
ember szeme elé, gleccserek, tűzhányók, lávafolyamok, gejzírek alakítják
mind a mai napig a felszínét. A mesébe
illő képek alapján a hallgatóság is meg-

győződhetett arról, Izlandon ma is két
óriás vívja időtlen harcát, a tűz és a jég,
hegyeket építő vulkánok és a hegyeket legyaluló jégárak munkájának eredményeit láthatták a vetítésen.
Boros László és társai az expedíciók
során valódi hőstetteket hajtottak végre, amikor ember még nem járta tájakat térképeztek fel. Útjaik során valóságos csodák részesei lehettek, minden nap szebbnél szebb tájakban gyönyörködhettek: jég alól kikandikáló hegyek, jégbarlangok, moréna mezők, óriási vízesések, kristálytiszta folyók
látványa kápráztatta el a kutatókat.
Testközelből csodálhatták meg a sziget
barátságos, mókás külsejű nemzeti madarát, a puffint is. Boros László elmondta, ezeken az izlandi utakon mindig feltöltődött, szellemileg megerősödött, így
tudja csak folytatni az itthoni mókuskereket. Izlandra bármikor szívesen viszszatérne - úgy véli, a következő expedíciójuk célja lehetne a Verne Gyula Utazás a Föld középpontja felé című könyve helyszínének a feltérképezése, a szigeten lévő hegy megmászása. A nagyon érdekes és izgalmas előadás végén lehetőség nyílt arra, hogy a közönség
közelebbről is megszemlélhesse a helyszínen kiállított hegymászó felszereléseket, ásványokat és kőzeteket.
Bm

Dongó László és Dongó Lászlóné Bihal Zsuzsanna hétvégén ünnepelte 60. házassági évfordulójukat. Ebből az alkalomból köszöntötte őket családjuk: lányai, vejei, unokái és dédunokái.
Lakossági fogadóórát
tart a Fidesz irodában
(Petőfi tér 2.)
Kapus Krisztián,
önkormányzati
képviselő október 28-án
1830-1930-ig!
Minden érdeklődőt
szeretettel vár!
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Kasza Ákos emlékére
Városunk majd minden lakója tudja
már: elhunyt Kasza Ákos. Egy olyan
ember ment el közülünk, aki társaival
együtt lendületet adott a város kulturális életének, és messzire vitte Félegyháza hírét. Jó hírét.
Kasza Ákos kacskaringós úton jutott el a
néphagyományig, amit – miután rálelt –
élete középpontjába állított. Néptáncot
tanított Bugactól Ceglédig négy városban és több kistelepülésen. Az egész Kiskunságban ismerte nevét a
néptáncot, a néphagyományt szerető közönség. Több száz tanítvány,
gyermek nézett fel rá rajongva, akár saját fiai. Karizmatikus egyéniségének köszönhetően energiája átragadt a vele együtt dolgozókra
és nagy részben ennek is köszönhető, hogy létrejöttek olyan nagyszabású előadások, mint az István a király és A költő visszatér című
rockopera. A Nimród vére c. történelmi táncjáték, a Wass Albert
verse által ihletett A víz szalad a kő marad c. táncjáték vagy Rekedt
Gréti rendezésében a Kalevala, amiben szintén közreműködött
Ákos.
Ákos a nap huszonnégy órájában képes volt dolgozni, és ezt elvárta
társaitól is. Kemény tempót diktált, aki nem tudott lépést tartani,
kihullott. Voltak páran, mégis mindenki szeretettel gondolt és gondol rá. A vele töltött próbákra, a színpadépítésre, a kimerülésig tartó
főpróbákra, az előadásokra és azokat követő ünneplésre. Bármilyen
sokat is várt el a vele dolgozóktól, sokszorosan adta azt vissza: mindenkihez volt egy jó szava a legnagyobb erőfeszítések közepette is,
amivel megsokszorozta társainak energiáját. Csak így érhette el,
hogy amit a fejébe vesz, azt mindenképpen megvalósítsa.
Ákos vezetésével a Táncszínház képletesen a félegyházi Kálváriáról indult és a Kálváriára tért vissza (2003-ban az István a
Király helyszíne, 2009-ben Koltay Gergely: A napba öltözött leány
c. előadásának helyszíne).
Egy felívelő pálya szakadt félbe.
Harminchárom éves volt.
Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület

Anyakönyvi hírek
Születtek: Lakatos Emília Fruzsina (anyja neve: Lakatos Magdolna),
Eszik Szimonetta Erzsébet (Szikszai Erzsébet), Czibók Olívia
(Vakulya Ágnes Tünde), Olajos Szonja (Pajkó Andrea), Bagi Nimród
(Tóth Melinda), Halász Milán Gábor (Csillag Judit Zsuzsanna), Vedres
Dominika (Banya Gabriella Franciska), Ladocsi Gréta (Szűrszabó
Éva), Dienes Tamás (Liska Beáta), Terdik Dávid József (Ajtai
Melinda), Pancsik Milán Krisztián (Kelemen Emese), Süveges
Bernadett (Pöszmet Margit), Gémes István Dániel (Németh Anikó),
Tóth Gabriella Katalin (Tóth Gabriella), Demeter Anita (Kása
Julianna), Krizsák Zsombor (Simsik Bernadett), Daruka Gergő (Kocsis
Szilvia Márta).
Meghaltak: Erdő Dezső, Pesti Józsefné Kádár Julianna, Lőrincz István, Poller Lászlóné Kesik Rozália, Benke Antal, Kiss Iván, Patyi
László, Vereb László, Radics Györgyné Busa Piroska – Kiskunfélegyháza. Bársony Istvánné Horvát-Varga Anna, Kovács Tiborné Tarcsa
Borbála, Bársony Istvánné Horvát-Varga Anna – Tiszaalpár. Vakulya
László – Kunszállás, Hideg Andrásné Horváth Mária – Jászszentlászló
Farkas János – Budapest III. Gulyás Zoltán Ferencné Kauderer Ildikó
– Pálmonostora
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Október Mária hónapja, a rózsafüzér hónapja. Templomainkban mindennap
imádkozzák a rózsafüzért.
• Október 25-én vasárnap a délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmisében tartják a
jubiláló házaspárok közös hálaadó szentmiséjét az Újtemplomban. Kérjük,
hogy azok a házaspárok, akik ebben az évben ünneplik házassági évfordulójukat jelentkezzenek a Plébánián!
• Meszlényi Zoltánt, az 1951-ben mártírhalált halt segédpüspököt ünnepi
szentmise keretében avatják boldoggá október 31-én 10.30-kor az esztergomi
bazilikában. A szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és
Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végzi.
• Október 31-én, szombaton és november 1-én, vasárnap délután 2 órakor a
Felső-, 3 órakor az Alsótemetőben végzik a sírszenteléseket. Akik szeretnék
elhunyt hozzátartozóik sírját megszenteltetni jelentkezzenek az újplébánián!
• November 1-én, vasárnap 18 órakor minden elhunytért ajánlják fel a szentmisét az Újtemplomban.
• 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.

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 19-től október 25-ig: Szenna
Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel.: 76/466-398). . Október 26től november 1-ig: Szent István Patika Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8. Tel:
76/462-797. Figyelem! A TESCO-ban működő ALMA Patika bezárt. Az aktuális ügyeleti rendről szóló kiírás minden gyógyszertárban megtalálható.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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. Október 31-én és november 1-én:
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) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 06-70/321-05-84.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata árverést hirdet a Kiskunfélegyháza külterület 0144 hrsz. alatti repülőtér gyepterületének hasznosítására. Időtartam: 5 év. Kikiáltási ár: 700.000,- Ft/év + ÁFA. Információ: Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási
Csoport. Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. Tel.: 76/562-039. Email: vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 14,4
m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz.
alatti 49,8 m2-es helyiség, Móra tér 11. sz. alatti 61 m2-es helyiség, Petőfi
tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Alpári úti Ifjúsági
Sporttelep és a mellette fekvő területek, Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan,
Bajza u. 36. szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Bankfaluban építési telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Jókai u. 2. sz. alatti
2001 hrsz-ú terület, Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, Tóth Kálmán u. 10. szám
alatti 820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), 0459/27 hrsz-ú ingatlan,
2084 hrsz-ú ~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), 331/2 hrsz-ú 3646
m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 614 hrsz-ú
volt MÉH telep területe, 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési
telkek - Aranyhegyi ltp.,942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület. Érdeklődni: Polg.
Hiv.
Vagyonhasznosítási
Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038
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A félegyházi táncosok sikere

Zsúfolt, de annál sikeresebb hónapot tudhat
maga mögött a Wings Tánc Sport Egyesület.
A táncosok egész nyáron keményen edzettek,
készültek az ez évi versenyszezonra.
Az elmúlt hónapban két országos versenyen
mérették meg magukat a félegyházi fiatalok.
Gödön „gyerek latin” kategóriában ezüstérmes lett a Gál-Krisztián - Kis Nikolett páros, Dongó Zoltán - Besze Csilla pedig 5. helyezést ért el. A „junior” kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott fel Tapodi Tamás és Veréb Anita. Az „ifjúsági standard”
kategóriában a dobogó mindhárom fokán, de
még a negyedik helyen is a Wings TSE táncosai álltak. Első helyen Juhász Balázs-Zubornyák Lilla, második helyen Tapodi Tamás és Veréb Anita, a harmadikon Turcsányi
Attila-M. Szabó Petra, a negyediken Szabó

Sporthírek röviden
Kézilabda
Október 3. Kiskunfélegyháza. NB1/B-s kézilabda mérkőzés.
Kiskunfélegyháza – Orosháza 29-25 (15-14)
Végig a hazai csapat irányította a mérkőzést.
A jól összeszokott orosháziak a mérkőzés feléig tudtak csak lépést tartani a félegyházi
gárdával.

Vizilabda
A Kiskunfélegyházi VSE Cegléden rendezte a
Bp. 97. bajnokság fordulóját. Az első bajnoki
mérkőzésükön az igen erős BVSC ellen megilletődötten játszottak (1-25), de az FTC ellen
már becsülettel helytálltak (6-10) Góldobók:
Papp Rajmund 4, Papp Richárd 2, Varga
Balázs 1. Edző: Görög Imre.

Kosárlabda
Hepp-Kupa, október 4. Békés.
Békési SZSK-KKC 49:78
Magabiztos győzelem a kupa hétvégi fordulójában, így a következő ellenfelet várhatják a
félegyházi fiúk.

Máté-Dóra Nikolett végzett. Néhány nappal
később Jászapátiban versenyzett az egyesület. Itt „gyerek” kategóriában bronzérmes
lett a Gál-Krisztián- Kis Nikolett páros,
Dongó Zoltán-Besze Csillával pedig a negyedik helyen zárt. A „junior” kategóriában Tapodi Tamás és Veréb Anita egy arany és
egy ezüstéremmel gazdagította palettáját.
Az „ifjúsági” standard kategóriában szintén
ez a páros lett aranyérmes, második helyen
Juhász Balázs - Zubornyák Lilla végzett, a
bronzot Szabó Máté-Dóra Nikolett hozta el,
a negyedik helyen pedig Turcsányi Attila M. Szabó Petra végzett. A „latin”
kategóriában első helyen a Szabó-Dóra
páros, a másodikon a Turcsányi-M. Szabó
kettős, a harmadikon Juhász BalázsZubornyák Lilla végzett.
Szabó Enikő a Wings TSE edzője
Október 11.
KKC-DEAC SI 64:67
Kiskunfélegyháza, Kész Aréna Városi Sportcsarnok,150 néző. Vezette: Bogárdi J., Mester F.
Legjobb dobók: Szabó Bettina 26/15, Földi
Alexandra 16/3, Zolnai Szilvia 9, Orbán
Katinka 5/3, ill. Medgyessy D. 23/3, Csősz P.12,
Sipos M.11/3, Gorácz O.10/3pont.
A héten a kezdő centerét-Rajnai Zsuzsannát is
elveszítő hazai csapat hősies küzdelemben, a
durván, helyenként sportszerűtlenül játszó ellenfél mellett a játékvezetőkkel is megküzdve végül
minimális különbségű vereséget szenvedett. Aki
jelen volt a mérkőzésen láthatta: a város méltán
lehet büszke szineit képviselő kosaras lányaira.
Következő hazai mérkőzés: 2009. október 25.
Kiskunfélegyháza, 17:00 KKC - Békés

Ökölvívás
Pécsett rendezték a Serdülő Ökölvívó Országos
Bajnokságot. A KHTK Ökölvívás Szakosztálya
négy versenyzővel vett részt. A négyből három
versenyző azonnal érmet szerzett. Bányai Arnold ezüst, Pap Ádám és Szabó Gyula bronzéremmel tért haza. Edzők: Mizsei György és
Varga István

7. oldal

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a kiskunfélegyházi civil szervezetek 2009. évi adventi és karácsonyi, közösségi és karitatív
programjainak támogatására.
Pályázat kerete 500.000 Ft. A pályázat
benyújtásához az összes költség 10%-ának
megfelelő önerő szükséges. Pályázatot
nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő bíróság által bejegyzett civil szervezetek. Az elbírálásánál előnyben részesülnek a
Kiskunfélegyházi Civil Szövetség tagjai. A
pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy
pályázatot nyújthat be az erre a célra szolgáló pályázati űrlap kitöltésével. A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal földszintjén az Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról.
Beérkezési határidő: 2009. november 16.
14.00 óra. Elbírálás: 2009. november 24.
A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük
csatolni: részletes költségvetést.
A pályázók tájékoztatása: A MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS VALLÁSÜGYI
BIZOTTSÁGOT, MINT TÁMOGATÓT A
PÁLYÁZÓ SZEREPELTESSE A RENDEZVÉNYEI REKLÁMOZÁSAIBAN,
HIRDETÉSEIBEN, MEGHÍVÓIN, ezekről
szóló dokumentumokat a szakmai beszámolóhoz csatolni kell! (Ennek hiánya a
2010. évi pályázatokból való kizárását eredményezheti a pályázónak!) Hiányosan,
vagy a határidő lejárta után (!) beküldött,
valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban
elbírálni. 2010. január 15-ig a pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást
2009. évben kiállított, hitelesített számlamásolattal (!) benyújtani a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság részére. A
pályázaton nyert összeg elszámolásával
összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei érvényesek. A
támogatás csak abban az esetben utalható,
ha a támogatott hitelt érdemlően igazolja,
hogy egy évnél régebbi köztartozása nem
áll fenn. Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről. A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban
beküldeni: Vas László közművelődési referens, Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
Kapus Krisztián elnök,
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és
a YOPA Közhasznú Egyesület képzést
hirdet Tudod, amit tudsz? címmel.
Gyere el a képzésre, tudj meg többet a nemformális tanulás elismer(tet)éséről és a
Youthpass-ról a Fiatalok Lendületben Program keretében.
Időpont: 2009. december 3-6. (3-án 14.30tól 6-án 13.00 óráig). Helyszín: Kiskunfélegyháza.
Tovabbi info: http://www.mobilitas.hu
/flp/hirek/3124
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Továbbra is „kihagy” a KHTK

A Tolna-Mözs otthonában vendégeskedett október 11-én a Somafone-KHTK. A tolnai csapat nem mutatkozott udvarias házigazdának, hiszen kilencszer találtak a vendég kapuba, míg a
félegyházi támadások csupán három alkalommal voltak eredményesek. A mérkőzés során a Tolna játszott fölényben, bár a
Mókusoknak is lett volna lehetősége több gólt szerezni, de helyzeteiket - hasonlóan, mint Szeged ellen - kihagyták.
Tolna-Mözs - SomafoneKHTK "Mókusok" 9-3 (4-1)
Tolna-Mözs: Molnár EszterBaki Eszter, Hodován Edit, Varga Adél, Kovács Anita, Simon
Boglárka, Folk Renáta, Pfundtner Vivien, Hafner Kitti, Klézli

Szandra, Mausz Renáta.
Somafone-KHTK: Ficsór Mónika - Nagy Zita, Bezsenyi
Anita, Kiss Anikó, Bezsenyi
Zsuzsanna, Szabó Nóra, Zsadányi Szilvia, Rátkai Orsolya, Suhajda Eszter, Benák Alexandra,

Bali Cintia, Győző Tilla.
Góllövők: Hodován Edit (3),
Varga Adél (3), Pfundtner Vivien, Folk Renáta, Mausz Renáta illetve Szabó Nóra (2),
Kiss Anikó.
Osztopáni Mihály (Somafone-KHTK): Két mérkőzés,
két vereség, nem erre számítottam. Pontatlan, kapkodó játék,
sok kihagyott helyzet, mintha
nem is érdekelne néhány játékost mi történik a játéktéren. Néhányszor elaludtunk játék közben és kaptuk a gólokat. Sajnos
kulcsjátékosaink sorra hibáztak
és ezt nem bírja el csapatom.
Többet kellene gyakorolni, de
csak heti egy alkalommal, péntek esténként van együtt a csapat
és ez meg is látszik az egyéni teljesítményeken. A tolnai mérkőzésen számos helyzet alakult ki
mindkét kapunál, de a rutinosabb, pontosabb hazaiak, velünk
ellentétben, ezek többségét könyörtelenül ki is használták, így
megérdemelten tartották otthon
a 3 pontot. Nem adjuk fel, bár
úgy érzem a neheze még hátra
van. Elégedett vagyok Bezsenyi
Anita, Ficsór Mónika és Zsadányi Szilvia játékával, viszont
mindenképpen többet várok a
Szabó Nóra, Kiss Anikó, Bezsenyi Zsuzsanna illetve Nagy Zita
négyestől.
TomeR

Félegyházi futósiker félmaratonon

Kecskeméten rendezték meg a Hírös Félmaraton
futóversenyt ami a VIII. Fornetti Kupa BácsKiskun Megyei Futó körverseny része is egyben.
A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub utánpótlás és
felnőtt versenyzői egy kiváló eredménnyel záruló
Triatlon idény után, az őszi futó szezont ezen a ren-

dezvényen is kimagasló eredményekkel indították.
11 versenyzőnk állt rajthoz az alábbi futamokban,
korosztályokban. Óvodás futam 300m: I. Hegyi
Boglárka. Általános iskola alsó tagozat 800m: 1.
Vikor Csaba, 3. Makány Berta, 4. Csontos Fanni.
7km – es futam: 1. Hegyi Brigitta 4. Hegyi Dóra.
14km – es futam: 1. Nagy Sándor, Németh László.
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Bírkózás
Veszprémben rendezték október 12én az U 23-as korosztály számára az
idei szabadfogású
Magyar Bajnokságot. A kiskunfélegyházi Szabó Róbert a 74 kg-osok
között lépett szőnyegre és minden ellenfelét
legyőzve aranyérmet szerzett.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és
Szabó József

Tenisz
A Dél-Alföldi régió
MESTER versenyét tartották, Hódmezővásárhelyen
szeptemberben.
Ezen a versenyen,
csak az előző négy
megmérettetés
nyolc legjobbja indulhatott. Fiú 16 éves korosztályban a
Mester verseny győztese Fricska Martin, a
Móra Ferenc Gimnázium diákja lett. Martin 5 éve teniszezik, az Aranypáva Teniszklubban készül versenyeire. Edzői: ifj. Rekedt Zoltán és Fricska József.
A Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági
és Közösségi Ház pályázatot hirdet INFORMÁCIÓS PORTÁS-KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére határozatlan időre (3
hónap próbaidő után) Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő. A munkavégzés helye: BácsKiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi
Sándor tér 1. Pályázati feltételek: érettségi, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű jó kommunikációs képesség, önállóság, kezdeményezőkészség, kreativitás. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz. Állás betöltésének feltétele: erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2009. november 2. A pályázat
benyújtásának határideje: 2009. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darabos Andrea nyújt, a 0676/466-843 -as telefonszámon. A pályázatok
benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Móra Ferenc Művelődési Központ
Ifjúsági és Közösségi Ház címére (6100
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1. ), Darabos Andrea részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: információs portáskarbantartó és elektronikus úton Darabos Andrea részére a moramuvhaz@moramuvhaz.hu.
E-mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 29.

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.

