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Közlöny
Faültetés a Parkerdőben

Aranyos tanítónéni
ZENIT 41 arany díjjal tüntették ki Kovács Erikát, a kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény
tanítóját. Az elismerést április 10-én adták át Budapesten a kiváló pedagógusnak.
A "ZENIT 41" Apáczai Diploma díjat Esztergályos Zsolt emlékére alapította az Apáczai Kiadó
mindazoknak, akik segítik tankönyvkiadási tevékenységét. A díj azoknak ítélhető oda, akik pályájuk egyik tetőpontján 41 éves korukig kiemelkednek szorgalmukkal, kitartásukkal. Igényes munkájukkal elősegítik az Apáczai Kiadó eredményes
tevékenységét. A szakmai díj célja erkölcsi és
anyagi megbecsülés, Apáczai Csere János szellemiségének ápolása, az Apáczai Kiadó gyermekközpontú, színvonalas és esztétikus tankönyveinek népszerűsítése, valamint a kiadó pedagógusbarát tevékenységének megismertetése, erősítése.

Ajándék
Százöt facsemetét ültettek el a kiskunfélegyházi Parkerdő egyik tisztásán. A fák megvásárlására való összeget a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal "Az erdők
közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló
ellátásának csekély összegű támogatása"
címmel meghirdetett pályázatán nyerte a
város.
A rendelkezésre álló összegből százöt éger,
ezüst hárs, juhar, kőris, nyír és mezei szil,
illetve ezek különböző alfajait képviselő
facsemetét ültettek el a parkerdei tisztáson a
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési
Szervezet (VSZKSZ) kertészei. Gyenes

Attila önkormányzati képviselő és Barczikai Gábor a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési osztályának főtanácsosa lapunk érdeklődésére elmondta, a fatelepítés a Parkerdő rehabilitációját hivatott
szolgálni. A tervek szerint a fák elé táblákat
helyeznek el, feltüntetve ezeken a fafajta
magyar és latin nevét. A végső cél, hogy a
Parkerdő a város "zöld szíve" legyen. Az
oxigén termelő növények feladata a félegyháziak egészségének szolgálata. A Parkerdőben szétszórt nagymennyiségű szemét
összegyűjtését és a kullancsirtást is elkezdték a szakemberek.
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Tűzoltógyakorlat Bugacon
Bugacon, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. területén szervezett tűzoltási gyakorlatot a Bács-Kiskun megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság. A gyakorlat célja,
hogy ellenőrizzék a megye lánglovagjainak felkészültségét és a technikai eszközök
használhatóságát.

A gyakorlaton tizenkét jármű vett részt,
Kecskeméttől egészen Kiskőrösig szólt a riasztás. Kiskunfélegyházáról három szer
érkezett. Lánglovagjaink egy erdőtűz terjedésének megakadályozását és egy tanya
megmentését kapták feladatul.
Pap-Szigeti Sándor, a félegyházi tűzoltóság parancsnokhelyettese elmondta,
a gyakorlaton az oltás gyakorlása mellett az új digitális rendszert is kipróbálták. A meleg száraz idő miatt egyre
nagyobb az esélye az erdőtüzek kialakulásának. Éppen ezért mindenképp
fontos, hogy a tűzoltók tapasztalatot és
gyakorlatot szerezzenek egy-egy ilyen
oltási gyakorlat során. A lánglovagok
jól teljesítettek, hiszen a tüzeket megfékezték.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kiskunfélegyházi csoportja szervezésében 20 darab
számítógép birtokába jutott a kárpátaljai Mezővári általános iskola.
A gépeket Bogácsi Attila, a Szintézis Felnőttképzési Kft. Igazgatója adományozta, és Bense Zoltán önkormányzati képviselő szállította el a
KÉSZ vezetőjével április 18-án a Balla és F. Kft.
gépkocsiján a határig.

Kátyúznak
Megkezdődtek a tavaszi útjavítások. A kátyúkat először a Molnár telepi szervízúton „tömték” be a szakemberek.
Az útjavításra idén nyolcmillió forintot különített el a költségvetésből a város. A szakemberek
Molnár telep után pedig a Kossuth városban, a
Petőfi lakótelepen és fokozatosan a bel-és külterületen folytatják a munkát. A befejezési
határidő május 31-e.

Hangverseny
Tavaszi hangversenyt tart április 25-én 18 órai
kezdettel a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében.
Fellép a Csongrádi Zenebarátok Kórusa Kocsis
Istvánné és Muladi József vezetésével, a
Keszthelyi Festetics Kastély Helikon Kórusa
Farkas Berta vezetésével, és a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa Szatmári Imre vezetésével.
A rendezvény megtekintése díjtalan.
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Békés tüntetés az új kormány és az új miniszterelnök ellen

„Takarodjatok a hatalomból”
Tüntetést szervezett a Jobbik Kiskunfélegyházi Szervezete április 14-én reggel a
Városháza előtt. A demonstrálók arra
akarták rávenni dr. Garai István MSZP-s
országgyűlési képviselőt, hogy ne szavazza
meg Bajnai Gordon miniszterelnöki kinevezését, illetve támogassa az előrehozott országgyűlési választásokat.
A néhány főből álló csoport a városháza előtt,
az Országzászlónál gyülekezett, majd dr. Garai
István országgyűlési képviselő otthona elé

vonult. A tüntetők felolvasott petíciójukban
bírálták a Gyurcsány kormányt, Bajnai Gordon miniszterelnökjelölt gazdasági tevékenységét és miniszterelnökké válásnak általuk kifogásolt momentumait. Végezetül arra
kérték Garait, hogy ne szavazzon az új kormányra, viszont támogassa az előrehozott választásokat. Garai István a demonstráció idején
- parlamenti ülésnap révén - Budapesten
tartózkodot. A tüntetők petícióját felesége
vette át.
-tudósítónktól-

Élménymedence épül a strandon
Négyszáz négyzetméteres vízfelület, 12 fajta
élményelem. A tervek szerint már júniusban
megnyitják a félegyházi strand élménymedencéjét. Az építési munkák a hetekben elkezdődnek, a tervek szerint június végén már mindenki kedvére pancsolhat az új medencében.
A közel 300 millió forintos beruházás során
400 m2-es vízfelületű medence és 12 fajta
élményelem várja a pancsolni vágyókat. Az új

medence mellett pedig egy szociális helyiség
vizesblokkokkal és egy új vendéglátó üzemegység is helyet kap a strand területén. Várdai
Ákos, a Városi Strand és Uszoda üzemeltetője
idén nyáron 35%-kal, még a következő nyarakon 20%-kal több vendégre számít. Az építési
munkák a tervek szerint heteken belül elkezdődhetnek, májusban ugyan még folynak, de
június közepére megnyitják a félegyházi strand
új élménymedencéjét.
G. Zs.

Hogyan teremtsünk munkahelyeket
gazdasági válság idején?
Magyarország gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében a jelenlegi válsághelyzetben kiemelten fontos, hogy hazánk továbbra
is vonzó befektetési pont maradjon, és a magyarországi települések felkészültek legyenek a
hazai és a nemzetközi beruházások fogadására és
megtartására. Ennek érdekében az ITD Hungary Zrt.
elindította a Befektetőbarát Településekért Programot (Ficsór József polgármester úrral az elsők
között jeleztük csatlakozási szándékunkat), amelynek során a résztvevő települések befektetésekért
felelős szakemberei segítséget kapnak ahhoz,
hogyan tudják versenyképes befektetési helyszínné
fejleszteni településüket a hazai és nemzetközi cégek
számára, milyen módon nyerhetnek beruházási projekteket, ezáltal értékes helyi munkahelyeket
megőrizve és teremtve.
2009. első félévében 3 modulból és számos
regionális workshop-ból álló komplex programsorozatra kerül sor az ITD Hungary által végzett
befektetésösztönzési audit alapján. A február elejére
lezárult audit a legfontosabb befektetői döntési
szempontok alapján vizsgálta a települések versenyképességét. Az eredmények alapján a programban
résztvevő 49 önkormányzatnak lehetősége nyílik
1. A településére szabott befektetésösztönzési stratégiák elkészítésére a lehetőségek és reális célok
figyelembe vételével, valamint a stratégia megvalósítását szolgáló egyedi és regionális fejlesztési igények, illetve az önkormányzati hatáskörben kivitelezhető befektetésösztönzési akciótervek kidolgozására; és/vagy. 2. A település befektetési helyszínként történő marketingjére az ITD Hungary
támogatásával megvalósuló angol nyelvű internetes
portálon keresztül.
Az ITD Hungary sokféle módon és formában segíti
az önkormányzatokat befektetésösztönzési munkájukban. A Befektetésösztönzési Kézikönyv gyakorlati útmutatást ad a befektetések fogadására való

felkészüléshez és a konkrét tárgyalások lebonyolításához. Rendezvényei – köztük a CityInvest előadássorozat keretében is – bemutatkozási lehetőséget
nyújt egy-egy városnak, illetve régiónak a külföldi
befektetőket befolyásoló legfontosabb véleményformálók előtt. Kísérleti jelleggel a dél-alföldi régióban
inkubációs program is indult, amely a befektetésösztönzéssel foglalkozó kistérségi szakemberek
felkészítését szolgálja.
Az ITD Hungary elvégezte a települések versenyképességi szempontból történő auditálását. Az audit
6 fő témakör mentén vizsgálta a települések versenyképességét. A települések által megadott információkat 5 fokozatú skálák alapján értékelték, majd az
eredményeket súlyozták aszerint, hogy mekkora jelentőséggel bírnak a befektetési döntések meghozatalában.
Kiskunfélegyháza városa igen szoros versenyben, 49
település közül a 8. helyre került, megelőzve jóval
nagyobb városokat, megyeszékhelyeket is: 1. Nyíregyháza: 84,8; 6. Dunaújváros: 83,4; 8. Kiskunfélegyháza: 81,2; 9. Miskolc: 81,2; 19. Székesfehérvár: 71,6; 24. Mosonmagyaróvár: 68,8; 25. Paks:
68,4; 27. Szekszárd: 67,2; 28. Eger: 66,4; 30. Szeged: 64,8; 33. Kiskunmajsa: 62,6; 36. Kalocsa: 60,4;
37. Zalaegerszeg: 60,0; 38. Csongrád: 60,0; 39.
Szombathely: 58,6; 40.Keszthely: 57,8; 41. Kaposvár: 56,0; 43. Makó: 55,0; 47. Békéscsaba: 48,2; 48.
Gyula: 47,8 pont.
Kiskunfélegyháza elért igen kedvező eredménye, és
ezzel összefüggésben az ITD Hungary közvetítői
szerepe (és a mindezzel párhuzamos kormányzati
lobbi-tevékenységünk) komoly reményeket adhat
arra, hogy városunkban, ipari parkunkban még a
nehéz világgazdasági körülmények mellett is
munkahelyteremtő beruházások települhessenek le.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő(MSZP)
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Hírek röviden
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
elnöke, Vona Gábor április 5-én Kiskunfélegyházán választási nagygyűlést tartott a művelődési központban. Vona Gábor ismertette
pártja válságkezelő programját, amelyet kellő
társadalmi támogatottsággal, bátor tettrekészséggel és korrupciómentes politikával meg
lehet valósítani. Elsősorban a külföldi tőke háttérbe szorítása és a magyar mezőgazdaság
erősítése lenne a legfontosabb feladat Minden
olyan kezdeményezést támogat a Jobbik, ami a
nemzet érdekét szolgálja. A magyarság jövője,
megmaradása azon múlik, mennyire tudunk
egységes nemzetté válni. Csak egy erkölcsileg
megújult, nemzetben gondolkodó és cselekvő
magyarság képes megtalálni a helyes utat –
hangsúlyozta Vona Gábor.
Három új külsős bizottsági tagot választott
legutóbbi ülésén a képviselőtestület a megüresedett helyekre. Az egészségügyi bizottságban
dr. Kovács Józsefet, az ügyrendi bizottságban
Dongó József, míg a lakás bizottságban Tanács
Dezső kapott tisztséget.
Nem nyitja ki többé kapuit a diákok előtt a
Bankfalui Általános Iskola. Az intézmény augusztus 31-én végleg megszűnik. Ősztől a diákok tanulmányaikat a Kiskunfélegyházi Öszszevont Általános Iskolában folytathatják majd.
Egyre több az ittas fiatal városunkban. Az
elmúlt hónapban két esetben hívtak mentőt az
alkoholtól rosszul lett középiskolás diákokhoz.
Az állapotok javítása érdekében a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség és az önkormányzat újabb ellenőrzéseket tart a szórakozóhelyeken. Az önkormányzat négy bizottsága egy
átfogó javaslat kidolgozása mellett tette le a
voksát.
Több mint kétmillió forintot fordít a műszaki mentéshez szükséges felszerelésekre a
városi tűzoltóság. A pályázaton nyert összeg
önerejét, 0,5 millió forintot, az önkormányzat
biztosítja.
Félegyházi küldöttség járt április első hetében a vajdasági Nagykikindán Ficsór József
polgármester vezetésével. Az utazás célja a
testvérvárosi kapcsolat kialakítása Az együttműködést nemcsak kulturális, hanem gazdasági
alapokra is szeretné helyezni a két település.
Közlekedésbiztonsági Napot tartanak április
25-én szombaton 8 órától a Blaha Lujza téren lévő Kresz parkban. Programok: Mobil
Kreszpark elektromos kisjárművei, Füredi
Autósiskola motorszimulátor, Süveges és Kiskun Autósiskola rendezésében kerékpáros
ügyességi verseny. Kresz teszt töltés. Magyar
Autóklub mozgó műszaki állomás, biztonsági
öv szimulátor. Rendőrség technikai bemutató,
motoroztatás, rajzverseny, ugrálóvár, trambulin,
arcfestés. Gyermekeknek palacsinta! Minden
érdeklődőt szeretettel vár a Városi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya,
Ernyes László 6. körzet önkormányzati képviselője, Juhász Jácint gépjárműoktató, Sirius
Rádió, Kossuth utcai Lakóközösség.
Helyre igazítás. Az április 9-én megjelent Oviolimpia Félegyházán című cikkben tévesen jelent
meg a távolugrás helyből fiúk 2. helyezettje. A
tényleges 2. helyezett Nagy Marcell (Százszorszép Óvoda).
(Szerk.)
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Takarítási akció a külterületeken
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Kiosztották
az irodalmi díjakat
Idén is a Költészet Napján hirdette ki a Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány az év
elején vers és próza kategóriában meghirdetett pályázatának eredményeit. A rendezvénynek a Móra Ferenc Művelődési Központ kamaraterme adott otthont április 14én.

Szemétgyűjtési akciót tartott
április első hétvégéjén a
Halesz és Galambos térségében a Nagyszőlő úti, és a Haleszi Gazdakör a Kiskun
Róna Vadásztársasággal közösen
.A takarításban hetvenöten vettek részt. A
lelkes aktivisták az árkokat, a dűlőutakat, az
erdők szélét tisztították meg a szeméttől. Az
akció során jelentős mértékű hulladék gyűlt

össze, de már jóval kevesebb, mint az előző
években. Mindezt a rendszeresen megtartott
takarítási akcióknak tulajdonítja Ván Jenő
szervező.
-g-

A pályázatra tizenhat mű érkezett. A próza
katagóriában a legjobbnak Szabó Imre bizonyult, a második Nagy József, harmadik dr.
Baloghné Dévai Katalin lett. Vers kategóriában nem osztottak ki első díjat. Második
Laczkó Gergely, harmadik Török Attila
lett. Az idei évben a résztvevőket és a díjazottakat Mindák József, a kuratórium új
elnöke köszöntötte.

Lemezgyűjtemény a Rocktárból Ezüstösek
A Plain-Rock Egyesület Rocktár koncertklubja országosan egyedülálló együttműködési megállapodást írt alá a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár zenei
részlegével. A klubban fellépő zenekarok
CD-it külön „Rocktár” gyűjteményben kezeli
márciustól a könyvtár.
Az adományozott lemezek kikölcsönözhetőek
az olvasójeggyel rendelkezők számára. A
Rocktár koncertklub otthon is elérhetővé
szeretné tenni mindenkinek a hetente fellépő,

lemezzel is rendelkező profi magyar együttesek zenéjét, ezzel népszerűsítve a hazai
előadók színvonalas produkcióit és a hangszeres zene értékét. A lemezgyűjtemény hetente
bővül és elérheti egy év alatt az 50 példányt is.
Az együttműködés ékes példája a közintézmények és civil szervezetek között kialakított kölcsönös segítségnyújtásnak. Mindenkit
vár egy jó koncertre a Rocktár, valamint színvonalas CD-lemezek kölcsönzésére a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár zenei részlege.
Ónodi Árpád Plain-Rock Egyesület

Folytatódik a csatornázás
Nyolcvankét millió forintot nyert a város önkormányzata a szennyvízcsatorna-hálózat további építésére, ennek előkészületi munkálataira a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Programjának pályázatán.
Kiskunfélegyházán az elmúlt években már
több helyen kiépült a szennyvízcsatornahálózat. A most elnyert nyolcvankétmillió forintból elkezdődhettek az előkészítő munkák.
Ha a pályázat második fordulója is sikeresnek

bizonyul, folytatódhat a munka. A szennyvízcsatornaépítés nyolc városrészt érint. Ha minden a tervek szerint halad, 2011 év végére,
2012 év elejére a város egész területén kiépül
a szennyvízcsatorna hálózat.
-g-

Azt igazán csak azok tudják, akik elkísérték a
Móra Ferenc Gimnázium frissen alakult néptánccsoportját arra a minősítő versenyre,
melyen több mint 60(!) nagy múltú egyesület,
profi csoport lépett fel az elmúlt hétvégén.
Nagy szerencse, hogy a vállalkozó kedvű diákok és vezetőjük, nem is igazán tudták, hogy
hová is érkeztek, amikor a kiskőrösi versenyen dobogóra szólították a mezőny egyetlen
középiskolás tánccsoportját, mert így felhőtlenül, minden fajta lelki tehertől mentesen
mutathatták be mezőségi táncukat. Úgy tűnik
előadásuk, tudásuk, s nem utolsó sorban
merészségük meglephette a szakavatott zsűrit
is, mert a kétnapos fesztivál után ezüstminősítéssel jutalmazták a mórások produkcióját.
A 10 fős kis csoportot a Padkaporos együttes
fiataljai mellett táncolni szerető, akaró (és
tudó) diákok alkották. (E szép siker után
egyre többen érdeklődnek a néptánc lehetőségei felől az iskolában.) Az ezüstminősítést
kiharcoló mórások: Bodnár Zsófia 8/E,
Dankó Dániel 8/E, Gulyás Eszter 8/E,
Kürti Zsófia 9/C, Virág Melinda 9/C,
Dencs Krisztina 9/A, Péter-Szabó Osszián
9/A és Samu Barbara 11/E. Tóth Borbála a
Közgazdasági Szakközépiskola tanulója.
Nánási Tamás pedig a GAMF hallgatója.
Felkészítő tanár: Rosta Eszter.
RF

Nyitott kapuk...
Szent Flórián Nap alkalmából a tűzoltóság
idén is megtartja a hagyományos „Nyitott
Kapuk Napját”. A rendezvényre május 4-én
és május 5-én kerül sor 9 és 15 óra között.
- Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad Jézus, veled járjuk – énekelték Szatmári Imre kántor vezetésével a két templom egyházközségének hívei a Kálvárián, a nagypénteki keresztútjáráson. A 14 állomásnál Hajagos Gyula, a Szent István templom plébánosa olvasta fel
az elmélkedéseket – a több mint 2000 évvel ezelőtti események kapcsán a mai kor
emberének szívéhez, lelkéhez szóltak a gondolatok. A keresztút végén a plébános atya
megköszönte a résztvevőknek, hogy ezt az órát - Jézus szenvedésére emlékezve - az Istennek
szentelték.

Az érdeklődők a bemutatón nem csak a
Tűzoltóság, hanem a Rendőrség, a Mentőszolgálat és a Polgári Védelem felszereléseit,
eszközeit is megtekinthetik és kipróbálhatják.
A programokkal kapcsolatban érdeklődni a
76/463-444 és a 76/461-605 telefonszámon
lehet.
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Programajánló
Nyugat-Szahara kultúrájával ismerkedhetnek meg a félegyháziak április 25-én a
„Párbeszéd az integrációért” program
nyitókonferenciáján. A rendezvényt 15 óra kor az Innovációs Központban tartják. A
program célja megismertetni a Magyarországon élő harmadik országok állampolgárainak kulturális sokszínűségét, ezzel
segítve elfogadásukat és beilleszkedésüket.
A program résztvevői segítséget kapnak az
integrációhoz előadássorozatokon, tréningeken, és csoportos foglalkozásokon keresztül.
További információ: dr. Tóth Tibor projektmenedzser, 0630/282-1266.
Ijásztalálkozó lesz május 3-án a Dinnyés
tanyában. Megmérettetés délelőtt, délután
egy kis közös sütés, főzés, beszélgetéssel
fűszerezve. Érd: 06 70/294-8881.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
Országos rajz- és képzőművészeti pályázat.
Téma: • Szoptatás, ahogy a gyerekek látják, •
Család és gyerekek , • Szabadon választott téma.
Nevezni lehet: bárkinek, aki kedvet érez, hogy kifejezze magát - életkori és művészeti irányzati
megkötés nélkül. Határidő: május 15. A határidő
után beérkezett pályaműveket a következő állomáson állítjuk ki. Leadás: postán: 2145 KerepesSzilasliget, Rózsavölgyi út 19. vagy elektronikusan
az info@anyatejmisszio.hu e-mailcímre. A
pályamű címe, kategória, név, életkor, értesítési cím,
e-mailcím és telefonszám feltüntetésével. Évente a
képeket zsűrizzük, díjazzuk és a honlapon megjelölt
helyszíneken kiállítjuk. A beérkezett pályaműveket
a www.anyatejmisszio.hu honlapon folyamatosan
közzéteszünk. Első állomás: Kerepes. További
információ: www.anyatejmisszio.hu
A http://www.diabetesonline.hu pályázatot hirdet gyermek és felnőtt korú cukorbetegeknek, a
kezelésükben részt vevő egészségügyi dolgozóknak, illetve a betegségben bármi módon érintetteknek: elevenítsék fel betegségük, kezelésük azon
élményeit, amelyekben megcsillant a jókedv, a
humor, a derű, ami erőt adhat, vagy elszórakoztathatja a sorstársakat. Május 31-ig várjuk a névvel,
értesítési címmel ellátott, legfeljebb két gépelt oldal
(50 sor) terjedelmű írásaikat e-mailben a derusdiabetesz@gmail.com címre. A levél tárgyában kérjük
megjelölni: Derűs Diabétesz Pályázat. Egy pályázó
csak egy írással indulhat. A beérkező pályázatok
közül a zsűri kiválasztja az általa legjobbnak ítélt 10
írást,
amelyek
felkerülnek
a
http://www.diabetesonline.hu oldalra. Az élbolyba
bekerült írásokra június 30-ig az olvasók szavaznak,
és a legtöbb szavazatot kapott 3 írás megjelenik
nyomtatásban a Dr.Info - Cukorbeteg Élet
Magazinban.

Kedves csónak és ladiktulajdonosok! A
kiskunfélegyházi Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás és fesztivál szervezőcsapata a helyi
lakosok segítségét szeretné kérni. A kiállítás
2009-es témája a VÍZ. Keresünk olyan csónakokat, ladikokat, melyeket a 2009. május 2231-ig megrendezésre kerülő kiskunfélegyházi
Miénk itt a tér szabadtéri kiállításon padként
használhatnánk. A csónakok és ladikok el- és
visszaszállítását mi vállaljuk. Kérjük segítő
szándékával keressen meg minket a 06-70-3871026, vagy a 06-70-387-1511 telefonszámon,
vagy a mienkittater@freemail.hu e-mail címen.
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20 éves a Hazanéző
„A nyelv a lélek háza, s ápolni azt ránk
szabott kötelesség” – Ambrus Lajos, a
korondi Firtos Művelődési Egylet
vezetője munkatársaival 1999-ben
alapította meg a Hazanéző című folyóiratot. Félegyháza testvérvárosa lapjának 20. évfordulóját a szerkesztőség és
az egylet néhány tagja április 2-án, irodalmi est keretén belül a Hattyúházban
ünnepelte.
Dr. Nemes Nagy Tibor idegenforgalmi
tanácsnok köszöntője után a folyóirat korábbi
számaiból a Kossuth Lajos szakiskola diákjainak előadásában irodalmi összeállítás hangzott el. Endre Zsófia tanárnő vezetésével ez az
iskola rendszeresen részt vesz a Hazanéző nyári,
nemzetközi, irodalmi-folklór alkotó táborában.
A diákok műsorukban a folyóirat alapító főszerkesztőjének, Ambrus Lajosnak a munkáját
méltatták, aki maga így vallott a kiadvány
megszületésekor: „…jelentkezünk. Vidékek
vidékéről, faluról indulunk a világ felé, hadd
lássa meg, borzongó tengerként ránk zúdított
kényes viharaitól megtisztultunk-e eléggé.
Indulnunk kell, másként nem tehetünk, hisz
jóideje várjuk, hogy megkérdezzenek: kicsi
királyfiak hitével milyen kincseket rejtegetünk, s
kinek. S hogy ne érkezzünk üres marokkal, hozzuk magunkkal e lapot, palagyúró hitünk beszédes talizmánját, hisz meggyőződtünk: hallgatni nem mindig arany. Az otthon, az igaz, tiszta beszéd legyen madárlátta kenyér, varázseszköz, amellyel mindig hazatalálunk, s lássunk
felettünk egy-egy ragyogó csillagot, mely jóbanrosszban biztatóan kacsint ránk, mint a tűzhely-

ből kibukó parázs. Ezért született, s vállalja a
megmérettetés édes, keserű ódiumát a Hazanéző.” 20 év óta a Sóvidék hungarológiai folyóirataként megjelenő kiadványt szinte a semmiből
teremtik elő, közel 150 munkatárs áldozatos
közreműködésével és az egész Korond összefogásával jelenhetnek meg évről-évre a lapszámok. A folyóirat mellett Ambrus Lajos
könyvkiadót is alapított, számos megjelent
művet a helyszínen is megvásárolhattak. A főszerkesztő örömét fejezte ki, hogy a két város
együtt köszöntheti a lap jubileumát, elmondta, a
20 éves Hazanéző megcáfolja Tamási Áron
szavait, miszerint „Korond fölött elaludt a
Gondviselés.” – Az egész magyar nemzet öszszeragasztásában valami kicsi szerepet akar játszani a Hazanéző – fogalmazott Ambrus Lajos.
A megjelent szerkesztőségi tagok gondolatai
után Józsa András történész, tanár kutatásai
alapján készített, Petőfi és a székelyek című
vetítettképes, igen értékes előadását láthattuk.
Az igen gyér számú érdeklődő közönség egy
nagyon tartalmas estét tölthetett el a korondi
vendégek társaságában.
Bm

Ki mit tud
Városunkban rendezték meg április 4-én a
megye speciális iskolái számára a Ki mit tudot.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Göllesz
Viktor Általános Iskolája vállalta a rendező
szerepét, a közel 300 diák két helyszínen, a
Móra Ferenc Művelődési Központban és a városi könyvtárban mutatta be műsorszámait.
Házigazdaként a vendégeket Ficsór Józsefné, a
Göllesz Viktor Általános Iskola igazgatója köszöntötte, megnyitót mondott Rausch Sándor, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke.
Rausch Sándor beszédében a speciális képzést
igénylő gyerekekről szeretetteljes hangon szólt,
kiemelve, hogy ők őszinték, nincsenek előítéleteik, könnyen sebezhetőek. Az egészséges társaikhoz hasonlóan bennük is meg van az önmegvalósítás iránti vágy, nekik is nagy szükségük
van arra, hogy a zene, a tánc, a bábozás, a versmondás önkifejezésük eszköze lehessen. Rausch
Sándor tisztelettel és megbecsüléssel beszélt a
speciális képzésben dolgozó pedagógusokról,
akik emberfölötti erőfeszítéseket tesznek a tanulók fejlesztésére. Beszéde végén elismerését fejezte ki Ficsór Józsefnének a színvonalas rendezésért, szervezésért, majd Shakespeare szavaival fejezte be mondandóját: „Minden emberre
szükség van, hiszen mindenki szín az élet palettáján.” Ezt követően Kapus Krisztián, a MOV
Bizottság elnöke köszöntötte és eredményes ver-

senyzésre bátorította a fiatalokat. Mindkét
helyszínen nagyon színvonalas produkciókat
láthatott a zsűri és a közönség, vers-mese-prózamondás, szólóének-hangszer, szín-bábjáték, modern-néptánc, könnyű- és kamarazene kategóriákban mérték össze tudásukat a megye speciális iskolái. A Göllesz iskola tanulói igen szép
eredményeket értek el, mesemondásban Kalmár Bence 3. osztályos tanuló megyei I., Vincze Ildikó III. helyezett lett, Papp Dávid versmondását III. helyezéssel jutalmazták. Az
Apáca-show táncosműsor és a Húsvéti ünnepkör szokásait megjelenítő produkció
III. helyezést kapott. Felkészítő tanárok:
Vargáné Fekete Judit, Jókainé Farkas
Erzsébet, Juhász Katalin, Fazekasné Koncz
Mónika és Pozsár Edina. A rendezvény a BácsKiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány
támogatásával jött létre.
Bm
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„Bélyegesen, csillagoson”
/Ady/
„Aki csupán a jövőbe néz, és nem él a múlt tanulságaival,
annak nem lehet jövője.” /Schnapp Dávid/
Tekintsük át ezért Kiskunfélegyháza múltjának egy rövid,
botrányosan szomorú szeletét!
Hatvanöt évvel ezelőtt 1944. március 19. és június 15. között a
német megszálló csapatok fenyegető „védelme” alatt a helyi
közigazgatás vezetői végrehajtották a város zsidótlanítását.
A félegyházi Kun Dávid családjának megpróbáltatásait kísérjük végig, hogy az egyes családok
szenvedéseiről képet kapjunk. Az események felidézéséhez segítségül hívjuk az egykorú dokumentumokat és a család egyetlen életben maradt tagjának a Félegyházán született Schnapp
(Kun) Leának emlékezéseit. A Jeruzsálemben élő írónő, újságírónő 1991-ben megjelent
könyvére, a Hatikva Auschwitzban című alkotásra támaszkodunk.
Kun Dávid feleségét, három gyermekét Gábort, Leát és Évikét a tulajdonában levő benzinkút
és autó alkatrészeket értékesítő üzletének jövedelméből tartotta el. Igazi családi vállalkozás
volt ez. Gábor értett az autószereléshez, ha kellett, éjjel is az ügyfelek rendelkezésére álltak. A
szülők nagyon fontosnak tartották a gyerekek taníttatását. A két lány, Lea és Évike az országos
hírű Constantinumba járt.
Lea 1942-ben elvégezte a négy polgárit, melynek emlékét egy kis ezüstgyűrű őrizte volna, ha
az is áldozatul nem esett volna az esztelen zsidóüldözésnek.
„1942-47 Ötéves találkozó. Ez volt bevésve abba az ezüstgyűrűbe, amit a félegyházi
Constantinum leánynevelő intézet IV/b. osztályának 33 növendéke 1942 júniusában az ujjára
húzott a hófehér falú, virággal díszített tanteremben. A növendékek vidáman kacarásztak
továbbtanulást, pályaválasztást illető tervekkel. Az osztályban csak mi, a négy zsidólány
éreztük, hogy lehetőségeink napról-napra szűkülnek.” „Összeszorított fogakkal vettem
tudomásul, hogy jó bizonyítványom ellenére sincs továbbtanulási lehetőségem… Édesanyám
leszerződtetett egy kis varrodába tanoncnak.”
De 1944. március 19. után még „kétéves tanoncságomat sem fejezhettem be: gettóba zártak
bennünket.” – emlékezik vissza Kun Lea az eseményekre.
Húga, Évike akkor a Constantinum II. osztályos polgári iskolai tanulója volt. A tanítás áprilisban befejeződött, így Évikének nem kellett sokáig szégyenkeznie társai előtt az április 5-től
kötelező sárga csillag viselése miatt.
1944. április 26-án közzétették az 1610/1944. számú kormányrendeletet, amely előírta a zsidók
lakásának igénybevételét és a zsidók kényszerlakhelyre költöztetését. Ennek értelmében
Félegyházán május 15-én történik meg a helyi zsidóság, köztük Kun Lea családjának gettóba
való gyűjtése.
„A gettóból naponta kétszer mehettünk ki, rendőri felügyelet mellett a kúthoz. Amikor a kúthoz
értem, ott állt mezítláb a 14 éves Ica (Herrmann Józsefné Tarjányi Ilona), aki már órák hosszat
várakozott rám. Sírt, kezében egy marék cseresznyét tartott. – Neked hoztam, ne félj – mondta
és átölelt. Majd olyan csúnya átkot szórt a rendőri kíséretemre, hogy belepirult.”
Lea ma is őrzi ennek a marék cseresznyének, az együttérzés jelének az emlékét.
A városi vezetés kegyének számított, hogy a gettóba költöztetett 16 éven aluli zsidó személyek
közül a polgármester előbb 12-nek, majd újabb 13-nak engedélyezte, hogy ideiglenesen
„mezőgazdasági cselédként illetve munkásként munkát vállaljanak”. Ebben a „kegyben”
Leának is volt része. „Kapával a vállunkon… engedéllyel indultunk a néhány kilométernyire
fekvő kertészetbe… Volt lehetőség a szökésre, de én csak édesanyámra és testvéreimre gondoltam… Arra, hogy az egész család együtt szökjön meg, lehetőség sem volt. És… főleg még
mindig rendületlenül hittünk a magyar hazában.”
De csalatkozniuk kellett. Május 8-án a család nemcsak a házát veszítette el, hanem a polgármester ahhoz is megadta az engedélyt „honvédelmi érdekből”, hogy a család tulajdonát
képező „benzinkút és zsidó üzlet szakképzett keresztény kezébe kerüljön.” Június 15-én
bevagonírozásuk előtt pedig kényszerítették őket az ékszerek beszolgáltatására is. „Odaadtam
vékony kis aranyláncomat, rajta az amulettel: Mózes a törvénytáblákkal, meg az ezüstgyűrűt a
belevésett 1942-47-es dátummal.” Így rabolták el Kun Lea szép gyermekkorának utolsó tárgyi
emlékét, mely Félegyházához kötötte.
A legfontosabbakat, szüleit és testvéreit ezután vesztette el. Tizenhatodik születésnapján, 1944.
november 25-én a 7927-es számon szólított Kun Leának a családját már megölték a nácik
Auschwitzban. Kishúga, Évike még alig múlt 12 éves! Egyetlen kép maradt utána, amelyet a
kislány félegyházi keresztény barátnője őrzött meg, s adott át a Yad Vashem Intézetben ma is
tanácstagként dolgozó Leának. Családja nem pénzben, hanem szellemi javakban gazdag.
Legidősebb fia Dávid író, költő és Talmud-tudós, 31 évesen súlyos betegségben meghalt. Édesanyja elküldte fia szép gondolatait Félegyházára is.
„Az lesz az ünnep

ha majd az emberi faj
nem kohol több rosszat
s kihal a világból
méreg és gyilok.”
/Schnapp Dávid: Húnyó gyertyalángok/
Ettől az ünneptől még messze vagyunk, de élnünk kell a múlt tanulságaival. Jövőnk, jobb
jövőnk csak így lehet.
Mayer Lászlóné
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Megújult a Hősök Parkja
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
szervezésében megalakult a „Szép Félegyházáért
Kör” civil szerveződés, mely célul tűzte ki a Hősök
Parkjának rendbetételét, pihenő parkjainak
felújítását és a szobrok körüli virágágyások rendezését. Nem sok város rendelkezik ilyen szépen
berendezett, fákkal beültetett parkkal, melyben
Kossuth és Petőfi szobor, az I. Világháborús
Emlékmű, az 1956-os forradalom kopjafája van
elhelyezve. Kevesen tudják azt is, hogy ennek a
parknak a fáit a kiskunfélegyházi lokálpatrióták, a
közelmúltban elhunyt Héjjas István, Fekete János
és az ő kortársaik közül sokan mások telepítették.
Nagyon szép gesztus a szervezők részéről, hogy az
első két felújított padot az ő nevükkel fémjelezték
az önkormányzati képviselők és többen mások is
felújítottak egy-egy padot. Összesen tizenhat pad
került felújításra. Két önkéntes lokálpatrióta,
Pogonyi Judit, Kovács Gyula órás és a diákok sokat
tettek a park rendbe hozásáért, a virágágyások
kialakításáért. Most már csak egy vízcsap kellene a
virágok locsolásához Fontos lenne ifjúságunkat
arra nevelni, hogy becsüljék meg őseink emlékét,
ne rongálják azt. Kérjük őket, ne firkálják össze, ne
faragjanak bele az újjávarázsolt padokba, hanem
arra használják, amire való: pihenésre.
Id. Magosi Ottó

Tavaszi virágünnep…
…április 25-én, szombaton, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület Szép Félegyházáért
Köre rendezésében, a virágosabb erkélyekért, virágosabb udvarokért, a virágosabb Félegyházáért!
Nyolc órától értékesítéssel egybekötött dísznövényés virágkertészeti bemutató a Petőfi téren. Kulturális programunk: szabadtéri kiállítás, virágcsendéletet ábrázoló festmények a Holló Kör alkotóitól,
virágfotók a Wesel Hugó Fotókör alkotóitól.
Tíz órától: Köszöntőt mond Vőneki Ottóné, a Mezőgazdasági Középiskola tagintézmény-vezetője.
Padkaporos Táncegyüttes: Virágtánc. A Bercsényi
utcai óvoda Aprómanó csoportja: Tavaszköszöntő
tánccsokor. Kiskunfélegyházi Népdalkör és Citerazenekar, Gál Krisztina ének, Palatinus Ákos citera. Tizenegy órától: ,,AZ ÉN KIS KERTEM’’ aszfaltrajzverseny kisgyermekeknek. A legjobb
alkotások díjazásban részesülnek.
A rendezvény ideje alatt szaktanácsadás, virágpalánták, kerti díszek, kerámiák árusítása. A városi
könyvtárban - nyitvatartási időben - megtekinthető
a „Verespatak múltja, jelene és jövője képekben” c.
kiállítás.

Kutyakiállítás
III. Jótékonysági Keverék- és Fajtatiszta Kutyakiállítás Kiskunfélegyházán május 30–án. Szeretettel várok minden kutyabarátot az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő „Jótékonysági Kutyakiállításra”, melyre keverék- és
fajtatiszta kutyák egyaránt nevezhetők! Helye,
Petőfi tér. Ideje május 30., 10 óra. Nevezési díj:
2000 Ft/ kutya + 3 kg táp. Nevezési cím: Papp Viktória, Kiskunfélegyháza 6100, VI. kerület 1. Info:
06 70/ 3381-573. E-mail: miniaturebull@gmail.
com. A bevétellel idén is a kiskunfélegyházi kutyamenhelyet támogatom! Nevezni a helyszínen is
lehet 8-9.30 ig! Oltási könyvet kérem hozzák
magukkal!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Besze Zsófia (anyja neve: Nagy Tímea), Konkoly Dzsenifer
(Rácz Annamária), Patai Bianka Klaudia (Szabó Klaudia), Kádár
Liliána (Horváth Éva), Konkoly János Csongor (Iványi Gabriella),
Varga Emese (Székely Emese), Barna-Pap Nóra (Dobozi Gabriella),
Tóth Vivien (Gulyás Erika Beáta), Tóth Nelli (Lestár Klaudia), Brimo
Jasmin (anyja neve: Bozó Beáta), Magna Nóra Naomi (Szilágyi Réka),
Czakó Kata (Kürtösi Erika), Palásti Gergő Árpád (Urbán Bernadett
Andrea), Barta Zsolt Csaba (Aczél-Szabó Márta)
Meghaltak: Szabó János, Vadrácz-Tarjányi Pál, Dobos József, Szabó
Gyula, Szalai István, Boda Andrea, Cserényi Sándorné Hegedűs Mária,
Dányi Lászlóné Vincze Edit, Vakulya János, Tajti Lajos Sándorné Csik
Margit, Cseh Károlyné Kónya Mária, Busa István, Timár Imre –
Kiskunfélegyháza. Hatvani Andor – Tiszaalpár. Ladányi László, Varga
Béláné Pál Mária – Jászszentlászló. Horváth Imréné Polyák Erzsébet –
Bugac, Fazekas Imréné Rózsa Rozália – Petőfiszállás. Tősér József
Ferencné Tóth Ilona – Fülöpjakab.

Választási hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7-ére (vasárnapra)
tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.
Aki a választás időpontjában külföldön tartózkodik és szavazni
kíván, 2009. május 22-ig. kérheti a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételét személyesen, meghatalmazott útján, vagy ajánlott
levélben úgy, hogy az legkésőbb 2009. május 22-ig megérkezzen a
Helyi Választási Irodához. A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár 2009. május 22-ig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, ill.
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a
lakcíme szerinti névjegyzékbe. Ezen határidő jogvesztő, ezért az
Okmányirodában 22-én 16.00 óráig ügyeletet tartunk az ilyen jellegű kérelmek átvétele miatt. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcím bejelentési jogszabályok értelmében csak a település
megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással kívánnak
szavazni, a 13. sz., Móra Ferenc Gimnáziumban lévő (Kossuth
u. 9.) lévő szavazókörben szavazhatnak.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5én 16.00 óráig lehet kérni. Ajánlott levélben pedig úgy kérhető,
hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen a Választási Irodához. Ha az
igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig
kérheti, hogy - az igazolás bevonásával egyidejűleg - vegyék vissza
a lakóhelye szerinti szavazókörbe. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Árverési hirdetmény
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 17 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
m2-es helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 27,2 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz.
alatti 99 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 60,7 m2-es helyiség, Szent János
tér 2. sz. alatti 18,4 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es
garázs, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti 13 m2-es garázs, Holló L. u. 9/2. sz. alatti
21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan,
Alpári úti Ifjúsági Sporttelep és a mellette fekvő területek, 2084 hrsz-ú ~1400
m2-es telek (Móra Óvoda mellett), Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan, 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, Damjanich u. 4.
sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), Tóth Kálmán u. 10 szám
alatti 820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), Bajza u. 36 szám alatti 693
m2-es 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.
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Április 25-én 9 órakor kezdődik a Constantinum Sportcentrumában a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hittanosainak sportolimpiája.
• Április 25-én a 18.30-kor kezdődő esti szentmise a Szent Mónika
imaközösség szentmiséje lesz.
• Április 30-án 17 órakor kezdődik a Constantinum Katolikus Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola végzőseinek ballagása a Constantinum sportcentrumában. Ünnepi beszédet mond: Bányai Gábor, a BácsKiskun megyei közgyűlés elnöke.
• Juliusz Janusz apostoli nuncius mutat be hálaadó szentmisét XVI.
Benedek pápa megválasztásának negyedik évfordulója alkalmából
április 24-én 17 órakor a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templomban. Imádkozzunk a Szentatyáért!
• Országos Mindszenty-zarándoklat. Idén Mindszenty József halálának
évfordulóján, 2009. május 2-án szombaton tartják a hagyományos zarándoklatot és ünnepi szentmisét a bíboros-hercegprímás földi maradványait
őrző esztergomi bazilikában, délelőtt 10.30 órakor.
• Május 4-én van Szent Flórián ünnepe. Szent Flórián a tűzoltók
védőszentje.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

A Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja az idei évben is kéri
Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával segítsék működésünket. Egyúttal köszönjük Önöknek a korábbi évek támogatását, segítségét.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok értékesítésére. A területből 20 hektár 2275 m2 vételára min.
4.466 Ft/m2+ ÁFA, a fennmaradó 13 hektár 9286 m2 terület vételára
pedig min. 1.582 Ft/m2+AFA. Pályázat beérkezésének határideje: 2009.
április 28. 11.00 óra. Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-018

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: Április 20-tól április 26-ig
Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463363.Április 27-től május 3-ig: Kamilla Patika, Kiskunfélegyháza,
Alpári út 29/a. Tel: 76/432-000.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Április 25-én és 26-án: Dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. Tel: 70/6677-188. Május 1-től
május 3-ig: Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.:
20/9511-955, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Jó formában az Öregfiúk
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„Hatalmas
küzdelem...
…a szellemi diákolimpia országos döntőn.” Ezzel a mondattal kezdte a Magyar
Diáksport Szövetség honlapja a beszámolóját a Rétságon megtartott III-IV.
korcsoportos Dr. Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia országos döntőjéről.

KKC Öregfiúk – Filtermat Nagykőrös 67-65
A rájátszás harmadik győzelmét aratta zsinórban az Öregfiúk csapata. Külön említést érdemel
Kósa László szenzációs játéka, amellyel 39 pontot szerzett csapatának. Hazai pontszerzők:
Kósa L. 39, Huszár A. 9, Polyák I. 6, Görög I. és
Vidéki M. 4-4, Nemcsok A. és Seres T. 2-2.,
Tamási A. 1. Edző: Szabó Csaba.

KKC II. – KKC Öregfiúk 60-65
A „félegyházi rangadón” a rutin győzött a
fiatalsággal szemben. A küzdelmes, sportszerű
mérkőzésen minimális különbségű győzelem
született. Pontszerzők (Öregfiúk): Vidéki M.
18, Tamás A. 13, Kósa L. 10, Káposzta J 8,
Görög I. és Polyák I. 8-8, Seres T. 2.
Edzők: Bódi Sándor, Szabó Csaba.

Vereség, vereség...

Balogh, Garaci, Valkai, illetve Katona.
Lódi László: A korán jött kiállítás megpecsételte
sorsunkat.
Áprlis 18.
KHTK-Monor 1:2 (0:1)
Kiskunfélegyháza, 150 néző. Vezette: Fajkusz.
A félegyházi csapat most sem tudott magára
találni. A nagyobb lelkesedéssel játszó monoriak
megérdemelten győztek.
Gólszerzők: Drozdik (90. p.), illetve Bokros (44.
p.) és Simon (58. p.).

NB III. Alföld csoport.
Április 11.
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE- KHTK !:0 (3:0)
Izsák, 150 néző. Vezette: Lovas.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés. A hazaiak
többet és eredményesebben támadtak, amely
meg is hozta gyümölcsét.
Gólszerzők: Liptai 2, Parti 2.Kitűnt: Liptai,

Három arany, egy bronz
Két rangos versenyen vettek részt a napokban a
félegyházi teniszezők. Szentesen egy arany és egy
bronz, míg Hódmezővásárhelyen két aranyérem
volt a mérleg.

Szentesen rendeztek teniszversenyt március
végén F12 évesek kategóriájában, ahol Horváth
Ábel 3. helyezést, F14 éveseknél Szabó Dániel 1.
helyezést ért el. Mindkét versenyző a kiskunfélgyházi József Attila Általános Iskola tanulója és a
KVTK versenyzője. Edzők: Dr. Horváth Tibor és
Horváth Tibor.
Hódmezővásárhelyen április 11-12-én rendezték
meg az év első szabadtéri régiós teniszversenyét.
A jó idő és a hosszú hétvége nagyon sok versenyzőt vonzott. A fiú 12 évesek korosztályában
22 fő nevezett. Az első nap csapat - körmérkőzéseket játszottak a versenyzők, a második
nap egyenes kiesésben (8-as tábla) folytatódott a
verseny. A kiskunfélegyházi Horváth Ábel (11
éves) nagyon szép, egyenletes teljesítményt nyújtva, a döntőben egy halasi versenyzővel mérkőzve,
két sima szettben győzött, és megnyerte a
versenyt. A 14 évesek versenyszámában 20 induló
közül szintén a félegyházi Kurucsi Ronaldo egy
hódmezővásárhelyi ellenféllel játszotta a döntőt,
ahol fölényesen győzött és nyerte meg a versenyt.
Ronaldo a félegyházi Móra Ferenc Gimnázium
tanulója. Mindkét versenyző a KVTK játékosa.
Edzőjük: Dr. Horváth Tibor és Horváth Tibor.

A verseny ritka izgalmakat tartogatott a 8
döntőbe jutott csapatnak. A versenyzőknek
szinte mindent tudniuk kellett az 1964-es
tókiói olimpiai játékok magyar résztvevőiről, eredményeiről, a torinói 2006-os
téli olimpia eseményeiről vagy a pekingi
nyári olimpiáról éppúgy, mint a magyar
öttusázók szerepléséről az olimpiákon.
Az idei döntőben - melynek zsűri elnöke
Ránkyné Németh Angéla, a mexikói
olimpia gerelyhajító bajnoka volt – 4 csapat emelkedett ki, akik a hetedik kérdéscsoportig teljesen egyenlően haladtak. Zamárdi, Rétság, Pécs és Kiskunfélegyháza.
A végső sorrend: I. – Kiskunfélegyháza
(MFG), II. – Zamárdi, III. – Rétság, IV. –
Pécs, V. – Kaposvár, VI. – Budapest
(Zugló), VII. – Ófehértó, VIII. – Nagykanizsa.
Nagy Ferenc tanár tanítványai tizenötödik
alkalommal szerepeltek szellemi diákolimpiákon, és a sok második, harmadik és
egyéb helyezések mellett az idén ötödször
sikerült megnyerni ezt az egyre rangosabb
versenyt. A III-IV. korcsoport az általános
iskolás kategóriát jelöli és ezt a versenyt
2003-tól rendezik ennek a korosztálynak.
A Móra Ferenc Gimnázium hatosztályos diákjai kezdettől fogva a döntőkben
szerepeltek, s most újra bizonyítottak.
Ezúttal Vajda Dániel 8/E, Bognár Zsolt
8/E, Fekete Ági 9/E és Szabó Petra 9/E
osztályos diákok vívták ki ezt a nagyszerű sikert. A gimnázium hatosztályos
diákjai újra igazolták rátermettségüket,
tehetségüket.
RF

Hirdetmények
A Félegyházi Tűzoltók Közhasznú
Sport Egyesület 2008. évben támogatóitól és tagjaitól származó összesen 2.669 e. Ft bevételéből 1.476 e.
Ft-ot használt fel legnagyobb részben
az "In Memoriam 2001. szeptember
11." rendezvénysorozat megvalósításához. A felajánlott anyagi segítséget ez úton is megköszönjük.
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100
Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.)
határozott időre 1 fő vezető ápolót
keres.
Határidő: 2009. május 4.
Érdeklődni lehet Gálig Erzsébet
intézményvezetőnél a 30/815-54-01es telefonszámon.

Félegyházi Közlöny

8. oldal

2009. április 23.

Elrontott befejezés

Birkózó sikerek

Két – elkerülhetőnek tűnő – vereséggel zárta
a Somafone-KHTK futsal I. osztályú labdarúgó csapata az idei szezont.

Április első hétvégéjén több versenyen is
sikerrel szerepeltek a kiskunfélegyházi
Vasas TK versenyzői.

Otthonunkban, a Félegyházi Sportcsarnokban fogadtuk a Tolna-Mözs csapatát, akik
győzelem esetén még reménykedhettek a
rájátszáshoz szükséges 4. hely megszerzésében. Ennek megfelelően hatalmas elszántsággal léptek pályára, de arra kevesen számoltak, hogy az enerváltan játszó félegyházi
lányok ellen már az első félidőben olyan
előnyre tesznek szert, amit egy jól felkészült
csapatnak is nehéz behozni. (0-3). A második
játékrészben Bagdi Csilla egyéni kiváló teljesítményének és góljainak köszönhetően
sikerült felzárkózni, de az egyenlítés nem
sikerült. (3-4).
Felcsillant ugyan a remény, az ekkor már
nagy akarással, de több hibával is játszó Somafone ismét gólt kapott, amire még Szabó
Nóra tudott találatával válaszolni, ám ez is
kevésnek bizonyult a mérkőzés magunk javára fordításához. A mérkőzés összképe
alapján a vendégcsapat megérdemelten vitte
el a 3 pontot, amihez csak sportszerűen gratulálni tudtunk.
Somafone-KHTK – Tolna-Mözs 4-6 (0-3)
Másnap reggel korán indultak el a Somafone-KHTK labdarúgó lányai az idei utolsó
mérkőzésre Salgótarjánba. Reményeink sze-

Kaposváron rendezték a kötöttfogású diákolimpiát, ahol Gyöngyösi Gergő bronzérmet szerzett a 46 kg-os súlycsoportban. A
fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola
tanulója két héttel ezelőtt a szabadfogásúak
között is bronzérmet tudott nyerni. A fiatalabb korosztály Orosházán lépett szőnyegre,
ahol a diákolimpián még nem induló, de
ügyes birkózó palánták mutathatták meg
oroszlánkörmeiket. A bemutatkozás jól sikerült, mert sok szép küzdelemben elért győzelmek után sokan állhattak a dobogó különböző fokaira.
Eredmények: 26 kg-osok között: 1. Vidéki
Roland, 5. Gondi Péter, 28 kg: 5. Nemes
László, 31 kg: 1. Bíró Bence, 2. Rádi Mihály, 37 kg: 3. Fekete Bence, 41 kg: 3. Seres
Gergő, 45 kg: 1. Varga Levente, 3. Czibolya
Milán, 50 kg: 1. Kovács Nándor, 55 kg: 1.
Papp István. Edzők: Ván Jenő, Kelemen
András és Szabó József

rint pontot, vagy pontokat kellett volna szereznünk az utolsó előtti helyen álló tarjániaktól. Sajnos azonban már az első félidő eldöntött mindent, és a hazaiak javára. (4-0). A
folytatásban is végig a Skorpió akarata érvényesült és a számunkra megalázó 10-1-re
diadalmaskodtak a megmagyarázhatatlanul
rosszul játszó lányaink felett.
A bajnoki idény végeztével a SomafoneKHTK a 6. helyet szerezte meg a bajnoki
tabellán, az elvárásoknál gyengébb teljesítménnyel. A jövőben újra át kell értékelni a
női futsal jelenlegi helyzetét, továbblépésének, fejlődésének útját.
Lantos

Feltre, kontra Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza és Feltre testvérvárosi kapcsolatának alakulásában sorsdöntő szerepet
játszott a női labdarúgás. A kapcsolat felvétele
óta a Móra Ferenc Gimnázium leány focicsapata és a Vellai Dynamo nagypályás női futballcsapata minden évben találkozik egymással, hol kispályán, hol teremben, hogy nagypályán. Úgy tűnik, hogy az idei Városalapítók
Napi rendezvénysorozaton is üdvözölhetjük az

olasz focista hölgyeket. A III. Kiskunfélegyházi Nagypályás Női Labdarúgó Mérkőzés
2009. május 23-én szombat délelőtt lesz a
Honvéd sporttelepen.
A nagypályás mérkőzések mérlege az olaszok
felé billen. Eddig a két félegyházi mérkőzést
megnyerték, de tavaly nyáron a félegyháziak
Vellaiban meglepő, de megérdemelt győzelmet arattak.

Ötödik hely a Kikeleten
II. Kikelet elnevezésű labdarúgó
tornán vett részt a minap a KHTK
U9-es labdarúgó csapata. A
gárdának az előkelő ötödik
helyet sikerült megszereznie az
induló tíz csapat közül.
A torna legjobb játékosa
Berekszászi Gergő (KHTK).
A csapat névsora: Berta Flórián, Berekszászi Gergő (7
gól), Csalár Ákos (6 gól),
Csertő Ben- ce,
Kiss Gábor (2
gól), Oroszi Olivér, Tamásdi Dominik
(2
gól),
T ó t h
Bence,
Síber
Julián.

Hírek a palánk alól
Április 10.
KKC – Sunshine NYFSE 95:89
(16:25 , 30:26, 21:20, 28:18) 200 néző.
KKC: Hajdu 30/9, Gál 15, Házi 14, Rauscher 13/3, Dézsi 12, Dobos 10, Fekete I. 1.
Guóth Ádám: A három hetes kényszerpihenő miatt akadozott a játékunk. Ami szerencsére a negyedik negyedre összeállt és
nyerni tudtunk a lelkes nyíregyháziak ellen.
Április 18.
KKC-Békési SZSK 105:64
(32:14, 23:14, 24:22, 26:14) 150 néző.
KKC: Gál 18/6, Házi 14, Dézsi 13/3, Dobos
11, Hajdu 11, Rauscher 9/3, Simon 8/3,
Tápai 7, Fekete I. 6/3, Horváth 4, Fekete P. 4.
Guóth Ádám: Jó ritmusba játszottunk és
ennek köszönhető a győzelmünk. Örülök,
hogy mindenki pályára léphetett és élt is a
lehetőséggel.

Tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2009.
május 1-én nyitja
kapuit a Kerekdombi
Termálfürdő és
Kamping. Kitűnő
gyógyvizzel, nagyon
kedvező árainkkal
várjuk kedves
vendégeinket!

