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Közlöny
Új helyen az OTP
Hétfőtől új helyen, a
volt Korona étterem
épületében várja ügyfeleit az Országos Takarékpénztár félegyházi kirendeltsége.

Ünnepi szentmisét tartottak február 2-án a Sarlós Boldogasszony templomban a
városért. Az egyházi szertartáson Félegyháza elöljárói is részt vettek.

Leáldozóban a gyorshajtók csillaga
Három sebességmérő eszközzel gyarapodik az idén a félegyházi rendőrkapitányság eszközállománya. Az új berendezések
üzembeállítása után vélhetően jelentősen
csökken a gyorshajtók száma.
Az új traffipaxokat oszlopokra szerelik majd
fel, amelyek internetes összeköttetésben
lesznek a budapesti központtal. Ha gyorshajtást rögzít a berendezés, az adatokat azonnal

elküldi, így rövid időn belül értesítést kap az
autó tulajdonosa a büntetésről.
Országos statisztika szerint a gyorshajtás az
első helyen áll a baleseti okok tekintetében.
Bács-Kiskun megyében a balesetek negyedét a sebességtúllépés okozza. Tavaly a félegyházi rendőrök hétszázötvenkilenc autósnál állapítottak meg sebességtúllépést. A balesetekből tizenegy írható száguldozó autósok számlájára.

Szerződés a város és az egyházak között
Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Félegyházán működő egyházakkal. Az
erről szóló dokumentumot február 2-án írták alá a Városházán Talapka István és Hajagos Gyula
plébánosok, Hatvani Zsófia református lelkész, Ficsór József polgármester és Kapus Krisztián, a
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke.
A magyarországi egyházak, felekezetek és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fon-

tosságú, értékteremtő és hordozó, valamint
fontos közösségalakító tényezői. Kiemelkedő
kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységet
folytatnak, jelentős szerepet töltenek
be a nemzeti tudat megőrzésében és
ápolásában. A munka hatékonyságának növelése érdekében, valamint
hogy az egyházi intézmények minél
nagyobb szerepet kaphassanak a
város oktatásában, közművelődésében és idegenforgalmában köttetett
megállapodás a helyi egyházak és az
önkormányzat között.
Folytatás a 3. oldalon.

Az önkormányzati tulajdonban lévő épületrész bérbevételét 2007ben kezdeményezte a
pénzintézet.
Az OTP Bank ajánlatát - melyben egyebek
között szerepelt a volt Korona étterem helyiségeinek teljes körű felújítása - a képviselőtestület elfogadta. A munkálatok tavaly kezdődtek el, és
idén januárban fejeződtek be. A pénzintézet előreláthatólag tíz évig használja az épületet.

Móra emlékére
Móra Ferenc halálának
75. évfordulója alkalmából tart megemlékezést február 5-én és 6-án
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.
Folytatás a 4. oldalon.

Korondon jártak
Delegáció járt a székelyföldi Korondon január 24-én és 25-én. A
bírkozóink a Lőrincz
Márton nemzetközi versenyen vettek részt, a
sakkozók pedig a korondiakkal mérték öszsze tudásukat. A sportolók mellett a félegyházi összevont óvodákból is kiutaztak az óvónők.
Korond Kiskunfélegyháza testvértelepülése. A jó
kapcsolat ápolását szolgálta ez a meghívás is,
melynek köszönhetően birkózók, sakkozók és
óvónők utazhattak ki a településre. A látogatás
még szorosabbra fűzte a két település kapcsolatát. Mint megtudtuk, rövidesen korondi delegáció érkezik városunkba.
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Pólus kórházak létrehozása
Hírek röviden
85 milliárdos uniós támogatással
Az „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” c. pályázat kapcsán 85,2 Mrd
uniós forrás odaítéléséről döntött a kormány. Ez az önrésszel kiegészülve, 94,6
Mrd forint összértékű fejlesztést jelent
(megrendelés az építőiparnak és a műszergyártóknak is.), melyből 8 nagy projekt,
fejlesztés valósulhat meg.
Cél: minden régióban jöjjön létre a progresszív ellátás legmagasabb szintjén szolgáltató csúcsintézmény.
Ezért a gazdasági és az egészségügyi miniszter kezdeményezésére a Kormány további
10,2 milliárd Ft-ot tett elérhetővé a TIOP-on
belüli, uniós forrás átcsoportosításával.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legnagyobb értékű egészségügyi pályázata a
kibővített 85,2 Mrd forint keretösszegű
„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” címet viseli. A fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy minden régióban
létrejöjjön egy, a legkorszerűbb ellátást
nyújtó csúcsintézmény. Az építési beruházást orvostechnikai eszközök beszerzése,
illetve az informatikai rendszer jelentős korszerűsítése egészíti ki.
Az egészségpólus pályázat első fordulójára
beérkezett projektek szakmai értékelése
2008. december 20-án zárult. A kiírásra az
orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek illetve régióként a legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező kiemelt kórházak pályázhattak. A pályázati kiírás szerint a rendelkezésre álló keretösszeg: 75 milliárd forint
volt, ebből azonban csupán 7 projekt volna
támogatható. Ezért a gazdasági és az egészségügyi miniszter kezdeményezésére a
Kormány további 10,2 milliárd forintot tett
elérhetővé a TIOP-on belüli átcsoportosítással. A nyolc projekt összköltsége 94,6 Mrd
forint:
A Kecskeméti Gyógyintézeti Központ a
hatékony egészségügyi rendszer, az építő
fázisba forduló egészségügyi reform Bács-

Tisztelt Félegyháziak!
Hajnal Józsefné vagyok, az elmúlt időszakban végzett tevékenységeim által a városban többen ismerhetnek. Évekig vezettem a
Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi
Egyesületének Ifjúsági Csoportját; tagja
vagyok a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesületnek; aktívan részt vettem a város
kulturális és egyéb rendezvényein, ill.
szervezésében; kétszer pályáztam a Szakmaközi Művelődési Ház akadálymentesítésére. A pályázatok sikeresek voltak, így
az akadálymentesítés megtörtént. Félegyháza város testvérvárosi kapcsolatainak
ápolásában is részt vettem, a vendégeket a
mai napig fogadom.
Sajnos betegségem súlyossága miatt,

Kiskun megyei modellje lesz. A fejlesztés
összköltsége: 11,6 Mrd Ft , ebből uniós támogatás: 10,5 Mrd Ft, a beruházás tervezett
befejezése: 2012. 08. 15.
A projekt tartalma: Az erőforrás koncentrációjával, az intézményi struktúra racionalizálásával, a szakmai és fizikai integráció
megvalósításával, az Intézmény „mágnes
kórházként” tud funkcionálni, akár a megyehatárokat átívelően is. Két új épület tömbben
helyezik el az új osztályokat. A betegellátás
korszerű, energiatakarékos és környezetkímélő infrastruktúra létrehozásával, fejlett
technológiák és szolgáltatások bevezetésével, betegbarát hotelszolgáltatás kialakításával valósul meg. Létrejön egy korszerű Szívés Érrendszeri Diagnosztikai és Terápiás
Központ, regionális Fej - Nyak Sebészeti
Centrum is. Itt fog működni a megyei
Pszichiátriai Központ és egy Anya-Gyermek
Centrum is. A kezelési idő csökkentése érdekében központi betegirányító és beteghívó
rendszert is kiépítenek. Az épületek természetesen akadálymentesek lesznek.
A kecskeméti Megyei Kórház felújításával
több százezer ember ellátásának színvonala
fog jelentősen emelkedni, ezzel párhuzamosan javulnak az intézményben dolgozók
munkakörülményei. A beruházás bizonyítéka annak, hogy az egészségügyben, még a
nehéz gazdasági helyzet közepette is, a
megalapozott szakmai tartalmú fejlesztési
tervek összefogással, hatékony lobbi tevékenységgel megvalósíthatók. A megye szakpolitikusaiként sikerült minden lényeges
szakmai ponton előrelendíteni pályázatunkat, melynek sikere szervesen illeszkedik
az elmúlt évek, egész megyénket érintő,
szintén több milliárdos, kórházainkat fejlesztő rekonstrukciók sorozatába. A kecskeméti fejlesztések nem gyengítik a félegyházi
Városi Kórház pozícióit, sőt a kölcsönösen
előnyös együttműködés bővítésére ad
lehetőséget (pl. kardiológiai rehabilitáció).
Garai István Levente dr.
(országgyűlési képviselő, MSZP)
körülbelül fél éve oxigéntartállyal és kanüllel az orromon láthatnak az utcákon
(hosszú idő után, ugyanis sokáig ki sem
mozdulhattam).
Ez nem lehet hosszú távú megoldás. Ahhoz, hogy életben maradjak, tüdőátültetésre
van szükségem. A transzplantációt Bécsben
végzik, a műtétet az OEP fedezi, de vannak
olyan költségek, melyeket önerőből kell
kifizetnem. Az operációt megelőző vizsgálatok már kiürítették a család pénztárcáját. Ezért fordulok a város polgáraihoz,
hogy akinek módjában áll, kérem segítsen.
Ezt megtehetik, ha az OTP-nél vezetett
11773322-00394154 számú bankszámlaszámra utalják, vagy személyesen fizetik
be. Megértésüket és adományaikat előre is
köszönöm, mert ezzel az életem menthetik
meg.
Tisztelettel: Hajnal Józsefné

A Kiskunok Vidékéért Egyesület is indult
az Európai Unió vidékfejlesztési pályázatán.
Az úgynevezett Leader-program többek
között a falumegújítást, a tanyás térség
fejlesztését szolgálja.
Fülöpjakabon és Kiskunfélegyházán mutatták be janruár 26-án Gubcsi Lajos: Üzenet
Erdélyből című díszalbumát. A rendezvényeken Erdélyi György színművész
működött közre, aki a kötetben szereplő
versekből adott elő egy-egy csokorra valót.
A könyvbemutató mindkét helyszínen dedikálással ért véget.
Kerekasztal beszélgetést szervez február
18-ára a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület. A
rendezvény vendége lesz Vadai Ágnes, a
Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára, aki az egyesület életét, a nyugállományú katonák életkörülményeit kívánja
megismerni.
A félegyházi óvónők megújították korondi
kapcsolataikat. A január 24-25-én a székelyföldi testvértelepülés óvodáit látogatták
meg, ahol szakmai együttműködési programot fogalmaztak meg. Amennyiben sikeres lesz az együttműködés és pályázati pénzek segítik elképzeléseik megvalósítását, hamarosan sor kerülhet olyan találkozóra, ahol
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki
óvónők közösen egyeztethetik nevelési
elképzeléseiket.
Ezúton tájékoztatom a Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubjának tagjait, hogy a
2009. évi összejöveteleinket - február 13.,
március 13., április 10., május 08., június
12., július 10., augusztus 14., szeptember
11., október 09., november 13., december
11-én du. 15 órai kezdettel - tartjuk a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalótermében. A fenti időpontokban szeretettel várjuk - a Klub jelenlegi tagjain kívül - a
Polgármesteri Hivatal, valamint a kiskunfélegyházi ÁNTSZ (korábban: KÖJÁL) mindazon nyugdíjasait, akik a klub tevékenységében, programjaiban részt kívánnak
venni.
Dr. Molnár Mihályné klubvezető

Felhívás
a Majsai úti lakótelepen élők számára!
Tisztelt Érintettek!
Felhívom figyelmüket, hogy a Majsai úti lakótelep rehabilitációja ürügyén az Önöknél
jelentkező, nyílászárócserét ajánló ügynökök az önkormányzattal semmilyen kapcsolatban nem állnak.
Kérem Önöket, hogy ezeknek a személyeknek előleg, vagy más jogcímen pénzt ne
adjanak, illetve jelentkezésük esetén haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez!
A projektgazda részéről kizárólag dr. Faragó
Zsolt osztályvezető, Gyenes Attila önkormányzati képviselő és az Önök társasházának közös képviselője jogosult az Önökkel
való kapcsolattartásra.
Dr. Faragó Zsolt a Hatósági Osztály vezetője

2009. február 6.

Félegyházi Közlöny

Táncos sikerek Kalocsán
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Ifjú filmesek
városunkban
A 40. Magyar Filmszemle alkalmából városunkban a versenyfilmek mellett – igazi meglepetésként – rövidfilmeket is vetítettek. A
Petőfi Sándor Városi Moziban a Móra Ferenc Gimnázium médiaszakköre öt diákjának alkotásai kerültek a nézők elé.
A tehetséges diákok már évek óta fotóznak,
filmeznek, egyre magasabb szinten. Ez a lehetőség – és siker – rangos elismerése munkájuknak. Kis Miklós: Johnny, az igazi játékos;
Ballabás Dávid: Lovakrul; Hováth László:
Tiszaalpári etűd, Los, Fogkefe; Gajdics
László: Józsi utolsó napja és Szabó Ádám:
LEGO – animáció, illetve a IZI rájder c. animációs filmjei kerültek a félegyházi közönség
elé. A diákok sikerének kovácsa, az iskola
médiaszakkörének vezetője, Szolnoky Tamás.
RF

A III. Országos Társastáncversenyt rendezték meg Kalocsán a Városi Sportcsarnokban január 10-11-én, amelyre 26
intézmény 246 táncosa nevezett be. A két
napos rendezvényen, - amelyet az
Oktatási Minisztérium és az Oktatási
Hivatal Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont szervezett – városunkat
a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény képviselte.
Jankovszki Zoltánné igazgatóasszony lapunk érdeklődésére elmondta, ez a nagyszabású, országos társastáncverseny egyben a
művészetoktatási intézmények seregszemléje is. Amint ez a neves szakemberekből
álló zsűri elnökének, Zsámboki Marcellnek, - a Magyar Táncművészeti Főiskola igazgatójának - megnyitó beszédében is
elhangzott: „A legjobbak jöttek ide, és ez a
tanulmányi verseny az intézmények színvonalát jelenti.” A nemes versengésben a
félegyházi Kiskun Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény táncosai remek eredményeket értek el. Az első napon az I. korcsoporti kategóriákban az első három helyezett
ebből az intézményből került ki: 1. Tapodi
Tamás és Szalai Szabina, 2. Szántó Hunor és Jankovszki Dóra, 3. Rádi Róbert
és Bondor Kitti. A III. korcsoporti kategóriában Patai Ádám és Katona Kitti az
első helyezést hozta el. A második napon a
II. korcsoportban a standard táncokban a 2.
helyen, a latin-amerikai tánc kategóriában
a 3. helyen végzett a félegyházi intézmény
és egyúttal megkapták a zsűritől a legeredetibb előadásmód díját is. Minden csoport
emléklapot és a várost ábrázoló kötetet
kapott a díjkiosztás után. Végig remek
hangulatban zajlott le a két napos rendezvény, a hálás nézőközönség hatalmas tapssal jutalmazta a gyönyörű koreográfiákat és
az előadókat. A kapott díjak mellett igazán
szép élményekkel térhettek haza táncosaink
– nyilatkozta Jankovszki Zoltánné.

Megállapodást kötöttek...
Folytatás az első oldalról.
Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a helyi egyházakkal. Az erről
szóló dokumentumot február 2-án írták alá a polgármesteri hivatalban a város és a történelmi egyházak képviselői.
Az együttműködési megállapodás értelmében az egyházak rendszeres oktatási, kulturális, ismeretterjesztő programok, képzőművészeti kiállítások
szervezésével és fenntartásával
járulnak
hozzá a város kulturális életéhez és idegenforgalmának fellendítéséhez. A célok megvalósítása érdekében
az önkormányzat lehetőségeihez képest
támogatja az egyházi
épületek fenntartását,
állagának megóvását,

valamint az egyházi közösségek által szervezett programok megvalósítását. A megállapodás határozatlan időre szól.

Madárkápolnák
kórháznak
Négy madárkápolnát helyeztek el a minap a
városi kórház parkjában. A madáretetők
elhelyezése a betegek közérzetének javítását,
mielőbbi gyógyulásukat hivatott szolgálni.
A madárkápolnákat Meizl Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, a Magyar Madártani
Egyesület tagja készítette, illetve ajánlotta fel
az intézmény számára. A madáretetők felszerelésében dr. Kovács József, a kórház főigazgatója is segédkezett.
Meizl Ferenc február 2-án négy madárodúval
is megajándékozta a városi kórházat.

Kitüntetés
Félegyházának
A Magyar Művészetért Kuratóriuma és a
Herendi Porcelánmanufaktúra Petőfi Sándor halálának 160. évfordulójára Petőfi Sándor-emlékdíjat alapított. A kuratórium január 19-én a felvidéki Királyfiatarcsán hozta
meg a döntését.
A megtisztelő címet heten érdemelték ki az
idén, köztük városunk egyik közintézménye,
a Kállainé Vereb Mária igazgatónő vezette
Petőfi Sándor Városi Könyvtár. A díjat a tervek szerint március 15-én külön ünnepség keretében adja át a Magyar Művészetért kuratóriuma. Tőzsér Árpád a nyílt kuratóriumi ülésen
elmondta, kivételes jelentősége van annak,
hogy a díj alapítói a szándékosan szétforgácsolt nemzet megerősítésére ahhoz a zsenihez
fordultak - emlékezve művére és a halálára -,
aki mindannyiunk, vagy legalábbis sokunk
szívében a nemzet és a nép szeretetének legszebb szimbóluma.
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Móra Ferencre
emlékeznek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület MÓRA FERENC halálának
75. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programsorozata.
Február 5-én 17 órakor Eyszrich Györgyről, a legendás latintanárról és Holló
Lászlóról, az iskolaépítő igazgatóról tart
előadást Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület irodalmi szekciójának vezetője. Február 6-án 7.45
órakor a Móra Ferenc Gimnáziumban, 10
órakor a Daru utcai Móra-szobornál, 13.30
órakor a Constantinum Intézményben az
iskola aulájában lévő Móra-szobornál, 14
órakor a Móra Ferenc téri Móra Ferencszobornál lesz koszorúzás. Móra Ferenc
szülőházánál 14.30 órakor tartják az
emlékműsort az író halálának 75. évfordulója alkalmából. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület rajzpályázatot hirdet
Móra mesék illusztrálására a város nagycsoportos óvodásai részére. Beadási határidő február 28.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
Irodalmi pályázatot hirdet a tollal.hu
portál. A zsűri prózai és verses műveket vár,
témabeli megkötés nélkül. Nyomtatásban
még meg nem jelentetett, illetve más pályázaton, versenyen nem szerepeltetett irodalmi
alkotásokat várnak. Nevezési díj nincs. A
pályázat nyílt és mindenki egyenrangúan
vehet részt rajta hovatartozásától és kortól
függetlenül (határon túlról és belföldről
egyaránt). Az ideális pályaművek elvárt célja,
hogy igyekezzenek feloldani a 21. századi
ember elszigeteltségbe menekülő életszemléletét. Pályázati határidő: február 15. Bővebb
információ: www.tollal.hu/palyazat/hu#top2
A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA pályázatot ír ki az általános iskolák
7-8. osztályos diákjai számára. " 2009 sikeres
diákszerzője" címet adományozzuk a díjazott
munkák alkotóinak. A díjak átadására június
11-én, Veszprémben, kerül sor. Téma: "2009 a
csillagászat éve" Választható témák: - A csillagászat története; - A csillagászat jeles képviselői (egy neves csillagász bemutatása); Csillagászat a hétköznapokban; - Csillagászati
adatok, információk a földi építményekben; A csillagos égbolt megfigyeléséből levont
tapasztalataim; - Csillagászati vonatkozások
az ősmagyar hitvilágban. A pályázat jeligés.
Beadási határidő: március 27. Cím: "2009 a
csillagászat éve" Báthory István Általános
Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 10.
Bővebb információ: 06 88 561-915, 561-916
www.vpbathory.sulinet.hu
Érdeklődjön és tájékozódjon a városi
könyvtárban, nyitvatartási időben: Hétfő:
Zárva, Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat: 812 óráig. Honlap: www.psvk.hu, E-mail:
psvk@psvk.hu. Tel.: 76/461-429; 70/338-731

Félegyházi Közlöny

2009. febuár 6.

Walter galéria
Az alábbi sorok egy rendhagyó kiállításról szólnak, a
megszokottól eltérő „helységben”, sok alkotó képével.
Azonban a művészi színvonal mindenképpen indokolja, hogy ne menjünk el mellette szó nélkül. Az egyik
városszéli szupermarket néhány négyzetméterén kivirágzott a művészet.
Már jó néhány hónapja tart
ez a „virágzás”, s az arra
járók meglepve tapasztalhatják, hogy a vásárló emberek
forgatagában ott van egy magas művészi színvonalat képviselő, szépséget hordozó nyugalmas kis sziget.
Olyan erővel, hatással bírnak az ott bemutatott
művek, hogy sok embert valósággal „behúznak” a galéria terébe, de legalábbis lelassítanak, miközben odanéznek az elsiető vásárlók.
A szervezőknek sikerült olyan kvalitásos képanyagot összegyűjteni, amely bármely nagy
galériának elismerés lenne. Érdemes néhány
szó figyelmet szentelni az alkotóknak. A vezető művész kétségtelen a kecskeméti Walter
Gábor, akinek tájképei, zenészfigurái remekbe szabottak. Bazán Bladimir szürrealisztikus
látomásaival a Művelődési Ház aulájában is
találkozhattunk. Bán Tibor romantikus realista festő, az Alföld avatott ábrázolója, Ludwig
Zoltán egyedülálló festési technikájával lepi
meg a nézelődőt, a színeket „visszakaparja”. A
szegedi Mráz János állatokat fest, B. Tóth
Edit finom nőalakjaival andalítja el a látogatót. A balatoni Pósa Ede lírai pasztellképeivel,
míg a fővárosi Budai Mihály, Szász Endrére
emlékeztető technikájával hívja fel a figyelmet. A félegyházi Pintér Anna expresszív, színektől lüktető alkotásai látványosak.
Az igazi meglepetés azonban a plasztika területén éri a látogatót. Először nem is tűnnek fel
a képek dinamikái miatt, azután mintegy vélet-

Ünnepre készülőben
Ez év szeptemberében kezdődik a Móra Ferenc
Gimnázium 200 éves fennállásának
jubileumi tanéve. Ezen időszakra
várjuk és hívjuk szeretettel
öregdiákjainkat osztálytalálkozókra, illetve minden kedves érdeklődőt.
Különösen az alábbi időpontok a hangsúlyozottak:
2009. szeptember 13. (vasárnap) 15.00 órától lesz a nyitó
rendezvény, mely három részből áll. Először egy érseki
szentmise, majd az iskolai ünnepség, végül pedig id. Holló László
szobrának felavatására kerül sor. Majd
2010. március 15-én a Kiskun Múzeum ad helyt
az intézmény történeti és művészeti kiállításá-

lenül megpillant a nézelődő egy különös,
szuggesztív, a törzsi művészet maszkjaira
emlékeztető fejet, majd többet. A Németországban élő Kassák Katalin, aki sokáig élt
Afrikában, rendkívüli eredeti figurákat hozott
a galériába. A Hetényegyházán letelepedett
milánói Angelo Minuti lágy, lírai, terrakotta
formái különlegességük és mondanivalójuk
miatt is valódi remekművek. Csakúgy, mint az
OKIT elnökének, Schäffer Annának szobrai.
Bár ez a galéria képzőművészeti termékek
eladására szerveződött, minőségi alkotásaival
igazi esztétikai élményt ad, mely valósággal
„odaszögezi” a látogatót. A kezdeményezés
nagyszerű, reméljük minél tovább tart a magas művészet e félegyházi virágzása.
RF
nak. 2010. május 29. (utolsó szombat) ősballagás és gálaműsor várja a résztvevőket. A hivatalos befejezés 2010. június 5. (szombat),
amikor a Millenniumi Emlékkert végleges
felavatására kerül sor.
A 200 éves évforduló fővédnöke
Lezsák Sándor az országgyűlés
alelnöke, védnökei Dr. Zombor
Gábor Kecskemét város polgármestere, Ficsór József
Kiskunfélegyháza város polgármestere és Dr. Garai István
alpolgármester, országgyűlési
képviselőnk.
A fenti időpontokon kívül természetesen sok egyéb rendezvény, szervezés várja úgy volt
diákjainkat, mint az érdeklődőket,
melyekről a különböző médiákban, illetve az
iskola honlapján folyamatosan értesítjük a város
polgárait.
Szervezők
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Városunk utcái

Bercsényi utca
A 19. század végéig a Kossuth Lajos
utcával párhuzamosan a belterület északi határútja volt. Tipikusan egysoros
utca, házai a Felsőnyomásra néztek. Az
utca másik, déli házsora az 1900-as évek
elején kezdett kiépülni. Első neve:
Nyilas volt. Az utca 1890-ben az Izsáki
utca nevet kapta. A régi utcavonal a
mostani dr. Holló Lajos utcától a Holló
Béla utca sarkáig Eszterházy utcaként
került az 1900. évi utcajegyzékbe. A
névadó az utcajegyzékben pontosan
nincs megjelölve. Valószínűleg Eszterházy Pál gróf (1805-1877) volt, aki
1848/49-ben honvédezredesként vett

Félegyházi Közlöny
részt a szabadságharcban. Azok közé a
kevés főurak közé tartozott, aki őszintén
rokonszenvezett az alkotmányos reformokkal. Nemzetőr őrnagy volt Komáromban, majd a veszprémi önkéntes
nemzetőr-zászlóalj parancsnoka. A komáromi városőrséggel tette le a fegyvert
1849. október 4-én. 1849-1853 között
emigrációban élt. 1867-68-ban országgyűlési képviselő, a Veszprém megyei
honvédegylet tagja. Az Eszterházy utca
1946. december 6.-a óta Bercsényi utca.
Az utca északon a város történelmi belterületének záró utcája. Családi házas,
széles utca. Forgalomgyűjtő szerepkörével a város egyik legjelentősebb
utcája lett. Utcaképe az utóbbi tíz évben
szép új üzletházakkal városiasodott.
Névadója Bercsényi Miklós (16651725), felvidéki nagybirtokos család
sarja, a nagyszombati egyetemen tanult,
majd Eszterházy Pál nádor oldalán
kezdte a hadi szolgálatot. 1685-ben
vágsellyei kapitány, 1686-ban részt vett
Budavár felszabadításában, majd Szeged főkapitánya lett. 1687-ben aranysarkantyús vitéz, 1691-től Ung vármegye
főispánja, 1696-1698-ig Felső-Magyarország főhadbiztosa. Kuruc főgenerálisként II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc fő szervezője és irányítója, 8
éven át állandóan hadat vezetett a labancok ellen. Az 1711-es szatmári béke
után a Nagyságos Fejedelemmel a
törökországi Rodostóba távozott. Itt halt
meg 1725-ben. Elhíresült mondása
1707-ben a Habsburg-ház trónfosztását
kimondó ónodi országgyűlésen hangzott
el: „Eb ura fakó! József császár nem
királyunk!”
Juhász István ny. tanár

Az ima ereje napjainkban
Félegyházán a keresztény egyházak egységéért volt ökumenikus imahét január
19-24-ig. Városunkban először kapcsolódott be görög katolikus atya Urunkkal
folytatott párbeszédünk ezen formájába
a Szent István templomban. Meglepetésünkre nemcsak Feczák László szervezőlelkész lépett ki a sekrestyéből, hanem a Szentatya által tavaly kinevezett
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke, a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus apostoli
kormányzója is.
Személyében szerzetes atyát üdvözölhettünk, aki elmélkedésében rámutatott,
hogy a távolságtartás idegenné tesz, de
nyitottsággal, a másik felekezet nyelvének, nyelvezetének elfogadásával közel
kerülhetünk a másik emberhez, hiszen ő
is csak azt teszi, amit mi: otthon érzi
magát egyházában, saját nyelvén dicsőíti
az Urat. A bezártság az egység akadálya,
sőt így valójában bezárt vagyok Isten felé
is. Figyelmeztetése szívünkhöz szólt, jó
volt hallani az Ő bölcs tanítása után
László atya lelkes szavait a vallás sok-

színűségéről. "Dicsőség Jézus Krisztusnak! " A félegyházi görög katolikus
híveket Feczák László atya várja minden
hónap 2. és 4. vasárnapján 18 órakor a
Kalmár-kápolnában.
Makányné Óvári Éva - KÉSZ
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In memoriam

Berza László
(1925 – 2008)
Kiskunfélegyházán született,
1925. augusztus 14-én. A
város egyik legszélső utcájában lakott, onnan járt be az
„egycsövű templom” melletti
fehér elemi iskolába, utána az
„öreg polgáriba”, majd az újba. Igazi félegyházi
polgárrá a tanítóképzőben vált, ahol Padányi
Viktor, Takács Béla, Vízhányó Károly, Vízi János
tanították. Utóbbi végtelen türelemmel foglalkozott „tehetségtelen” tanítványával, akinek nyugdíjas korában készített tökciteráit és betlehemét
kiállították a budapesti Néprajzi Múzeumban.
Szerepelt a kiállításon több mint száz, sajátkészítésű sétapálcája is. Kalocsai Antal természetrajz
tanára megtanította diákjait a madarak preparálására, gombák formázására agyagból, hogy később
tanyai iskoláik szertárát saját készítésű szemléltető eszközökkel gyarapíthassák.
Tanítói pályáját Felsőközponton (a későbbi
Balástya) kezdte. Itt egyik első dolga volt, hogy
tanítványai szüleit megtanította a dinnyepalánta
gyeptéglában történő nevelésére. Továbbtanulási
vágyától vezérelve beiratkozott a szegedi egyetem jogi karára, de diplomája megszerzése után
nem a jogi pályán, hanem a helyi, egyetemi
könyvtárban kezdett dolgozni. Könyvtárosi munkáját Szentesen folytatta, ahonnan felhívták a
Népművelési Minisztériumba előadónak, majd
főelőadónak. Innen nevezték ki 1954-ben a frissen létrehozott Népkönyvtári Központ igazgatójává. A Központ feladata lett az országos könyvtári
hálózat kiépítése. A Központon belül alakult meg
a fordítás nyilvántartási részleg, ahol katalogizálták a magyar irodalom külföldön megjelent fordításait. A Központ később beolvadt a Művelődési
Minisztériumba, ahol a könyvtári osztály vezetője lett. Nagy Imre közvetlen környezetéhez tartozott, 1956 októberében tagja lett a minisztérium
Forradalmi Bizottságának, ami később természetes állásvesztéssel járt. Volt kollégája, Kőhalmi
Béla, a Tanácsköztársaság egykori népbiztosa
közbenjárására végül alkalmazták a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtárnál, ahol a legalacsonyabb
pozícióból küzdte fel magát a főosztályvezetői
beosztásig. Itt a könyvtár Budapest Gyűjteménye
vezetőjeként ő volt a Budapest története című hatkötetes bibliográfia szerkesztője, valamint a
Budapest lexikon főszerkesztője.
Dolgozott a Magyar Rádió irodalmi osztályánál,
szerkesztője volt az Irodalmi Vendégkönyv című
népszerű sorozatnak és számtalan előadást tartott
Budapest történetéről.
Javaslatára az olaszországi Ravenna városa várostörténeti bibliográfiát készített és létrehozott egy
népi-kerámia gyűjteményt.
Ő telepítette Érd-Parkvárosban a Berza kertet,
melynek állományát az erdei fenyő uralja és
1970-ben védetté nyilvánították, ma előzetes
bejelentkezés után látogatható.
Az elszármazott félegyháziaknak javasolta: „Az
lenne jó, ha az elszármazott félegyháziak megtarthatnának otthon egy szobát, hogy csöppet otthon
is éljenek, miközben másutt laknak. Mert más élni
és más csak lakni…”
Dr Tarjányi József
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Anyakönyvi hírek

Árverési hirdetmény

Születtek: Kocsis Nimród (anyja neve: Juhász Zita), Sárosi Hanna
Ágota (Dobos Anita Zsuzsanna), Hegedűs Letti (Besze Adrienn),
Dombi Viktória (Czikura Éva), Balogh Ádám (Bogasov Erzsébet),
Bobály Anasztázia (Lovas Mónika), Simon Krisztián (Véninger
Anikó).
Házasságot kötöttek: Eszik Renáta Vera – Kasler Ambrus.
Meghaltak: Mészáros László, Kovács Tiborné Gajzer Mária, Őze
Gábor, Csoboth Istvánné Ladányi Zsuzsanna, Kovács Béla, KállaiBorik Lászlóné Czakó Mária, Tóth Ferencné Csányi Julianna,
Széle Mátyásné Fekete Rozália – Kiskunfélegyháza. Papp Lajosné
Bánfi Erzsébet – Pálmonostora. Cseri István – Tiszaalpár. Nagy
Erzsébet – Petőfiszállás.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának
elnyerésére: Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Gorkij u. 4.
sz. alatti 44 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség,
Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132 m2es helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Kossuth u.
12. sz. alatti ~25 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 18,8 m2es helyiség, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti 13 m2-es garázs, Asztalos J. u.
22/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló László u. 7/6. sz. alatti 13 m2-es
garázs, Dr. Holló Lajos u. 34. sz. alatti 12 m2-es hirdetési falfelület.

Tisztelt Félegyházi és Környékbeli Polgárok!
Internetes és SMS-ben (nem emelt díjas!) leadott szavazataikkal segíthetik
pénzhez a civilek az Országos Mentőszolgálat vidéki állomásait, köztük
Kiskunfélegyházát. Ebben szeretnénk az Önök együttműködését kérni!
www.segitsokosan.hu
Ezen az oldalon február 5-től 11-ig szavazhat Ön is városunk mentőállomására, ha szíve ügyének tartja, hogy minél jobb ellátásban részesülhessenek az itt élők. Terveink szerint, amennyiben sikerülne a győztesek
közé kerülni, többek között speciális égési kötszert és egyszer használatos
légútbiztosító eszközöket vásárolnánk a nyereményen. 250 ezer forintot
ajánlott fel egy multicég azoknak az állomásoknak, akikre a legtöbb voksot
adják le az említett időszak alatt! Szavazzon a különdíjért Ön is állomásunkra! SMS-ben a GO325-öt kell elküldeni a 06-20-552-4557-es telefonszámra. Segítségüket előre is köszönjük!
A mentőállomás dolgozói

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, csomagoló, húsfeldolgozó, szakács, villanyszerelő. Bugacpusztaháza:
sertésgondozó. Pálmonostora: ovónő.
Nem tudja hol válthatja be üdülési csekkét? Szeretne egy kellemes
hétvégét vagy hetet Magyarországon eltölteni? Ha ehhez információra
van szüksége LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! Irodánkban kellemes
környezetben, ingyenesen tájékoztatjuk a lehetőségekről! Magyarországi turizmust népszerűsítő kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlataink februárra, koncertek – előadások: Febr.
7. Kubai Karnevál a Fonó Budai Zeneházban, Febr. 7.. A Muzsika
Szárnyán – Opera, Operett, Musical Gála- Erzsébetligeti Színház,
Febr. 11. Abba – The Show – The World Tour – Papp László Bp.
Sportaréna, Febr. 16. Rúzsa Magdi Unplugged – Kecskemét-Erdei
Ferenc KKK, Márc. 20.- ápr. 5. Budapesti Tavaszi Fesztivál – több
helyszín, Márc. 9. PINK Koncert – Bp. – Aréna, Ápr. 29. BEYONCE
Koncert– Bp. – Aréna, Jún. 15. LENNY KRAVITZ Koncert –
Debrecen, Főnix, Jún. 23. Depeche Mode – Bp. – Puskás Ferenc
Stadion.
Kiállítások – Vásárok: Febr. 14-15. Valentin Napi Kisállat Növénybörze – Petőfi Csarnok, Febr. 12-15. Golf Expo - HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, Jan. 31.–máj. 3. Diana: A Celebration Károlyi-Csekonics Rezidencia Bp., Febr. 13-15. IV. Nemzetközi
Ásványbörze Budatétény- Budafok.
Egyéb rendezvények: Febr. 2-7. Kutyaszánhajtó Országos
Bajnokság, Febr. 7. XIII. Csángó Bál - Petőfi Csarnok, Febr. 14. II.
Hagyományos Hajdúsági Disznótor –Hajdúböszörmény, Febr. 14.
Kevi Böllértalálkozó – Túrkeve, Febr. 16-22. Csabai Farsang, Febr. 21.
Nyírbátori Reneszánsz Farsangi Felvonulás, Febr. 2-7. Kutyaszánhajtó
Országos Bajnokság.
További információ:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. (Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414 E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2,
6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek -Aranyhegyi ltp., 614 hrsz-ú volt
MÉH telep területe, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar,
Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú
324 m2-es Damjanich utca 4. (volt Szociális Otthon), 4589 hrsz-ú 820 m2es Tóth Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 3893
hrsz-ú 693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon),
331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi
rendelő), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, Jókai u. 2. sz. alatti 2001 hrsz-ú terület.
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

A mi Petőfink
Kedves Félegyházi Családok!
A kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság 2008 karácsonyára majdnem minden családhoz eljuttatta a 30 legszebb Petőfi verset tartalmazó
kötetet. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, ha még nincs családjukban Petőfi-kötet, nyitvatartási időben jelentkezzenek a városi könyvtárban! Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy A MI PETŐFINK c.
Petőfi-kötetet meg is vásárolhatják a könyvtárban.

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
7.00 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: február 9-től február 15-ig: Kör
Patika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Február 16 -tólfebruár 22-ig: Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B,
Tel: 76/712-036.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 7-én és 9-én: Dr. Ónodi
Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677-242, Dr. Fekete Miklós
Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955. Február 14-én és 15én: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00 óráig. Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 06-70/321-05-84.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Amrida Bt. (amridabt@gmail.com)
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Sporthírek röviden
Birkózás
A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói február 1-én Pestszentimrén nemzetközi női
versenyen léptek szőnyegre, amely egyben
rangsorverseny és válogató is volt. A magyar élmezőnyön kívül osztrákok és
szlovének is eljöttek. A diák korosztályban
három, ötödik helyezést sikerült szerezni
Vidéki Nikolett (38 kg), Baksai Cintia (50
kg) és Rekedt-Nagy Nóra (+55 kg) révén.
Ifjúsági 56 kg-ban Rádi Brigitta esélyeshez
méltóan mindenkit legyőzött és nagy lépést
tett a válogatottság felé.
Junior 55 kg-ban Rádi Nikoletta, míg 59 kgban Felföldi Zsanett ezüstérmet nyert.
Felnőtt 51 kg-ban Szabó Emese végzett az
első helyen.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és Szabó
József

A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói megkezdték a 2009. évi versenyszezont január
24-én. Az év első állomása idén is erdélyi
testvér településünk Korond volt, ahol kilencedik alkalommal rendezték meg a község
híres szülöttje, Lőrincz Márton birkózó
olimpiai bajnok emlékére a nemzetközi
sporteseményt.
A félegyházi fiatalok nagyon szépen helytálltak az erős mezőnyben. Csapatban 23
egyesület versenyzői közül a hazaiak után a
második helyen végeztek. Egyénileg a

következők jeleskedtek: Ifjúsági nők között:
56 kg Rádi Brigitta 1. Junior női: 55 kg Rádi
Nikoletta 3., 59 kg Felföldi Zsanett 2.
Diák leány: 30 kg Vidéki Nikolett 1., 50 kg
Baksai Cintia 2., + 55 kg Rekedt Nagy Nóra 1.
Fiúk: 18 kg Kovács Erik 1., 26 kg Vidéki
Roland 3., 28 kg Kovács Alex 2., 46 kg
Gyöngyösi Gergő 2., 53 kg Gyöngyösi Sándor
2., 69 kg Polyák Dániel 2. Kitűnő birkózásáért
Rádi Brigitta különdíjat vehetett át a rendezőktől. Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és
Szabó József.
Fotó: Gyöngyösi Sándor

Évet értékeltek a félegyházi úszók
A szokásos évértékelőt és évzárót január 30án tartotta a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület. Ezen a rendezvényen külön is értékeltük és díjaztuk a legjobban szerepelt versenyzőinket. Ez évben hat sportolónk kapott külön
elismerést a sportteljesítményéért, Palásti
Éva, Sz. Horváth Balázs, Seres Máté, Kőrösi
Roland, Tóth Vilmos és Tóth Zoltán.
A 2008-as versenyévadban a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület sportolói összesen 97
érmet szereztek, ebből 30 arany 38 ezüst és 29
bronz. Egyesületünk első teljes éve volt a
2008-as év, az átépítés és átalakítás után, ami-

kor zavartalanul dolgozhattunk és építkezhettünk. Külön kiemelném a 10 megyei bajnoki
címet, a 1 Országos Diákolimpiai Bajnoki címet, a harkányi ’B’OB-n szerzett 5 aranyat, az
olaszországi versenyen szerzett 1 aranyunkat,
és amire a legbüszkébbek vagyunk a bécsi
nemzetközi korosztályos „Word Sports Festival”-on megnyert 13 éremre, amelyből 2
arany 9 ezüst és 2 bronzérem. Gratulálunk az
egyesületünkben sportoló valamennyi fiatalunknak és szüleiknek a kiváló eredményekhez
és megköszönjük támogatóink, a helyi és a megyei önkormányzat, a Fornetti Kft és a Bácsviz
Zrt segítségét.
Tóth Zoltán titkár

Labdarúgás
I. Utánpótlás gyermek labdarúgó tornát (U9) rendeznek február 14-én 9-17 óráig a
KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban a
2000. 01.01. után születettek részére. Résztvevők: Kelen SC (Budapest), SC Hírös-Ép
(Kecskemét), Tisza Volán SC (Szeged),
Szanda Focisuli SE (Szolnok), KTE
(Kecskemét), KFC (Kiskunhalas), Focisuli
Kiskőrös (Kiskőrös), KHTK (Félegyháza)

Kézilabda
Rollsped kupa címmel négy csapatos kézilabda tornát rendeznek február 7-én a
Kiskunfélegyházi KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnokban. A tornán a Szegedi Volán,
Makó, a Békés NB I/B-csapatokat látja
vendégül a P&P Kiskunfélegyháza.

A Lámpás
emberek...

...rendezvénysorozaton belül dr. Papp
Lajos szívsebész „Szívvel lélekkel” címmel tart előadást február 15-én 16 órakor a
Móra Ferenc Gimnázium új épületében.
(bejárat a Wesselényi utca felől)
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Kézilabda diákolimpia vársunkban Hírek a palánk alól
Dél-Alföldi Régió Bajnokság - Férfi
Felnőtt 2009. 01.23.
KKC II. – Hódmezővásárhelyi
Kosársuli 59 : 120
Papp S. 17, Hegedűs G. 14, Zsitva T. 9, Bitó Á. 4, Herédi P. 4, Laczkó G. 4, Markolt
Z. 4, Borsodi R. 2
Bács-Kiskun Megyei Férfi Felnőtt Bajnokság.
UNIVER Junior/B – KKC ÖF 80 : 55
Huszár A. 19, Kósa L. 18, Polyák I. 8, Dudás L. 4, Görög I., Káposzta J., Retkes K. 2
Edző: Szabó Csaba
A kecskeméti fiatalok a mérkőzésen 15
triplát dobtak az öregfiúk kosarába, amire
csapatként sem sikerült válaszolni.

Városunk adott otthont az elmúlt hétvégén
a kézilabda VI. korcsoport Országos
Diákolimpia döntőjének. A megmérettetésre nyolc leány és nyolc fiú csapat
nevezett. A mérkőzéseknek a városi sportcsarnok és a Constantinum Intézmény
sportcentruma adott otthont. A tornát
Kapus Krisztián, a Művelődési Oktatási és
Vallásügyi Bizott-ság elnöke nyitotta meg.
Eredmények, fiúk: 1. Dunaújváros, 2. Szeged, 3. Budapest, 4. Füzesabony, 5. Békéscsaba, 6. Hajdúszoboszló, 7. Kecskemét, 8.
Veszprém.
Lányok: 1. Békéscsaba, 2. Debrecen, 3. Győr,

4. Nyíregyháza, 5. Budapest, 6. Kiskunhalas,
7. Dunaújváros, 8. Jászberény.
A legjobb lány játékos címet Kopecz Barbara (Budapest), legjobb fiú játékos címet
Takács Bence (Dunaújváros), a legjobb
kapusnak járó elismerést Futaki Hajnalka
(Békéscsaba) és Bartucz László (Budapest)
érdemelte ki.
Gólkirályok: Móré Katalin (Nyíregyháza)
49 gól, Tamás Ádám (Füzesabony) 48 gól.
A legsportszerűbb csapatnak a fiúknál
Füzesabony, míg a lányoknál Kiskunhalas
bizonyult. A torna megrendezésében nagy
szerepet vállalt a város önkormányzata és a
Constantinum Intézmény.

Országos Gyermek Bajnokság, 01.18.
Gyöngyösi Tigrisek – Félegyházi
Tündérek 54 : 20
Félegyházi Tündérek – AKKÖR
Fürgegyík (Akasztó-Kiskőrös) 28 : 18
Bárkányi D. 15, Sinkó Sz. 10, Tóth Sz. 7, Gál
F. 7, Erki L. 4, Solymosi R. 3, Csőgör J. 1
A 2008. szeptemberében toborzott –
szervezett korosztályos csapat megszerezte első bravúros győzelmét. Edző:
Laczkó Melinda.
Január 11.
Kecskeméti Zsákbamacskák – Félegyházi Kisvitézek 32 : 45
Szolnoki Baglyok – Félegyházi
Kisvitézek 32 : 32
Görög M. 17, Bencsik A. 10, Hegedűs Cs.
9, Székely I. 8, Tóth G. 8, Szűcs L. 8,
Dömötör M. 6, Kertész B. 5, Németh G. 4,
Cserép K. 2
A 17 csapatos Dél-Alföldi területi csoportban a KKC gyermek csapata győzelmével
a 3. helyen várja a hátralévő 4 fordulót.
Edző: Vidács Zsuzsa.

Hirdessen a

Felhívás házszámtáblák pótlására
Kiskunfélegyháza teljes közigazgatási területén

Félegyházi

Tisztelt Állampolgárok!
Félegyházi lakosok!
Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett a kiskunfélegyházi
lakóingatlanok hiányzó házszámtábláival kapcsolatban.

Közlönyben
!

Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy az önkormányzat
vonatkozó rendelete értelmében a házszámot elsősorban az épület
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa köteles beszerezni és
kihelyezni az épületre, lehetőleg a kapu melletti falon, kerítésen, úgy, hogy az a közterületről jól látható
legyen. A házszámtáblák olvasható állapotban tartása és pótlása a tulajdonos (kezelő) kötelezettsége.
Az előbbiekre tekintettel, tisztelettel felszólítjuk az érintetteket a városban több helyen is
beszerezhető házszámtáblával a hiányosság megszüntetésére 2009. március 31-ig.
Fentieket saját érdekükből is kérjük, hiszen számtalan esetben, (mentők, gyógyszerszállítás, vagy más
szolgáltatás) a házszámtábla nyújt segítséget az ingatlan megtalálásában, és sok esetben ez életmentő
is lehet.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Hatósági
Osztálya e kötelezettség teljesítését határozattal előírhatja, vagy a kötelezett költségére
elvégeztetheti a házszámtábla elhelyezését.
Hatósági Osztály

6100 Kiskunfélegyháza
Kazinczy utca 1.
Tel: 76/467-541
E-mail:
fkozlony@gmail.com

