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Közlöny
A forradalmárokra
emlékeztek
Több rendezvényt tartottak
városunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc
53-dik évfordulója alkalmából. Elsőként a kiskunfélegyházi nemzeti összefogás nevében emlékeztek a forradalmárokra október 22én a Városháza udvarán. A Fidesz és a KDNP helyi
szervezte a Hősök Parkjában, tisztelgett a forradalmárok emléke előtt. A városi ünnepségre október 23-án, a Városházán került sor.
Folytatás a 2. oldalon.

Közlekedési napot tartott október 31-én
a kiskunfélegyházi Kresz Parkban a
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. Minden évben a
tavaszi és téli időszakban - az átállás
megkönnyítése érdekében - várták
a járművezetőket. Az érdeklődők a
Magyar Autóklub mozgó műszaki
állomásán ellenőrizhették gépjárművük műszaki állapotát, tanácsokat kaphattak a téli gumi
használatról és egy tesztlap kitöltésével felmérhették kresz tudásukat.
A kisgyermekek elektromos járműveken a parkban kialakított kresz pályán ismerkedhettek a közlekedési szabályokkal.

Újabb kerékpárút
épül Félegyházán

Indul a szennyvíz-program
Három év múlva százszázalékos lesz Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna lefedettsége. A
megközelítőleg 2,6 milliárdos beruházás várhatóan két év múlva kezdődik. A költségek
huszonöt százaléka a lakosokat terheli.
A szennyvízcsatorna-program utolsó üteme fizetniük közel 10 éven keresztül. Mindezt
nyolc városrészt – Móraváros, Kossuth- november másodikán jelentette be Ficsór
város, Kertváros, Bikahegy, Molnár telep, József polgármester a sajtó munkatársaZöldmező- és Aranyhegyi lakótelep – érint. inak.
A lakosoknak havi 2250 forint önrészt kell
Folytatás a 2. oldalon.

Most nem pályázhat a kórház
Nem pályázhat a Félegyházi Kórház az október 30-ai határidejű
struktúra átalakításra. A miniszter ugyanis nem írta alá a szükséges papírokat, mert az intézmény nem felel meg a pályázatban feltüntetett elvárásoknak. Az
egészségügyi bizottság október
26-án a további lehetőségekről
tárgyalt.
Fél évig még biztosan nem változik semmi a Kiskunfélegyházi
Kórház felépítésében, mondta el
Ernyes László az egészségügyi
bizottság elnöke. Az intézmény
ugyanis nem tud pályázni az október 30-ai határidejű struktúra
átalakításra. A bizottság október

26-ai ülésén más pályázati lehetőséget vizsgált, hiszen a működés átalakításra mindenképp szükség van. Az új pályázat beadásához viszont egy tanulmánytervre
lett vona szükség, mely 2,5 millió
forintba kerül. A cél továbbra is
egy kiemelt szakellátási központ
és egy térségi rehabilitációs szakkórház kialakítása. Erre azért
van sürgősen szükség, mert a kórház adósságállománya a harmadik negyedévben még magasabbra emelkedett, amit sem a kórház, sem pedig az önkormányzat
nem tud kifizetni. A városatyák
legutóbbi ülésükön támogatták az
egészségügyi bizottság javaslatát.
Gulyás Zsuzsanna

Közel 170 millió forintot
nyert a város a szentesi úti
kerékárút megépítésére a
Dél-alföldi Operatív Program pályázatán. Mindezt a
november 2-án megtartott
sajtótájékoztatón jelentette
be Ficsór József polgármester.
A rendelkezésre álló pénzből összesen 3.863 méter hosszú és 2 méter széles aszfaltsáv épül. A
kerékpárút egyik szakasza a Kálváriától indul a
Csongrádi úti ipartelepekre. A másik szakasz a
Bakfalut köti össze a várossal. A beruházás a
közbeszerzési eljárást követően indul. A város
kasszáját a munkálatok költségének huszonöt
százaléka terheli.

Adomány
az időseknek
Több mint ezer csomó retket
ajándékozott Szász János
vállalkozó, a petőfiszállási
Nemzeti Fórum elnöke, Kapus Krisztián önkormányzati képviselő közbenjárására a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézménynek. Ebből részesültek a
Csanyi úti szociális otthonok
lakói, valamint jutott az alpári
úti Hajléktalanszállóba, a Családok Átmeneti Otthonába és a B.
Szabó József utcai intézménybe.
A nagy mennyiségú retek október 22én érkezett a Csanyi úti telephelyre.
-g-
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Emlékeztünk...
Folytatás az 1. oldalról.
Az ünnep előestéjén a Fidesz és
KDNP helyi szervezete a Hősök
Parkjában tartotta 1956-os megemlékezését. Az ünnepségen Kapus Krisztián, a Fidesz helyi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket. A megemlékezést Szabó László Dezső, Október 23-a című
művének soraival kezdte. A rendezvényen Csampó Zsolt, országgyűlési képviselő, a honvédelmi és rendészeti bizottság tagja is részt
vett. Beszédében a 1956-os forradalom
hőseiről beszélt, akik hittek egy szabadabb
és igazságosabb jövőben. A megemlékezés
végén helyezték el a Hősök Kapujának –a
tervezett 1956-os emlékműnek - alapkövét, majd a résztvevők mécsest gyújtottak és a szabadságharc 53. évfordulója alkalmából ötvenhárom szál rózsát helyeztek el az emlékmű leendő helyén.
Másnap a Városháza aulájában Czakó József örökös címzetes polgármester, a Kiskunfélegyházi Nemzeti Tanács elnöke
emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött a központi ünnepség. Beszédet
mondott Juhász István díszpolgár, gimnáziumi tanár. Ezután az udvaron lévő kopjafánál helyezték el a megemlékezés virágait a pártok
és a társadalmi szervezetek képviselői. A rendezvény gyertyás felvonulással ért véget.

Indul a szennyvíz-program
Folytatás a 1. oldalról.
Mint ismeretes idén nyolcvankét millió forintot
nyert a város önkormányzata a szennyvízcsatornahálózat továbbépítésére, ennek előkészületi munkálataira a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi és
Infrastruktúra Operatív Programjának pályázatán. A rendelkezésre álló keretből elkezdődhetett az előkészítő munka.
Ezen és a jövő héten az érintett városrészekben
– Móraváros Kossuth-város, Kertváros, Bikahegy, Molnár telep, Zöldmező- és Aranyhegyi
lakótelep – tartanak lakossági fórumokat az

önkormányzat illetékesei, illetve megkezdődik
a Vízközmű Társulások szervezése. A szennyvízberuházás utolsó üteme 2.600 ingatlant
érint. A lakosoknak havi 2.250 forint önrészt kell
fizetniük közel 10 éven keresztül.
A százhónapos futamidő alatt összesen 225
ezer forint gyűlik össze. Az állami támogatás
40 ezer forint.
Ha minden a tervek szerint halad, 2012 év
végére, 2013 év elejére a város egész területén
kiépül a szennyvízcsatorna hálózat tette hozzá
Ficsór József polgármester.
-g-

Halottainkra és a háborúkban elesett hősökre emlékezett a város november elsején. A rendezvény a Hősök Ligetében az I. világháborús emlékműnél koszorúzással kezdődött, majd az
Alsótemetőben, a város első polgármesterének sírjánál folytatódott. Ezt követően a Felsőtemetőben a II. világháborús emlékműnél, illetve az elhunyt önkormányzati képviselők, valamint a
Szovjet hősök sírjainál helyezték el a megemlékezés virágait a város, a pártok, civil szervezetek
képviselői és az elhunytak hozzátartozói .
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Menetrend változás
Tájékoztatjuk a Város lakosságát, hogy
november 1-től a helyi autóbusz közlekedés
menetrendje új járattal bővül. A Városkert
városrészben lakók kérésére, Retkes Illés
képviselő úr támogatásával a keddi és pénteki munkanapokon a Csólyosi úton kijelölt buszmegállóból 8 óra 30 perckor autóbusz indul a városközpontba. Az utasokat a városrészbe a 10 óra 30 perckor a
Szt. János téri buszmegállóból induló járat viszi vissza. A vonaljegy ára továbbra
is 90 Ft, a teljes árú bérlet havi 2550 Ft, a
kedvezményes, tanuló, nyugdíjas, kismama, havi bérletjegy 810 Ft.

Felhívás
Felhívjuk Kiskunfélegyháza Város lakosságának figyelmét, hogy a 2009. októberétől 2010. áprilisáig tartó fűtési szezonban
fokozottan szíveskedjenek betartani a tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre
és az alkalmazható tüzelőanyagra vonatkozó levegő-tisztaságvédelmi előírásokat.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdése szerint tilos a
környezeti levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezést, vagy határértéken
felüli légszennyezettséget okoz, valamint a
környezeti levegő bűzzel való terhelése. A
rendelet 10. §. (8) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni a levegőterhelés elkerülése érdekében. A rendelet 11. § (1) bekezdése szerint
hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
E rendelkezés alapján tilos többek között
műanyagok, gumik, sprays dobozok, egyéb
háztartási szemét tüzelőberendezésben történő égetése, de ezeket az anyagokat udvaron, közterületen vagy egyéb nyílt területen
sem szabad elégetni! (Nyílt területen
továbbá tilos növényi hulladékok égetése
is: avar, tarlóégetés, egyéb növényi eredetű
hulladékok.) Fentiek alapján kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy tüzelő berendezésben csak hatóságilag is engedélyezett, tiszta fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni: pl.: tüzifa, szén, gáz, fűtőolaj, fűtési
brikett (kis mennyiségben fa-, és papírhulladékok is elégethetők). Szennyezett fűtőanyaggal történő fűtés szintén nem engedélyezett! Szankciók: A rendelet 22. §-a és a
8. sz. melléklete alapján 150.000,- Ft-ig (gazdasági társaságok esetén 500.000,- Ft-ig) terjedő, ismételten kiszabható légszennyezési
bírsággal sújtható az a jogi vagy természetes személy, aki ezen előírásokat
megszegi, betartásukat elmulasztja. Továbbá Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 39/2004. (IV.30.) rendeletének 20. §. (3) bekezdése alapján a
fenti rendelkezéseket megszegők szabálysértést követnek el és 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújthatóak.
Városüzemeltetési Osztály
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Madáretetőket készítettek
kába, haza vihették az általuk készített
odut, valamint mellé eleséget a madaraknak. A gyermekek töklámpás faragó versenyben mérték össze ügyességüket. A
cél a „legnagyobb és legérdekesebb tök”
cím elnyerése volt. A programot tökmagtörő verseny, ügyességi vetélkedő tökkel, tökösrétes
sütő verseny
és Közelszőlői töklámpás túra színesítette.

Őszbúcsúztatót tartottak 31-én a
Móravárosban a Platán utcai Általános
Iskola előtti téren. A rendezvény emlékfa
avatással kezdődött.

Városunkban rendezték meg október 21-én a Csillagfény parádé szépségverseny harmadik válogatóját a Terasz Ifjúsági Klubban.
Félegyházán főként
az apróságok éreztek magukban elég
rátermettséget, hogy
kiálljanak a négytagú zsűri elé. Volt
azért olyan résztvevő, aki útközben jött rá, hogy nem vágyik a rivaldafényre. De azért akadtak, akik táncoltak is,
hiszen a zsűri a gyermekek szépsége mellett a
kisugárzására és ritmusérzékére is nagy hangsúlyt
fektetett. A Magyarország csillaga kategóriában
a felnőttek, 15-26 év közötti hölgyek és urak jelentkezését várták, amire Félegyházán csak ketten jelentkeztek. A Csillagfény parádé döntőjét
november 7-én, Pakson rendezik.

Tökfesztivált rendeztek október 22-én a Darvas
József Általános Iskolában. Idén harmadik esztendeje tartanak ilyen készségfejlesztő, kézműves
foglalkozást a kis és nagyiskolásoknak. A programoknak ezúttal is nagy sikere volt.

Minden nap egy alma az egészségért

Mintegy tizenegy tonna alma jut minden nap
ezer gyermeknek a gyümölcs program
keretében Kiskunfélegyházán. Az országos
kezdeményezésű program célja, hogy a gyermekeket egészségtudatos életmódra neveljék és javítsanak az országos gyümölcsfogyasztáson, ami messze elmarad az Unió
többi országához képest. Félegyházán kez-

Csillagparádé

Tökfaragók a Darvasban

A folytatásaban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kiskunfélegyházi csoportja tartott madáretető és fészek odu bemutatót a „Közelszőlői Pihenőparkban”. Akik bekapcsolódtak a mun-

Kiskunfélegyháza általános iskolái és a
Kiskunság TÉSZ termelői is részt vesznek
az Unió iskolai gyümölcs programjában.
Az iskolák igazgatói és a TÉSZ vezetői október 29-én aláírták a szerződést. Így januártól minden nap egy-egy almát kap
minden alsó tagozatos gyermek fél éven
keresztül.
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detben az általános iskolák
alsó tagozatos diákjai kapnak naponta egy-egy almát
ingyenesen a Kiskunság
TÉSZ termelőinek jóvoltából. A kezdeményezéssel a
gazdák is jól járnak, mert az
állam támogatás formájában
kifizeti az almákat. Az általános iskolák igazgatói és a
TÉSZ vezetői október 29-én
írták alá azt a fél éves szerződést, melynek köszönhetően a diákok január elsejétől minden nap kapnak almát.
Az együttműködés
jelképeként egy almát is felvágtak,
melynek szeleteiből minden résztvevő kapott. Az iskolák tizenöt
napos próbaidőt kaptak, ami azt
jelenti, hogy bármikor felbonthatják a szerződést. Ez pedig attól
függ, hogy mennyire tetszik majd
a gyermekeknek az alma akció.
Hegyi László, a Kiskunfélegyházi
TÉSZ vezetőjének elmondása szerint, amennyiben működik a gyümölcs program a későbbiekben szeretnék bővíteni a kört és minél több
gyermeknek eljuttatni a napi egy almát Kiskunfélegyházán.
Gulyás Zsuzsanna

Nagy volt a sürgés-forgás a Darvas iskolában,
minden gyermek alkotott. A diákok olykor szüleik
segítségével tököt vájtak és faragtak, a cél mindenütt egy nem mindennapi töklámpás elkészítése
volt. A rengeteg kreatív ötletbe a hatalmas méretek
mellett az emeletes töklámpás elképzelése is belefért. Az iskolában már évek óta hagyomány, hogy
az évszaknak megfelelően szerveznek a gyermekeknek programokat. Most az őszi termések
betakarításához kapcsolódóan alakították ki a
Tökös nap eseményeit. A tökfaragás mellett ugyanis a gyerekek a kézműves foglalkozásokon ajtó
és ablakdíszeket,
kukorica csuhéból virágot készítettek.
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Bemutató
Tűzzománc-varázs
kecskeméti Radnai Zoltán tűzzománc-kiála Népfőiskolán Alítására
csodálkozhattak rá mindazok, akik megA Móra Ferenc Gimnázium diákjainak
verseiből, prózai alkotásaiból idén szeptemberben – az iskola történetében
először – gyűjteményes kötet jelent meg
a lakiteleki Antológia Kiadó gondozásában.
Az alkotókat a helyi bemutatót követően
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a 200 éves évforduló fővédnöke
meghívta, hogy a Mélyből a dalt a Népfőiskola előadássorozatának egyik állomásán, október 10-én főiskolai hallgatók, tanárok előtt is bemutathassák.
A Kölcsey-házban a résztvevők több
színvonalas előadást is meghallgathattak
(többek között a taiwani nagykövet angol nyelvű prezentációját), a kötet ismertetésére este 6 óra körül került sor.
Bevezetésképpen Lezsák Sándor, a kollégium vezetője méltatta a kötetet, a
versek színvonalát, majd Agócs Sándor
költő következett, aki a kiadó nevében
az alkotások nyelvi és világnézeti tisztaságára hívta fel a közönség figyelmét.
Ezt követően Szendrei Lili 12/A osztályos tanuló és Fekete Zoltán tanár olvasott fel néhány verset a kötetből, miközben Dóczi Zsolt improvizatív gitárjátékát hallgathatták az érdeklődők. A
zenés felolvasást iskolánk volt diákja,
Kerpics Judit zárta, aki Horváth Sándorral közösen papírra vetett gondolatait (A
Mélyből a dal Előszavát) osztotta meg a
hallgatókkal. A rögtönzött előadás végén
a jelen lévő alkotók (Darányi László
/12/A/, Dóczi Zsolt /12/A/, Horváth
Sándor /ELTE/, Kerpics Judit /SZTE/
és Tarjányi Eszter /11/E/) dedikálták is
közös kötetüket. Fekete Zoltán tanár

Programajánló
Márton napi vigasság. Kicsiknek és nagyoknak vidám mulatsággal egybekötött családi
program november 7-én szombaton. Kézműves
foglalkozás 16 órától a Czikornya Kézműves
Körrel - korhatár nélkül. Aprók Tánca 17 órától. A gyerekek megismerkedhetnek népi játékokkal, táncokkal és persze Márton napi
szokásokkal Huszka Edit óvodapedagógussal.
A Madzag Bábszínház komédiása, Szabados
Zoltán mese előadása 18 órától. A rendezvény
ideje alatt Waldorf játszósarok. Mindenki
vendégünk egy libazsíros kenyérre! Belépő:
200 Ft/fő. Csonka Szilvia és Lajkó Gábor zenés
estje 20 órától az aulában. Helyszín: Móra
Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Tel.:76/466-843).
Eisemann Mihály-Szilágyi László Én és a
kisöcsém -zenés bohózat két részben - Koltai
Róbert főszereplésével a Móra Ferenc Műve lődési Központban november 17-én 19 órától.
Jegyárak: 3-7. 2200 Ft, 8-12. 1800 Ft, 15-16.
1000 Ft. További információ: a művelődési központban vagy a 76/466-843 telefonszámon
Czímer Zoltán szervezőnél.

látogatták a Szakmaközi Művelődési Házban
rendezett kiállítását.
A képzőművészet egyik legnehezebb kifejelzésformáját és technikáját
felvállaló alkotó, sajátos
forma és szimbólum világgal lepte meg a látogatókat. Színes varázslat, szecessziós vonalvezetés, az

élet burjánzó
lüktetése. Valahogy így lehet
röviden összefoglalni a nagyteremben látot-

takat. A képek előtt sétálgató, a művészet iránt jobban érdeklődőknek a figurák, a női fejek Szász Endrét, az életigenlést kifejező tavaszi képek Botticelli
Primavéráját juttatták eszükbe.
Radnai alakjai, figurái az élet hercegkisasszonyát fogalmazzák meg, amint háttérben mozgó tündérlányként minden képen jelen van, s közben katalizátorként
hat az élet sekentésére, a burjánzó vegetációra.
Látványos képsor, melyet szívesen néz
az érdeklődő, hiszen sajátos hangulata üdítően,
felszabadítóan hat az emberre, a mindennapok
rohanásában, a feszültségtől görcsbe rándult látogatókra. Nagyszerű vállalkozás volt elhozni
Radnai Zoltán műveit városunkba. Köszönet a
szervezőknek!
RF

Amikor az élet felülírja az elképzeléseket
Ötletes volt az elképzelés, hogy a Kiskunfélegyházi Képzőművészeti Egyesület ez évi kiállítását
a Rock-tárban rendezzék. Az eredeti terv szerint
a képzőművészek és fotósok az ottani, a magas
művészetben talán kevésbé veretes közönséghez igyekeztek közelebb vinni a művészi képi
világot, de ugyanakkor a hely szellemének megfelelően az alkotók is próbálták volna az ottani
hangulatot, életérzést, dinamikát valamiképpen
érzékeltetni műveikben.
Azonban a jó barát tragikus halála alaposan átírta a forgatókönyvet. Olyannyira, hogy maga a
tárlat bizony nagyon eklektikusra sikeredett.
Voltak, akik az eredeti elképzeléseknek megfelelően, remek, lendületes vonalvezetésű képekkel rukkoltak ki, míg mások inkább a hagyoRendhagyó történelem órán
nyerhettek betekintést az 1956os forradalom és szabadságharc eseményeibe a diákok október 22-én a Constantinum Intézményben. A gyerekek az iskolában elhelyezett képeknél
különböző feladatokat oldottak
meg. Puzzle-t raktak ki, mécsest
gyújtottak az egyes állomásoknál, de a Szózatból is mondtak
részletet. A rendhagyó megemlékezés célja az volt, hogy a fiatalok az interaktív játékokon keresztül közelebb kerüljenek az
ötvenhárom évvel ezelőtti eseményekhez.

mányosabb képi világot próbálták meg az ottani
közönség elé tárni. Egyesek a gesztusfestészettel
inkább a dinamikát igyekeztek érzékeltetni. A
legmegdöbbentőbb azonban a hű barát, Lantos
Szabolcs anyaga volt. Remekbe szabott installációja Kasza Ákosnak méltó és megkönnyezendő
emléket állított. Nagyméretű faragásai, a fényárnyék mesteri felhasználásával személyességet
hordozók lettek, nagyfokú érzelmi és hangulati
töltést adtak a „különteremnek”.Ezzel a teljesen
érthető és megható installációval, hangulatilag
szétszakadt ugyan a tárlat, de talán ez a kiállítás
pont ezért maradt emlékezetes a szívekben és a
dokumentumokban.Kiállító alkotók: Búcsú Alinda, Fekete László, Tóth Tamás, Csenki Tibor,
Rátkai Zsuzsa, Papp Gábor, Molnár István és
Lantos Szabolcs, valamint a fotóklub tagjai.
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Hirdetmény, tájékoztató

Zarándoklat Szent Jakab sírjához
Idén nyáron városunkból négyen –
Pap Éva, Polyókáné Csenki Erika,
Kiss Gábor és Polyóka Gábor – vettek részt az egyik leghíresebb katolikus zarándokhely, a spanyolországi Santiago de Compostela székesegyházában lévő Szent Jakab apostol sírjához vezető zarándokúton.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. DECEMBER 1-jén (KEDDEN) 16.00 ÓRAKOR K Ö Z M E G H A L LGAT Á S T tart a Városháza Dísztermében. A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői KÖZÉRDEKŰ
KÉRDÉST ÉS JAVASLATOT tehetnek. Minden
érdeklődőt várunk.
Képviselőtestület
Tájékoztató a hulladékudvarba kivihető hulladékokról, az elhelyezés feltételeiről. Október 14én megkezdte üzemszerű működését a kiskunfélegyházi hulladékudvar. A hulladékudvarban az
alábbi hulladékok kerülnek gyűjtésre. Nem veszélyes hulladékok: lom hulladék (pl. bútorféleségek), fém hulladék, üveg hulladék (pl. befőttes,
szörpös, italos üvegek, síküveg stb.), papír hulladék (pl. szórólapok, karton), műanyag hulladék
(pl. üdítős palack, nejlon zacskó), italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz), textilhulladék, személyautó gumiabroncs –
max. 1 garnitúra, ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb), lakossági építési törmelék – max. 1 m3. Veszélyes hulladékok: fáradt
olaj, használt sütő zsiradék, festék, oldószer, növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fénycső,
izzó, elektronikai hulladék (pl. TV, számítógép,
hűtő, telefon), szárazelem (pl. gomb elem, ceruza
elem), háztartási gépek (pl. gáztűzhely, mosógép),
akkumulátor.
A lakosság nem veszélyes hulladékból havonta
összesen maximum 200 kg, veszélyes hulladékot
pedig 100 kg mennyiséget adhat le.

A 36 napos és 704 km-es zarándokút
legemlékezetesebb pillanatairól, eseményeiről készített felvételekből élménybeszámolót tartottak október
13-án a Szent István templomban. –
Ehhez az úthoz több lelki, mint fizikai erő kellett. Ezt az utat mindanynyian valamilyen szándékra ajánlottuk föl, ez nem egy túra volt, hanem
zarándoklat, a napi rózsafűzérek,
imádságok, szentmisék tették zarándoklattá. Az út során megtanultunk
ráhagyatkozni Istenre, Aki mindig,
mindenütt ott volt velünk. Megismételhetetlen élmény volt az út, érdemes volt elmenni! – mondták egybehangzóan a zarándokok a beszámoló
végén. Az útról készített bővebb élménybeszámolót lapunk egy későbbi
számában közöljük.

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ELŐSZÖR
VÁSÁROSNAMÉNYI ATLANTIKA Kft.
VÍZIVIDÁMPARKJA
BEMUTATJA
FÓKA ÉS PAPAGÁJ SHOW KISKUNFÉLEGYHÁZÁN A TESCO
PARKOLÓJÁBAN FELÉPITETT FŰTŐTT SÁTORBAN
NOV. 27-től – DEC. 06-ig
FÓKÁK és PAPAGÁJOK VISELKEDÉSÉT BEMUTATÓ, OKTATÓ,
TUDATOSÍTÓ, NEVELTETŐ EGYEDI SHOW,
SZÁRAZON és VÍZBEN!!
ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:
NOVEMBER 27.-én
PÉNTEKEN
18.00 órakor
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG
(Csoportos kedvezmény is!!!)
18.00 órakor
Minden SZOMBATON
11, 15. és 18 órakor
Minden VASÁRNAP
11.00. és 15.00. órakor
HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG:
CSOPORTOKNAK KÜLÖN
ELŐADÁS!!!
Információ és jegyrendelés:
06/ 30 / 603-99-25 számon.
Pénztárnyitás.: 10.00 órakor
KELLEMES SZÓRAKOZÁST
KIVÁNUNK ÖNNEK
ÉS CSALÁDJÁNAK!

Nem veszik át a hulladékudvarba: a kommunális
hulladékot (háztartási vegyes hulladék), a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl. pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok), A darabos hulladékok csak tiszta állapotban
kerülnek átvételre! Az ömlesztetten beszállított
hulladékok szintén nem kerülnek átvételre, ezeket
a kevert hulladékokat a Felgyői lerakó telepen
fogadja be szolgáltató.
A hulladékudvar nyitásával egyidejűleg a VSZKSZ Nyomás u.-i telephelyén megszűnt mind a lágy
zöld hulladékok, mind a fás zöld hulladékok
lakosságtól történő ingyenes átvétele! Ezért kérjük
a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladékokat a jövőben a hulaldékudvarba szíveskedjenek elszállítani a fentiekben részletezettek szerint.
A hulladékudvar szolgáltatásai minden olyan magánszemély számára térítésmentesek, akik a szolgáltatási területhez 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 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 hulladékudvar
címe és nyitva tartása: Kiskunfélegyháza, Csongrádi út (Vásártéren a mázsaház mellett a szennyvíztisztító telep felé): Hétfő: 14.00. – 18.00.,
Kedd-péntek: 9.30. – 18.00. Szombat: 8.00 12.00. Vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA.
Városüzemeltetési Osztály
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Fodor Klaudia (anyja neve: Kelemen Andrea), Berecz Áron
(Halász Cecília), Király Barnabás (Ficsor Lilla Ágnes), Papp Zoltán
(Németh Gabriella), Gujka Gergő (Vámos Márta), Lukács Kiara
(Csikós Melinda), Kiss Klaudia (Balogh Rózsa Franciska), Huszárik
Angéla Vivien (Czakó Tímea), Sallai Anita Anna (Bosnyák Aranka),
Polgár Emma (Soós Nikoletta), Ollári Anna (Horváth Mária Melinda),
Cserkó Laura (Trepák Ágnes), Sziládi Máté Félix (Mácskovics
Krisztina), Fekete Fanni Erika (Czakó Erika), Váczi Enikő (Gálfi
Szilvia), Kovács Barna (Piszécsi Ágnes), Almási Zétény (Szabó
Gerda), Bödők Abigél (Csató Éva), Bakró Jázmin (Fojt Mária)..
Házasságot kötöttek: Ujszászi Krisztina – Kovács Krisztián, Dinók
Edit – Kolompár Zsolt, Mucsi Klára Ida – Elek Ferenc Sándor, Rosta
Judit Mária – Tóth Péter.
Meghaltak: Erdős Dezső, Gibicz László, Daczi Etelka, Sinkó Péter,
Csenki Julianna, Farkas Béla, Hajnal Imre, Szemerédi Zoltán, Görög
Miklósné Szekér Mária Julianna, Dr. Horváth Alajos, Bense Ferenc,
Dongó László, Barta Mihály, Plangár László Károly – Kiskunfélegyháza. Hevér Imréné Mátyás Margit – Pálmonostora. Mészáros
Mátyásné Antal Mária, Nagy Ferencné Mészáros Gizella Mária –
Bugac. Palla Gáborné Enying Rozália – Kiskunhalas. Ramocsa Antal
János – Petőfiszállás. Szabó Andrásné Tukacs Magdolna – Jászszentlászló, Maszlag Andrásné Sebestény Julianna, Berkes Józsefné Deák
Irén – Tiszaalpár.

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő, összesen 30 ha 6154 m2-es 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. november 25. 11.00
óra. A pályázat benyújtásának módja: személyesen
vagy képviselő útján. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. december 3. /csütörtök/.
Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport, vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu
Tel: 76/562-018.

Meghívó
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
november 17-én, kedden 16.30 órakor a Platán
Utcai Általános Iskola ebédlőjében lakossági
fórumot tartok. Témák: 1. Tájékoztató a 2008.
II. félévben végzett fejlesztésekről. 2. Tájékoztató
a 2010. évi feledatokról és fejlesztésekről. 3. Kérdések, felvetések,
panaszok megvitatása.
Meghívott vendégeink: Sípos Róbert, városüzemeltetési osztályvezető-helyettes, Barczikai Gábor, városüzemeltetési osztály,
főtanácsos, Hartyányi Gyula beruházási vezető-főtanácsos.
Megjelenésükre feltétlenül számítok!
Ficsór József polgármester, 2-es számú választókerület képviselője

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)
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• November 1-től az esti szentmisék 16 órakor kezdődnek az Ótemplomban.
• Novemberben is minden csütörtök este az esti szentmisék keretében
folytatódik a „Fogadj örökbe egy papot!” előadássorozat az Ótemplomban.
• November 7-én az Ótemplomban Felber Gabriella és a Magyar Operaház énekesei jótékonysági hangversenyt adnak. Az est bevételét a Szent
Ferenc oltár felújítására ajánlják fel. Jegyek a plébánián kaphatók!
• November 14-én szervezik a hagyományosan megrendezett szülői bált
a Constantinumban.
• November 16-án NYÍLT NAP lesz a Constantinum Intézményben. Az
érdeklődőket 7.45-tól várják szeretettel!
• November 22-én, vasárnap Szent Erzsébet-napi gyűjtés lesz templomainkban a Karitász javára.
• November 28-án, szombaton este 17 órakor lesz a városi adventi
gyertyagyújtás a Városházánál! mindenkit szeretettel várnak az idei esztendőben is!
• November 28-án este jótékonysági egyházközségi bált szervez a
Sarlósboldogasszony egyházközösség. Érdeklődni és jegyet vásárolni a
plébánián lehet.
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.

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: November 6-tól november 8-ig: Kórházi
Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel: 0676/560-158. November 9-től
november 15-ig: Holló Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.,
Tel.: 76/462-454. November 16-tól november 22-ig: Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a., Tel.: 76/463-363. Figyelem! A TESCO-ban működő
ALMA Patika bezárt. Az aktuális ügyeleti rendről szóló kiírás minden gyógyszertárban megtalálható.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: November 7-én és 8-án: Dr. Kovács Zoltán,
Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389- 244, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u.
6. Tel.: 20/3677- 242. November 14-én és 15-én: Dr. Fekete Miklós. Kkfháza,
Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955. 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 az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére:
Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 14,4 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 17 m2-es
helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8
m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 20/3.
sz. alatti 42 m2-es garázs, Dr. Holló L. u. 23. sz. alatti 12 m2-es garázs, Holló
L. u. 3/7. sz. alatti 42 m2-es garázs.
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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Nemzetközi sakktalálkozó
IX. SZINTÉZIS Kupa – Köztársaság
Kupa Nemzetközi Egyéni Sakkverseny
és Testvérvárosi Bajnokság elnevezéssel rendeztek sakkversenyt október 17én a Móra Ferenc Művelődési Központban, amelyet a Művelődési Ház „
Pince 72 „ Sakk Klubja, a SZINTÉZIS Felnőttképzési Központ és a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedző Köre
Sakk Szakosztálya szervezett. A versenyt Dr. Nemes-Nagy Tibor, önkormányzati képviselő, a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsos nyitotta
meg. Köszöntötte a sakkozókat Bogácsi Attila a SZINTÉZIS Felnőttképzési Központ ügyvezető igazgatója is.
A tornára 54-en neveztek. A versenyt nemzetközivé emelte testvértelepülésünk Korond
Sakk Válogatottja, akik Szente Kálmán vezetésével október 15 és 18 között félegyházi
sakkozók vendégeként tartózkodtak városunkban és Kovács György, Gáll Levente,
Szente József, Bíró Árpád, Íllyés Vészty
László, Tófalvi Sándor összeállításban vették
fel a küzdelmet magyarországi sportbarátaikkal. A KHTK játékosai és a félegyházi versenyzők mellett Kecskemétről, Bugacról,
Orgoványról, Szentesről, Csongrádról, Budapestről, Szegedről, Alpárról is érkeztek sakkozók, hogy megmérkőzzenek a kategóriáknak és korcsoportoknak felajánlott kupákért
és különdíjakért. A csoportokban az alábbiak
végeztek a legeredményesebben. A mesterek
csoport és egy a verseny abszolút győztese,
s igy a Köztársaság Vándorkupa ez évi védője Varga Klára fide mester 6 pont, 2. Kemény Csaba 5,5 pont, 3. Marosi Csaba fide
mester 4,5 pont. Mesterek női csoport: 1.
Szente Varga Fruzsina 3 pont, 2. Juhász Barbara 2,5 pont. Felnőttek: 1. Retkes Sándor
6,5 pont, 2. Lantos István 5 pont, 3. Lukács

József Dr. 5 pont. Ifjúsági fiúk: 1. Juhász
Bence 6 pont, 2. Horváth Ádám 4,5 pont, 3Samu Richárd 3,5 pont. Ifjúsági lányok: 1.
Szalai Renáta 4,5 pont, 2. Nagy Noémi 3,5
pont. Gyermek fiúk: 1. Könyves Gábor 6
pont, 2. Juhász Péter 4,5 pont, 3. Fekete Richárd 4 pont. Gyermek lányok: 1. Lantos
Alexandra 5,5 pont, 2. Szekeres Orsolya 2,5
pont. A verseny legfiatalabb versenyzője a
2004-es születésű Hideg István Benjámin
különdíjban részesült. A legjobb külföldiek:
1. Tófalvi Sándor 4 pont, 2. Szente Kálmán
3,5 pont, 3. Bíró Árpád 3,5 pont. A korondi
és félegyházi sakkozók hagyományos baráti
találkozói sorában ez a négynapos rendezvény volt a tizenötödik, melynek keretében
erdélyi barátaink megismerkedtek a fővárosunk néhány nevezetességével. A verseny és
a nemzetközi találkozó elérte a kitűzött
célját. Színvonalas mérkőzésekkel a legjobbak elnyerték a kupákat, az érmeket a
különdíjakat, s tovább erősödött a sportbarátság határainkon belül és határainkon túl
egyaránt.
Nagy György

Fölényesen győztek a Mókusok
Magyar Kupa, október 31.
Kiskunhalasi FC - Somafone-KHTK 1:4 (1:2)
Kiskunhalason lépett pályára a Somafone-KHTK a
Női Futsal Magyar Kupa első körében. A félegyházi csapat Nagy Zita révén már a mérkőzés legelején megszerezte a vezetést és nem kellett sokat
várni a második gólra sem, amit szintén Zitának
könyveltek el. A Mókusok folyamatosan támadták
a hazaiak kapuját, de a rengeteg helyzet mind kihasználatlanul maradt. Még az első játékrészben
sikerült a Halasnak szépítenie, így a félidei eredmény 1:2 volt. Szünet után a hazai csapat vette át a
kezdeményezést, de néhány nagy gólhelyzetnél
nem futotta többre a halasi lányok erejéből. A
mérkőzés utolsó perceiben még két akciógólt szerzett a félegyházi csapat. Előbb Nagy Zita ért el
mesterhármast, majd egy perc múlva Szabó Nóra
állította be az 1:4-es végeredményt. Győzelmével a
Somafone-KHTK továbbjutott a következő körbe,
melyet december második hétvégéjén játszanak
majd a csapatok. Az ellenfél kiléte egyelőre kérdéses, mert az első fordulóból két mérkőzés még hátra
van és a sorsolás csak ezek után lesz.
Osztopáni Mihály (Somafone-KHTK): Három
kihagyott büntető, sok elpuskázott helyzet, taktikai

éretlenség jellemezte játékunkat, de mindezek
ellenére győztünk. Jó volt látni, hogy végre csapatként küzdünk. A mérkőzésen jó teljesítményt
nyújtottak: Nagy Zita, Szabó Nóra, Kiss Anikó,
Rátkai Orsolya.
Legközelebb november 7-én szombaton 13 órakor
lépnek pályára a Mókusok. A tavalyi bajnokság
ezüstérmesét, a jelenleg is második helyen álló
Vesta-Cityline K és 3S csapatát fogadják NB I-es
bajnoki mérkőzésen a KÉSZ Arénában.

7. oldal

Tájékoztató
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény keretében megszervezésre került a tanyagondnoki szolgálat. A
következő területek tartoznak a tanyagondnoki szolgálathoz: I. körzet: XII. kerülethez tartozó tanyák kivéve 4-5-6-7-8-9,
12-13-14, 77-79, 81-82. szám alatti tanyák
(145 fő) XIII. sz. ker. (255 fő).
II. körzet: II. ker. (46 fő), IV. ker. (138 fő ),
V. ker. (52 fő), VI. ker. (125fő),VII. ker.
100, 108-116, 137-147, 159-168 szám alatti tanyák (39 fő). Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1993. évi III. törvény alapján
Kiskunfélegyházán Alapellátás keretében
tanyagondnoki szolgálatot indítunk.
Célja: a külterületen élő emberek ugyanolyan eséllyel jussanak az alábbi szolgáltatásokhoz, mint ha a város belterületén élnének. Szolgáltatás jellegű feladatok, személyszállítási feladatok, ügyintézési feladatok, egyéb szolgáltatás jellegű feladatok,
betegek háziorvosi rendelőbe illetve onnan
vissza a lakhelyig szállítás, figyelemmel az
igénylő egészségügyi állapotára, rendszerességgel a lakosság egészségügyi állapota
függvényében. Gyógyszerkiváltás rendszerességgel történik. Nagybevásárlás céljára
történő szállítás, szükség szerint történik.
Ügyintézési feladatok különböző hivatali,
vagy postai ügyintézés, halaszthatatlan
ügyekben azonnali segítségnyújtás. Egyéb
szolgáltatás a lakossági szolgáltatási feladatai között ellátja a háztartási gépek javítását, gázpalack cseréjét, táp és terménybeszerzés, havi rendszerességgel. Gázpalackcsere, terménybeszerzés igény szerint.
Ezen szolgáltatások térítésmentesek.
A fenti szolgáltatásokról bővebb információt a következő helyen kaphat: Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Damjanich u. 4. Pintér Lászlóné: vezető gondozó. Tel.: 06/30 815 5415. Serfőző Istvánné: Tel.: 06/30 815 5412, I. kör. Tanyagondnok: Drozdik Zoltánné Tel.: 06/30
815 5416, II. kör.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lakossági Fórum
Lőrincz Tibor önkormányzati képviselő a
14. sz. v. k. területén lakossági fórumot tart a következő helyen és időpontban: november 10én 17.00-kor Ringhegy,
3. dűlő, 507. sz. tanya.
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.

Félegyházi Közlöny

8. oldal

Atléta sikerek a fővárosban

2009. november 5.

Éremeső
Szomabathelyen
Szombathelyen került megrendezésre október 10-11-én a VIII. Hannibál Kupa
Műfalmászó verseny, mely egyben a Magyar Kupasorozat harmadik fordulója is.

Városunkat a középiskolások korcsoportjában a Móra Ferenc
Gimnázium két csapata képviselte a fővárosban megrendezett
országos atlétikai döntőben.
A jó formában lévő mórások fiú
távolugró csapata az első helyet,
súlylökő női csapata a harmadik
helyet szerezte meg. Az arany-

érmes fiúk: Kis Viktor 10/C,
Luchmann Péter 12/B, Katona Máté 12/F, Barna Bence
12/B, Berta Áron 12/F. Átlaguk

6,18 cm volt. A bronzérmes
lányok: Preisz Fanni 10/A, Roik Anna 10/A, Iványi Erika
9/B, Bodnár Zsófia 9/E, Ficsór
Mónika 11/E. Átlaguk 9,37 m
volt.
Felkészítő tanárok: Kis-Czakó
Annamária és Nagy Ferenc.

Önkormányzati sakkbajnokság
A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Sakk
Szakosztálya az NB II-es sakk csapatbajnokság
mellett nevezett a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Csapatbajnokság 2009-2010 évi küzdelmeire is. A bajnokság első fordulóján szeptemberben a KHTK csapata Lajosmizsén ült asztalhoz.
A Honvéd 4 : 4 arányú döntetlent ért el, pontjait
győzelmeikkel Karsai István, Horváth Ádám,
Nagy György Varga Zoltán szerezték. A második

fordulóban, október 11-én a KHTK hazai pályán a
TÁKISZ Kecskemét III. csapatát fogadta és ugyancsak 4 : 4 arányú döntetlent játszott Karsai István,
Samu Richárd, Sinkó Dávid, Nagy Noémi, Horváth Ádám, Nagy György, Terbe Béla, Varga Zoltán összeállításban. A Honvéd pontjait az alábbi
sakkozók szerezték. Győzelmeikkel Karsai István
és Nagy György 1 – 1 pontot, döntetlenjeikkel Samu Richárd, Nagy Noémi, Horváth Ádám, Varga Zoltán ½ .- ½ pontot. A harmadik fordulóban a KHTK
Kecskeméten a TÁKISZ II. csapatával játszik.

A szervezők előkészítő munkájának elismeréseként, és talán az elmúlt évben rendezett
jó hangulatú versenyre is emlékezve, ismét
megjelentek a mászófal alatt az ország legnevesebb versenyzői. A különböző kategóriákban megrendezett versenyen sokan ismét maradandót alkottak. Több mászó hatalmas közönségsikert aratott az értő nézők
soraiban, néhányuk teljesítményét hangos
biztatással, majd vastapssal jutalmazták.
A selejtezők során a mászók szembesülhettek saját erőnlétükkel, felkészültségükkel,
és sikerélményekben is volt részük bőven.
A döntők aztán igazi „csemegeként” kerültek terítékre. A serdülő kategóriában végül
szuperdöntőre került sor, ahol a félegyházi
versenyző, Simon Gergely került ki győztesen. A DSZDSE versenyzői sikerrel küzdötték le a nehezen megoldható akadályokat. Fábián József növendékei ismételten tovább öregbítették városunk hírnevét.
Az eredmények, (nehézségi mászás) gyermeklány kategória: 1. Molnár Eszter. Ifjúsági A kategória: 3. Simon Fanni. Ifjúsági
B kategória: 4. Kósa Endre. Serdülő C kategória: 1. Simon Gergely. Gyorsasági mászás, gyermeklány kategória: 4. Molnár Eszter. Ifjúsági A kategória: 3. Simon Fanni.
Ifjúsági B kategória: 3. Kósa Endre. Serdülő C kategória: 3. Simon Gergely.

Hírek a palánk alól
2009.10.26.
FILTERMAT Nagykőrös – KKC
Félegyházi pontszerzők: Huszár A. 14, Dudás L. 8, Seres T. 7, Káposzta J. 6, Kósa L.
5, Polyák I. – Vidéki M. 3 - 3, Görög I. –
Dudás B. 2 – 2.
A küzdelmes mérkőzésen megérdemelten
győzött a félegyházi csapat.
NBII-es férfi kosárlabda bajnokság: 10.23.
Kiskunfélegyháza.
KKC - Békési SZSK 83:80
Országos leány serdülő bajnokság, 2.forduló, 10.24. Kiskunfélegyháza. Megszerezte első győzelmét a leány serdülő csapat.
KKC - Szeged 53:70
KKC - Bajai NKK/B 77:43
Dél-Alföldi fiú kadett bajnokság 10.24.
Békéscsaba.
KKC - Viharsarki Farkasok 72:50
KKC - Szentesi KK 54:80

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata árverést hirdet a Kiskunfélegyháza külterület 0144 hrsz. alatti repülőtér
gyepterületének hasznosítására. Időtartam: 5év. 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.

