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Közlöny
Megnyílt a haleszi orvosi rendelő

Városalapítók napja
Tizedik alkalommal emlékezett meg Félegyháza
lakossága városalapító öseiről. A színvonalas
programokat nagy érdeklődés kísérte.
A négynapos ünnepségsorozat ideje alatt a város
apraja-nagyja megtalálhatta az érdeklődésének
megfelelő programot. Kiállítások, Bajuszfesztivál, kirakodó vásár, mazsorett és fúvós fesztivál
várta a félegyháziakat, a gyerekeket pedig vursli,
ugrálóvár.
Részletek a 2-5. oldalon.

Ünnepélyes keretek között avatták fel május 22-én a Haleszi körzeti orvosi rendelőt.
A jelképes nemzeti színű szalagot Lőrincz
Tibor, a körzet önkormányzati képviselője
és dr. Garai István alpolgármester, országgyűlési képviselő vágta át.
A korszerű rendelő mintegy ezer ember kényelmét szolgálja, hisz a betegeknek ezek
után nem kell kilométereket utazniuk, hogy
megfelelő orvosi ellátást kapjanak. A létesít-

Táblaavató

ményben minden nap van rendelés- tájékoztatta lapunkat Lőrincz Tibor.
-g-

Testvériskola Doverben
Együttműködési megállapodást kötött a félegyházi Constantinum Intézmény a doveri Szent Edmund's
School-al. A dokumentumot május
25-én írta alá Chis Atkins és Mayer
Tamásné igazgató.
A megállapodás legfontosabb célja a
nemzetek barátságának erősítése.
Az intézmény vezetői mindezt rendszeres kapcsolattartással, szakmai módszertani tapasztalatok
cseréjével, a családi
barátságok kialakításával kívánják
elérni. Ezen felül az
iskolák közös pályá-

zatokon indulnak, és együtt vesznek
részt kulturális rendezvényeken. Az
elképzelések szerint a Constantinum Intézmény diákjai ősszel
utaznak Angliába.
-g-

Emléktáblát avatott Burgenlandban május 16án a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület,
annak emlékére, hogy Móra Ferenc 1900-ban
Felsőlövőn volt nevelőtanár.
A 125 éve diákotthonnak épült, ma is ugyanazt a
funkciót betöltő épületben emlékezett városunk
Kiskunfélegyháza szülöttére, Móra Ferencre.
Felsőlövő az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, ma Ausztria - azon belül Burgenland olyan egyedülálló települése, ahol minden iskolatípus megtalálható.
Részletek a 4. oldalon.
A FIDESZ, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a
Nemzeti Fórum és a Fidelitas kiskunfélegyházi szervezetei és
a Kiskun Nemzeti Kör, valamint a helyi polgári körök június
4-én (csütörtökön) 18 órakor a trianoni békediktátumra
emlékeznek az Ótemplom előtt lévő Magyarok Nagyasszonya
szobornál! Az együttérző megemlékezőket szeretettel várjuk!
A szervezők

Európai Parlamenti választás 2009. június 7. Szavazni reggel 6 -19 óra között lehet.
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A városalapítókra emlékeztünk

2009. június 4.

Korondi ajándék
Jubileumi lapbemutatóját tartotta Budapesten az
Írószövetségben, május 21-én a Korondi Hazanéző c. folyóirat. A rendezvényen Ambrus
Lajos főszerkesztő az eseményre készült díszes emléktárgyakkal ajándékozta meg a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesületet, melyeket
Laczkóné dr. Szabó Klára elnök vett át.

Folytatás az 1. oldalról.
A központi ünnepségre május 24-én, a Városháza előtti téren
került sor. Itt vehették át legjobbjaink az idei városi kitüntetéseket. Az ünnepségen fellépett a Zene barátok Kórusa, Hegyesi Judit hegedűtanár és a Padkaporos Néptáncegyüttes is.
A rendezvény a lovas bandérium bevonulásával kezdődött,
majd Ficsór József polgármester köszöntötte a város lakóit,
valamint a kitüntetetteket. A díjak átadását megelőzően a Kiskun Múzeum honismereti vetélkedőjén részt vett csapatok vehették át méltó jutalmukat, melyet Kapus Krisztián a Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke és Rosta Szabolcs a múzeum igazgatója
adott át. A város legjobbjai Ficsór Józseftől vehették a kitüntető címeket.

Lejobbjaink
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára „
kitüntető címet idén Haubner Károly (posztumusz), Pásztor Ferenc (posztumusz) kapta. A
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet Prof.
Dr. Istvánfi Csaba egyetemi tanár és Laczkóné
Dr. Szabó Klára ny. iskolaigazgató vehette át.
A „Petőfi Emlékér met” Dr. Tarjányi József
ISK Biosciences Europe S.A. Agrokémiai Váll.
Közép- és Kelet-európai részlegének vezetője, a
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” díjat Mohos Jenőné ny. tanító, Nemcsok Ferencné tanár, a „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” díjat Meizl Ferencné
ny. tanár, „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” díjat Gácsi Lászlóné ny. köztisztviselő, a „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” díjat Dr. Rigó Imre János szülész-nőgyógyász főorvos, Dr. Sebestény Péter háziorvos,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért”díjat Homoki Szabó József gépkocsivezető,
Őze Gáborné nevelőszülő, a „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”díjat P & P Pékáru Kft.,
a „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” díjat Rosta Ferenc Sándor igaz-

gató, a „Kiskunfélegyháza Város Tudományos
Munkáért” díjat Retkes Zoltán tanár, a „Kiskunfélegyháza Roma Közösségért Végzett
Munkáért” díjat Piroska Gábor CKÖ elnöke, a
„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” díjat az ELŐ-SZER KFt., Seres József ügyvezető, Ormándi Antal ügyvezető igazgató Kkfházi Tejüzem, a “Kiskunfélegyháza
Város Közbiztonságáért” díjat Tóth László Róbert polgárőr, mezőőr kapta.
„Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete
Elismerő Oklevelét vehette át: Id. Hidegkúti
Lajos autószerelő, Ormándiné Vígh Rozália szociális munkás, Bartos Katalin ápolónő, Jankovszkiné Dobó Anikó tanár, Dr. Szilágyi Mária
háziorvos, Szakmaközi Művelődési Ház, Kurucz
István nyugdíjas, Tokai György ny. tü. ezredes,
Gyenes Lászlóné titkárnő, Hegyi László
ügyvezető igazgató Kiskunság TÉSZ, Szemerédi
Józsefné tanár, Ónodi Lászlóné ny. középisk.
Tanár, Czékus Tiborné ny. óvodai dajka, Tarjányi
Dezsőné nyugdíjas, Nagy Rozália hitoktató,
Keresztesi Sándorné óvodapedagógus, Németh
Lászlóné ny. gazd. ügyintéző, Kiss Zsolt
ügyvezető igazgató, Primőr Kozmetikai Kft.,
Szurmikné Sándor Emma tanár, Nemcsok
Balázs ny. raktárvezető (PRÍMAGÁZ Zrt.).

Kerítést húztak a játszótér köré
Bekerítették az Attila utca mellett lévő játszóteret. Az eldugott, házakkal körbevett játszótér ugyanis éjszakánként az italozó, cigarettázó hangoskodó fiatalokkal népesült be. A
lakók türelme mára azonban elfogyott.
Pár évvel ezelőtt a lakosság és több képviselő kezdeményezésére játszótér épült az

Attila utca melletti téren. Sokan örültek a
kezdeményezésnek, de azóta megváltozott a
lakók véleménye, mivel sokakat zavar a fiatalok éjszakai tivornyázása, de még a játszótérről kiszűrődő gyerekzsivaj is. A megoldás megszületett, három év után bekerítésre került a játszótér.
Ernyes László, a körzet önkormányzati
képviselője elmondta, a létesítmény bekerítése után vélhetően csökken az esti randalírozók száma.
G. Zs.

Zongorát kaptak
Tavaszi hangversennyel köszöntötték a TKIKI
művészeti iskola ének-zene emeltszintű osztályai az édesanyákat. A gyerekek komoly zenei
művekkel, népdalokkal, táncdarabokkal kápráztatták el vendégeiket. A rendezvény ezúttal nem
csupán a szülők számára marad emlékezetes,
hiszen Felber Gabriella, kiskunfélegyházi születésű operaénekes egy zongorát adományozott
a Móra Ferenc Művelődési Központnak.

Strand kedvezmény
Májustól ingyenesen látogathatják a félegyházi
strandot a Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesületének tagjai, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Kiskunfélegyházi Szervezetének tagjai (az esetben, ha mindkét szülő,
vagy az egyik szülő saját gyermekével, gyermekeivel együtt látogatja a strandot és uszodát,
a gyermekek belépése ingyenes), és valamennyi
70. életévét betöltött félegyházi - tájékoztatta
lapunkat Endre Sándor alpolgármester, akinek
javaslatára bővült a kedvezményezettek köre.

Félegyházi Közlöny

2009. június 4.

Az unió az összefogásról szól

Az MSZP Európai Parlamenti képviselője,
Tabajdi Csaba tartott fórumot május 21-én
Félegyházán, az Innovációs Központban.
A politikus egyebek mellett beszélt arról,
mennyit profitált az ország az uniós csatlakozásból. Elmondta, Magyarország az
egy főre jutó támogatásokat tekintve a második helyen áll Csehország mögött.

Tabajdi kijelentette, hazánkban a mezőgazdaság legfőbb
problémája a szövetkezés teljes hiánya, pedig a gazdálkodók egyetlen túlélési esélye a
szövetkezés. Támogatni kell,
hogy az élelmiszerfeldolgozó-iparban részvényesek legyenek a termelők, mert a komoly pénz, a haszon az a feldolgozásban és az értékesítésben van. A képviselő szerint Magyarországon szociális szövetkezeteket is létre kellene hozni, ami nem a profit maximalizálást
szolgálná, hanem a megélhetést, hogy minél
kevesebben éljenek segélyből. Tabajdi
Csaba leszögezte: Magyarországon az
élelmiszergazdaság, vagyis a mezőgazdaság
és az élelmiszer-feldolgozóipar együtt, egy
stratégiai ágazat kell, hogy legyen.

Új irány, új politika

Az Európai Parlamenti kampánysorozatának részeként a kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Házban tartott sajtótájékoztatót és fórumot május 21-én a Lehet
Más a Politika (LMP).
A sajtótájékoztatón Ivády Gábor, az LMP
és a Humanista Párt EP listájának második
helyezettje, az LMP választmányi tagja, Ivád
község polgármestere elmondta, hogy az
LMP az olyan embereknek kíván alternatívát
nyújtani, akiknek elegük van a rendszerváltás
utáni húsz éves politikai látszattevékenység-

ből, és változást akarnak. Az
LMP azoknak szól, akik fel
akarnak lépni a társadalom
minden részén megtalálható
korrupció ellen, azoknak, akik
nemcsak a mára, hanem a holnapra is gondolnak, hogy egy
élhető természeti, társadalmi
és gazdasági környezetet adjunk át utódainknak. Legfőképpen azokat kívánja megszólítani az LMP, akik úgy gondolják, hogy a politika nem úri huncutság, és felelős állampolgárként részt kívánnak venni a
közügyek intézésében.
Malya Carmen, az LMP-HP EP listájának
képviselőjelöltje elmondta, hogy LMP számára kiemelten fontos a magyar vidék
helyzete. Az LMP képviselői a Zöld Párt
frakcióban a Közös Agrárpolitika reformja
során kiállnak majd a kis és közepes területen
gazdálkodók támogatásának megerősítése
mellett a nagygazdálkodók ellenében.
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Hírek röviden
Együttműködésre és összefogásra van szükség
Habsburg György az MDF Európai Parlamenti jelöltje szerint, ahhoz, hogy Magyarország kilábaljon a válságból. Az EP képviselőjelölt május 25-én Kiskunfélegyházán az Innovációs Központban ismertette a párt uniós programját.
Habsburg György, az Magyar Demokrata Fórum
EP képviselőjelöltje szerint hatalmas szerepe van
Magyarország életében a következő öt évnek az
Európai Parlamentben, hiszen a fő téma a globális válságkezelés lesz. A magyar érdekek mentén alkalmi szövetségeket, hosszú távú együttműködési megállapodásokat keresne EP tagként,
véleménye szerint ez mutatja a kiutat a Magyarországot is erőteljesen érintő válságból. Mindemellett fontosnak tartja, hogy erősödjön a bűnmegelőzés Magyarországon és Európában egyaránt. Célja, hogy hazánk legyen a kezdeményezője az európai bűnszervezetekkel szembeni
közös fellépésnek.
G. Zs.
* * *
Öt éve semmi jót nem kapott Magyarország az
Európai Uniótól. Ezt állítja a Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke. Thürmer Gyula
május 26-án Bács-Kiskun megye több városában, így Félegyházán is ismertette a párt uniós
programját, illetve az EP listáját.
Thürmer Gyula, a párt listavezetője szerint a
június 7-i népszavazásnak belpolitikai tétje is
van. Mint mondta, a parlamenti pártok hivatásos
politikusokat indítanak, a Munkáspárt listáján
viszont postás, orvos, és vállalkozó is van. Vé
leménye szerint meg kell változtatni az eddigi
szemléletet, mert eddig az uniót képviselték a
magyarok, mostantól viszont Magyarországot
kell képviselni az Európai Parlamentben. A
pártelnök szerint a csatlakozás óta eltelt öt évben
semmi jót nem kapott az ország, ezért változtatni
kell, és az eddigieknél jobb feltételeket kell kiharcolni az unióban.
Fizetett politikai hirdetés
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Programajánló
Június 4., csütörtök 18 óra: 80 éve, 1929ben kapta meg a díszpolgári címet Móra
Ferenc. Előadó: Kapus Béláné, a Móra
Ferenc Közmûvelődési Egyesület irodalmi szekciójának vezetője.
Június 6-8, 17 óráig, Magyarok vására.
Helyszíne a Béke tér. A Vásár alatt kulturális "szolgáltatás" is lesz, népzenei fellépők, citerások, énekesek, csoportok fognak majd műsort adni.
Június 9., kedd 18 óra: – Hattyúház:
Hattyúkerti irodalmi esték. 40 éves a
FORRÁS, Bács-Kiskun megye irodalmi
folyóirata. Vendégeink: Füzi László főszerkesztő, kritikus, irodalomtörténész,
József Attila-díjas, Buda Ferenc Kossuthdíjas költő, műfordító, Pintér Lajos Radnóti-díjas költő, szerkesztő, Csongrád város díszpolgára.

Meghívó
60 éve alakult az Ifjúsági Vegyeskar.
Szeretettel hívnak és várnak minden
volt vegyeskarost, hozzátartozót és
érdeklődőt a június 13-én 10 órára a
Kossuth Lajos Szakközépiskolába
(Kossuth u. 34.) találkozónkra. A
kötött program 10 órától kb. 15 óráig
tart Belépés díjtalan.
A rendező bizottság nevében:
Kapus Béla karnagy

Pályázati figyelő
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bizonyultak erőltetettnek, inkább természetesek voltak. Tökéletesen illett ehhez a
nyitórendezvény műsora is, mely meglehetősen meglepte a sok mindent megélt, szép
számú nézőközönséget. A Móra Ferenc Gimnázium Karácsonyi Melinda tanárnő által vezetett mozgásszínháza roppant látványos, a vizet
szimbolizáló előadásában olykor bravúros koreográfiával, „a tűzoltók és a természet közös akciója” (locsolás) közepette mutatta be produkcióját, mely méltán kapott vastapsot. A kiállítás
hangulata a megszokott kettősségét mutatta,
csak ezúttal még látványosabban dinamikusabban. Esténként, éjszakánként a lobogó fáklyák,
gyertyák fényében, varázslatos hangulat, nappal
inkább az apróbb ötletek, a képek, alkotások konkrétabb látványa dominál.
Az alkotók, a kiállítók megteremtették a
legfontosabbakat, az egységet tükröző
harmóniát. Ehhez hozzájárultak: Pócsik Olga festményekkel, Sánta (Beke) Anikó festményekkel, Arany Erika
áttört fatáblaképekkel, Bubutimár Éva
kerámiáival, Szabó Csaba csempeképekkel, Abonyi Szilvia haldekorációkkal.
Mellettük ott voltak a
Holló-műhely alkotói:
Kolozsvári Sándor,
Búcsú Alinda, Kürti Lászlóné, Bátócz ky Réka, Rátkai Zsuzsa, Hermann
Bischoff, Nagy Zsófia, Tóth Tamás, Mindszenti Lászlóné, Molnár István, Csenki Imre,
Pálfi István, Karsai Ildikó és Csuka Mónika
esernyőikkel.
Az egész rendezvény irányítója ezúttal is Lantos
Szabolcs volt, aki jó kapitányként, remek csapatot
tudott hajójára gyűjteni. Segítői voltak: Nagy Orsolya, Bodor Mariann, Koncz Eszter, Fekete László,
Arany Erika, Abonyi Szilvia, Gál Rezső, Kürti
László, Dongó József, Duksa Kovács József, Rádi
Tamás, Búcsú Alinda, Ónodi Árpád, Pálfi István, Kis
Ákos, Bátóczky Réka és Rátkai Zsuzsa.
RF

Jó szelet Kapitány!
Kiskunfélegyháza történetében valószínűleg
még sohasem fordult elő, hogy a város főterén,
nagy költőnk lábánál egy hajó vessen horgonyt. A „Miénk itt a tér” hagyománnyá nemesedett rendezvény koncepcióját – a vizet –
hivatott jelképezni a tekintélyt parancsolóan
terpeszkedő bárka, fennen hirdetve, hogy e
remek rendezvénysorozat ideje alatt bizony a
gálya az úr!
Ez a szellemes ötlet megadta az alaphangot az
idei, sorozatban a nyolcadik, a város kulturális
életében egyre nagyobb szerepet játszó eseményhez, mely nagyon sok, igen színvonalas,
érdekes rendezvényt fogott össze. Túl azon,
hogy évről évre egyre ötletesebb, nívósabb és
nagyobb szabású ez az esemény, a fő erénye
azonban, hogy bátran helyet ad olyan fiatal
alkotóknak, képzőművészeknek, kísérletezgetőknek, akiknek más bemutatkozási lehetőség nem igen áll rendelkezésre.
Teszi ezt úgy, hogy bár önálló
művek,
produkciók, elképzelések láncolata a heti műsorfolyam, mégis egyfajta szintézisbe, laza összefüggésbe állíthatók
egymással. Legjobb példa erre a kiállítók, akiknél a víz koncepciójába sok minden belefért. A
Tadzs Mahal képe csempén(!) éppúgy, mint a
„kövek a vízparton” festett ábrázolásai vagy a
sokszínű, vízinövényektől burjánzó Petőfi-kút
kerámiái. Hogy a Holló-műhely esernyőiről már
ne is beszéljünk. Sok-sok ötlet, míves megvalósítás, apró gegek, de mindez szép egységben, harmóniában. S ez volt az idei „Miénk itt
tér” kiállításának óriási erénye.
A csónakok, a hajó nem váltak öncélúvá, nem

A városi könyvtár szolgáltató rovata
Képregények rajzolása. Az AVANA Egyesület
pályázatán, minden olyan alkotó részt vehet, aki
e művészeti területen pályakezdőnek számít. Az
alkotóknak szabadon választott technikával min.
2 - max. 8 oldal terjedelemben képregényt kell
készíteniük. A művek készülhetnek egyéni ötletből vagy más szerző írása alapján - ebben az esetben kérjük mellékelni az eredeti mű írójának írásos hozzájárulását, amelyben lemond a szerzői
jogdíjról és engedélyezi művének képregénybe
való átültetését. A pályázatok postára adásának
határideje: július 5. Cím: Bódi Ildikó 3100
Salgótarján, Fáy András krt. 86. Kérjük a
pályázókat, hogy a képregény minden lapjának
hátoldalán pontosan tüntesse fel az oldalszámozást, az alkotó nevét és a mű címét, valamint
az eredeti műnél alkalmazott grafikai technikát.
A műveket egy nyomtatott (másolt) példányban
kérjük benyújtani. A pályázati anyagot CD-n,
flopin vagy e-mailban is meg kell küldeni.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: HUNGAROCON Országos Sci-fi Találkozó, 2009.
További részletek az AVANA egyesület honlapján (http://www.avana.hu) találhatók.
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a városi könyvtárban, nyitvatartási
időben: Hétfő: Zárva, Kedd-péntek: 9-18
óráig, Szombat: 8-12 óráig, Honlap:
www.psvk.hu, E-mail: psvk@psvk.hu , Tel.:
76/461-429; 70/338-731
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Ablak a végtelenre
A Félegyházi Közlöny korábbi számában
adtunk hírt arról, hogy lapunk egyik olvasójának ajándékát a szerkesztőségben vette át Böjte
Csaba atya. Cserébe megkaphattuk a pesti
nyomdából akkor frissen kikerült Ablak a
végtelenre című könyvét, amelyben a szerző,
Karikó Éva minden embert érdeklő kérdésekről - Istenről, vallásról, életről, emberről –faggatja Böjte atyát.
A nagy gonddal szerkesztett könyvben Csaba
testvér tiszta, egyszerű és bölcs gondolataival
összecsengenek a választott költők, írók, szentek
sorai is. A könyvben az erdélyi árvák fölkarolója, Böjte atya korunk emberéhez szól: „Aki nem
tudja szétosztani az Isten által szétosztásra rábízott anyagi javakat, az elveszik. Mert minden,
amit birtokolsz, olyan, mint egy nagy csomag,
magaddal kell cipelni, nem tudsz szárnyakat
bontani, lehúz és kimerít. A mai kor embere
hihetetlen terheket vonszolva járja élete útjait,
fáradt, ideges, erőtlen. Nincs ereje szétnézni,
csodálni Isten szép ajándékait. ..Mind az egyén,
mind a közösség, mely görcsösen a földi
síkokon mozog és anyagi javakat gyűjt, halmoz,
önmagát a földhöz szegezi, a sárba temeti.” A

szolgáló szeretet apostolaként járja a világot
Csaba testvér és vallja: „Világunkat nem az erőszak, nem a durvaság, nem az önzés vitte, viszi
elébb, hanem a szelíd jóság, az önzetlen szolidaritás, a napfény, amelytől kinyílik az emberi
szívekben az önzetlen jóság és a testvéri szeretet. Csak egyetlen út áll előttünk nyitva: a
szeretet útja. .. Azáltal, hogy jót teszünk, jobbakká válunk, megszentelődünk. A szeretetből
vállalt tettek megtisztítják nemzetünket, felemelnek, szárnyat bontanak. Önmagadat megszentelve szenteled meg ezt a világot.”
Mindenkinek ajánljuk ezt a szép, értékes művet
és reméljük, - visszhangként - sokakat segíthet
ez a könyv Böjte Csaba atya nyomán, a szolgáló
szeretet útján járni.
Bm
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Épülnek a buszfordulók
Harminckét buszforduló, buszváró épül,
illetve újul meg október közepéig városunkban. A munkaterületet május 22-én
adta át az önkormányzat a kivitelező
cégnek. A dokumentum aláírására a
Városházán került sor.
Mint köztudott tavaly több mint százmillió forintot nyert a város a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatán a Közösségi közlekedés fejlesztésére. Az önkormányzat Juhász Miklós
képviselő kezdeményezésére az év elején
nyújtotta be pályázatát a fejlesztési ügynökséghez, amely sikeresnek bizonyult. A
rendelkezésre álló pénzből huszonhat
buszöböl, tizennyolc peronsziget, harminc
- egy buszváró pavilon, három buszforduló,
négy kerékpártároló épül, illetve újul meg.
A keretből futja még
útburkolat javításra és negyven darab utastájékoztató tábla

kihelyezésére is. Ezen kívül a Kiskun Agráripari Szövetkezet II. számú tehenészeti
telepe mellett kiépítésre kerül egy buszforduló a környékben élő családok kérésére, az iskolabusz számára. A beruházás
összköltsége 110 millió forint, ebből az
önkormányzat költségvetését tizenegymillió terheli, a többit az európai uniós
finanszírozású pályázati forrás biztosítja.
A munkálatok befejezési határideje október 15-ke.

5. oldal

Móra Felsőlövőn
Folytatás az 1. oldalról.
Egy csodálatos természeti környezetben lévő „iskolafalut” ismerhettünk meg, melynek különleges
kisugárzása van, és melyet az elmúlt évek határnyitása óta ismét egyre több magyar anyanyelvű diák
látogat. 1975 óta már emléktábla jelzi a gimnáziumban, hogy Móra Ferenc e településen kezdte
rövid tanári pályáját. Egyesületünk egy tavalyi
kiránduláson határozta el, hogy 2009-ben, a Móraemlékévben, Móra Ferenc születésének 130. évfordulója tiszteletére megjelöli azt a helyet, ahol városunk díszpolgára nevelősködött. Az emléktábla
kezdeményezője, a rendezvény fő szervezője, az
egyesület tiszteletbeli tagja dr. Tarjányi József. Ő
volt az elindítója, a megvalósítója januárjában,
Sásonyban (Burgenland) felavatott Petőfi emléktáblának is. Az emléktáblát Palásti Gábor kőfaragó készítette, s Laczkóné dr. Szabó Klára, a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke
avatta fel. Ünnepi műsort a Móra Ferenc Gimnázium és a Constantínum Gimnázium diákjai adtak.
Eljöttek az ünnepségre nemcsak az ottani magyarság képviselői, hanem a répcelaki és a mosonmagyaróvári Móra Ferenc nevét viselő iskolák
tanárai és diákjai is. 2009 óta Winden am Siie-ben
Petőfi emléktábla jelzi, hogy ott járt nagy költőnk
Petőfi Sándor, és Obershützenben Móra emléktábla
jelöli, hogy rövid ideig tanított Móra Ferenc.
Kállainé Vereb Mária,
a közművelődési egyesület ügyvezető elnöke

Pályázat
Bajuszfesztivál, harmadszorra
A tizedik Városalapítók Napi rendezvénysorozat egyik érdekes színfoltja volt a III. Kunsági Nemzetközi Bajuszfesztivál. A megmérettetésre nem csak hazánkból, hanem Németországból és Székelyföldről is érkeztek versenyzők.
A rendezvényt Gulyás László, vándormuzsikus nyitotta meg. A
Bajúszkirály cím elnyeréséért pödört, sodort, hatalmas, olykor meghökkentő arcszőrzettel rendelkező magyarok, németek és székelyek
versenyeztek hét kategóriában, és mutathatták meg bajszukat kicsiknek, nagyoknak és a zsűri
tagoknak, akik a nap végén
elbíráltak, kinek az arcán
sarjadt a legszebb szőr.
A Bajuszkirály
címet
Varga Mihály, bugaci népművelő érdemelte ki.
Fotók: -g-

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága pályázatot hirdet kiskunfélegyházi alapítványok és társadalmi szervezetek számára az alapító okiratban meghatározott feladatokhoz szorosan kapcsolódó
tevékenységek 2009 évi támogatására. A pályázat céljára
rendelkezésre álló összeg: 1.000.000 Ft. A pályázat
benyújtásához az összes költség 10%-ának megfelelő
önerő szükséges. Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyháza közigazgatási területén működő, bíróság által bejegyzett és ott konkrét tevékenységet végző társadalmi
szervezetek, alapítványok. Az elbírálásánál előnyben
részesülnek azok a szervezetek, amelyek a költségvetési
rendeletben a képviselőtestülettől nem kaptak támogatást.
A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot
nyújthat be az erre a célra szolgáló pályázati űrlap és a
hozzátartozó nyilatkozatok kitöltésével. A pályázati
űrlapok a Polgármesteri Hivatal földszintjén az Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a
város honlapjáról. A pályázaton elnyert összeg csak tárgyévben és csak a pályázat céljára használható fel.
Beérkezési határidő: 2009. június 20. 14 óra. Elbírálás:
2009. június 20.-át követő 30 napon belül. A pályázók
tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után
beküldött, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő
pályázatokat a Pénzügyi Bizottságnak nem áll módjában
elbírálni.
A pályázó köteles, a támogatási cél megvalósítását követő
egy hónapon belül a 10% önerővel növelt támogatási
összeg felhasználását igazolni. A pályázaton nyert összeg
elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei érvényesek.
A folyósítás feltétele: A támogatási szerződés támogató és
támogatott fél részéről történő aláírása. Hitelt érdemlő igazolás, hogy a pályázónak nincs egy évnél régebbi köztartozása (helyi Adócsoport, APEH). A támogatott beleegyezik, hogy nevét, a pályázat célját, összegét az Önkormányzat nyilvánosan közzétegye a város honlapján. A
pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban
beküldeni: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. II. em. 90.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Mészáros Tifani Ketrin (anyja neve:Mihály Kinga), Kis Luca
Rebeka (Kiss Adrienn), Kapás Noémi (Gergely Ramona Edit), Dobos
Szaffi (Reisinger Milena) Nagy Róbert (Kocsis Marianna), Nemes
Ádám (Polyák Mária), Messzi-Szabó Gellért (Kiss Gabriella Mária),
Mészáros Gábor (Nagy Gizella), Sörös Martin Kornél (Tímár Erika
Margit), Répás Marcell (Jójárt Andrea), Kozák Dzsulió Junior (Rácz
Mónika), Toldi Níla (Kardos Erzsébet), Szabó Jázmin (Czombos Dorina)
Házasságot kötöttek: Kis Henrietta – Retkes Róbert Zsolt, Fehér
Szilvia – Seres István Csaba, Kristó Veronika - Szikora Tamás, Losonczi
Gabriella – Kiss Zsolt, Koncz Andrea – Tajti Béla Ferenc, Fokti Anikó –
Kovács László, Fődi Annamária – Farkas András Miklós
Kertész-Farkas Mária – Áron István.
Meghaltak: Tholt Imréné Szél Veronika, Tonté Gyula Györgyné Ivanics
Gizella, Tóth Györgyné Czombos Piroska Luca, Nagy Mihály, Fábián
József, Czombos Józsefné Hrimut János, Retkes József, Tarjányi Ferenc,
Seres Sándorné Holló-Szabó Franciska, Csányi Sándor, Balláné Csenki
Janka, Kócsó Jánosné Nagy Franciska, Varga Oszkár Tibor, Kócsó Ferenc, Borzai Tibor István – Kiskunfélegyháza. Mészáros Jánosné Csabai
Luca Anna – Bugac. Szatmári Józsefné Vedres Erzsébet – Szank. Bodor
Jánosné Sikár Ilona – Fülöpjakab. Kovács József – Petőfiszállás.

TOURIST POLICE
Kiskunfélegyházán csak fiataloknak! Bűnmegelőzési, információs
feladatok ellátására, elsősorban (külföldi) turisták, átutazók tájékoztatására kiskunfélegyházi fiatalokat, diákokat keresünk nyári szolgálatra 2008. június 16. napjától, augusztus 16. napjáig hétköznapokon 13
órától 18 óráig. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: Min. 16 éves
életkor, legalább egy idegen nyelv kommunikáció szintű ismerete, saját
kerékpár, elhivatottság. Egyéb felszereléseket: Tourist Police pólót, sapkát mi biztosítjuk. Keretszám max. 20 fő. Jelentkezni lehet az önéletrajz leadásával - mely tartalmazza a lakcímet és a telefonos
elérhetőséget - személyesen a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon
(Kiskunfélegyháza Pázmány u. 4.) vagy postai úton. A borítékra írják
rá: Tourist Police. Leadási határidő: 2009. június 10. A SZOLGÁLAT
ELLÁTÁSÁÉRT MUNKABÉRT FOLYÓSÍTANI NEM ÁLL
MÓDUNKBAN, AZONBAN A LEGTÖBB SZOLGÁLATOT
TELJESÍTŐ DIÁK JUTALOMBAN RÉSZESÜL!
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
és a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület.

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 102
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, Móra tér 11. sz. alatti 61 m2-es
helyiség, Nefelejcs u. 20. sz. alatti 26,3 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. 1/4. sz. alatti 26 m2es 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 hrszú 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 
• Június 7-én, Szentháromság vasárnapján, 17 órakor kezdődik a Kalmárkápolna búcsúünnepe.
• Június 2-4 között tartja nyári ülését a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia.
• Kalocsa érseke is tiltakozik. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
tiltakozik az egyházi épületek kampánycélokra történő felhasználása
ellen. Az MSZP szórólapjain megjelenő fényképek azt sugallják, mintha
a székesegyházon és az érseki palotán végzett munkák uniós támogatással készültek volna. Ezzel szemben az a valóság, hogy ezek a munkák a
hívek áldozatából és adakozásából valósultak meg, mivel az említett két
épület felújítására benyújtott pályázatok nyomán a pályázatokat kiíró
szervezetek a jelenlegi kormányzati ciklus alatt nem biztosítottak semminemű támogatást.
• Június 12-én 11 órakor kezdődik a Constantinum Intézmény tanévvégi
Te Deum (hálaadó) szentmiséje az Ótemplomban.
• Rubinmise: pappászentelésének 70. évfordulóján Olofsson Placid atya
hálaadó szentmisét mutat be június 21-én a bp-i Szent Imre-templomban.
• Augusztus 2-9-ig lesz a XVIII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor a Hittanyán. Az idei téma: A halászbárkától a pápamobilig. Tanulságok az
egyház történelméből. Augusztus 2-án, a vasárnapi napon nosztalgia találkozót szerveznek a régi táborozóknak és családjaiknak, valamint minden érdeklődőnek. Ezen a napon Bíró László püspök atya lesz a vendég,
előadó!
• 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.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete június
30-án (kedden) 16.00 órakor K Ö ZM E G H A L L G A T Á S T
tart a Városháza Dísztermében. A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői KÖZÉRDEKŰ
KÉRDÉST ÉS JAVASLATOT tehetnek.
Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete

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: Június 1-től június 7-ig Szenna Patika
Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. Tel.: 76/466-398. Június 8-tól június 14-ig
Szent István Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8. (Tel.: 76/462797). Június 15-től június 21-ig Alma Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, IX.
körzet 8/B. (Tel.: 76/712-036).
Ügyelete kezdete előtt még nyitva tart: hétfőtől-szombatig 20 óráig és
vasárnap 19 óráig az ALMA Patika. A heti váltásban (kifüggesztett) ügyelő
patikák csak 20 óra, illetve 19 óra után kezdik az ügyeletet és az utána
következő készenléti szolgálatot.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Június 6-án és június 7-én: Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677-242, Dr. Fekete Miklós Kkfháza,
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Pályázatok
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Petőfi Sándor lakótelepen orvosi rendelő építése céljából. A pályázat keretében az Önkormányzat beruházási konstrukciókat vár az orvosi rendelő kialakítására akár önmagában, akár kombinált
üzleti célú vállalkozással megvalósítva. A pályázati
tájékoztató átvehető személyesen Kiskunfélegyháza
Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoportján,
II. em. 103. szoba. A pályázat beérkezésének határideje: 2009. július 28. /kedd/ m11.00 óra.
Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u.
1.
Tel:
76/
562-018
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottsága ezennel
kiírja a 2009. évre Beiskolázási támogatás pályázatát általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára
a 2009/2010. tanévre vonatkozóan. A pályázatra az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű általános iskolai
alsó tagozatos tanulók törvényes képviselői jelentkezhetnek. A támogatás célja a szociálisan rászorult
helyzetben élő általános iskolai alsó tagozatos tanulmányokat folytató gyermekeket nevelő családok
anyagi támogatása iskolai tanévkezdéskor, beiskolázási támogatás formájában. A támogatás mértéke
6000-Ft/család. A támogatás finanszírozására a
Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság (továbbiakban MOV Bizottság) 300.000-Ft összeget különít
el. A támogatások odaítélése a MOV. Bizottság hatásköre. A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Az elbíráló szerv döntéséről -az
indoklás mellőzésével- 2009. július 31-ig írásban értesíti a pályázót. A pályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet. A támogatás felhasználása: a támogatás iskolai felszerelések megvásárlására (rajz- és írószerek, iskolatáska, füzetek, tolltartó) használható fel. A támogatás elszámolása: a
támogatást elnyerő pályázó köteles a támogatás
összegének felhasználásáról 2009. szeptember 15-ig
számlával elszámolni (a Szociális és Családvédelmi

Félegyházi Közlöny
Osztályra benyújtva), ellenkező esetben a támogatás
visszafizetésére kötelezhető. A támogatás kifizetése: a
megítélt támogatások 2009. augusztus 6-7-én 9.00 –
12.00 óráig kerülnek kifizetésre a Polgármesteri
Hivatal Házipénztárából. A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális és Családvédelmi Osztályán írásban,
az erre a célra rendszeresített „kérelem és adatlap”
nyomtatványon 1 példányban lehet benyújtani, a kérelem hiánytalan kitöltésével és a nyomtatványban
meghatározott mellékletek csatolásával. Az adatlap
átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján, a Családvédelmi Osztályon, illetve letölthető
a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról.
A pályázati nyomtatvány csak a meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül
és az elbíráló szerv a bírálatból kizárja. A pályázat
benyújtásának határideje: 2009. június 15. A határidőn túl benyújtott pályázatokat az elbíráló szerv a
bírálatból kizárja. A jogosultság feltételei: a támogatásra elvi jogosultságot szerez az a család, ahol a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg: a.) – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%át ( jelenleg 38.475-Ft), b.) – ha a gyermeket
egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő
gondozza, vagy, - ha a gyermek tartósan beteg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
125%-át (jelenleg 35.625-Ft). Az elvi jogosultság
megállapításával a MOV Bizottság a Polgármesteri
Hivatal Szociális és Családvédelmi Osztályát bízza
meg, azzal, hogy a megállapított jogosultságokról az
osztály listát készít és azt 2009. július 17-ig megküldi
a MOV Bizottság részére. A pályázó pályázata
benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez
és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából
történő felhasználásához. Amennyiben megállapítást
nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati
feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha a
támogatás elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.

Választási hirdetmény
A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7-ére (VASÁRNAP) írta ki az Európai Parlamenti választást. Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig csak személyesen lehet, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben. A szavazás helyét a megküldött értesítő tartalmazza.
Szavazás igazolással. Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
igazolással szavazhat az azon megjelölt település egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás
napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben – Kiskunfélegyházán a 13. sz. szavazókörben (Móra
F. Gimnázium) kérheti névjegyzékbe vételét.
Szavazás mozgóurnával. Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak
írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja előtt a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.
Szavazás igazolással, mozgóurnával egészségügyi, büntetés-végrehajtási stb. intézményben: Ha Ön
mozgásában gátolt, de a választás napján nem a lakóhelyén tartózkodik (kórházban, büntetés végrehajtási
intézményben, stb.), akkor először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választási irodától, majd az
igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye szerinti helyi választási irodától, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt 13. sz. szavazókör (Móra F. Gimnázium) szavazatszámláló bizottságától. (Csak akkor nincs szükség igazolás megkérésére, ha az intézmény ugyanazon szavazókör
területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.) A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár nem az otthonában tartózkodik.
A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni
kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben A személyazonosság és a lakcím igazolására csak érvényes igazolványok alkalmasak, amelyeket szíveskedjenek a szavazáshoz magukkal
vinni: régi – lakcímet is tartalmazó - könyv formátumú személyi igazolvány, vagy új kártya formátumú személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély és mindegyik felsorolt új formátumú igazolvány mellett a lakcímigazolvány is szükséges.
Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a
névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt! A választásokkal kapcsolatos egyéb információkért forduljon a Helyi Választási Irodához 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1., tel.: 76/562-015. Névjegyzékkel, külképviseleti névjegyzékkel, igazolás kiadással kapcsolatban ügyfeleink a 76/562-066, 76/560-510 számokon kérhetnek felvilágosítást.
Helyi Választási Iroda
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Tilos a dohányzás!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testületének rendelete a közterületen történő dohányzás rendjéről.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a város közterületein történő dohányzás rendjéről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §. A Rendelet célja: (a) meghatározza a
közterületen történő dohányzás rendjét és
szankcionálja a rendelettel ellentétes helyen
és időszakban történő dohányzást. (b) a
dohánytermékek közterületen történő fogyasztásának szabályozásával védelmet
nyújtson a nem dohányzók, valamint az élet
koruk, vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek
részére a passzív dohányzás káros hatásai
ellen.
2. §. A rendelet hatálya: (1) A Rendelet tárgyi hatálya a dohánytermék füstképződéssel
járó elégetésére (továbbiakban: dohányzás)
terjed ki. (2) A Rendelet területi hatálya
Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területének közterületeire, a közterület jelleggel
funkcionáló állami, vagy önkormányzati
tulajdonban lévő földrészletekre, valamint
köztemetőinek területére terjed ki. (3) E
Rendelet hatálya nem terjed ki a vendéglátó-ipari létesítmények előtti közterületein,
külön rendelet hatálya szerint elhelyezett
egységei területén történő dohányzásra,
illetve a tiltott zónákban külön dohányzásra
kijelölt közterületi helyekre.
3. §. Tilalmak. Tilos a dohányzás: A város
bölcsödéi, óvodái, általános-, szak- és középiskolái, egészségügyi, szociális intézményei
és sportlétesítményei telekhatárától számított 60 méteres körön belül. A kulturális és
közművelődési intézmények épülete előtti,
utcafronti járdaszakaszon, zöldfelületen,
illetve az ehhez tartozó úttesten. A játszótereken. Játszótér jelen rendelet esetében
az a közterület, amelyen játszóeszköz van
telepítve. A játszótér határa bekerített játszótereknél a kerítés, egyéb esetben a játszóeszköz 5 m-es távolságon belül eső
környezete. A kiépített ütéscsillapító burkolatot a játszóeszköz részének kell tekinteni.
A vallási szertartás végzésére szolgáló
épület határától számított 30 m-es távolságban lévő közterületen, valamint ezen épület
lépcső feljáróján. A köztemetőkben. A
tömegközlekedési megállóhelyek váróiban.
A minimum 30 fős, vagy elsődlegesen gyermekek számára rendezett közterületi rendezvények, vásárok, szabadidős és sportrendezvények hatásterületén. A Hősök Parkjában, a Móra Ferenc téren, a Szent János
téren, a Szent István téren, a Béke téren és a
Petőfi téren.
4.§ Szabálysértési rendelkezések: (1) Aki
a Rendelet 3. §-ában rögzített tilalmakat
megszegi, szabálysértést követ el és 3.000,Ft-tól 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható. (2) A szabálysértőkkel szemben a
közterület-felügyelő és a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.
5.§ Záró rendelkezések. (1) E Rendelet
2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző
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Sporthírek röviden
Kosárlabda
Május 24.
Óbudai Kaszások – KKC 72:48
(22:12, 18:17, 21:11, 11:8) 50 néző
Óbuda: Kocsis 14/6, Csorba 14, Losonczy 13/6,
Sztrányai 11, Medve 7, Hutlassa 6, Szökrény 4,
Bozó 3, Korona -, edző: Peremiczki István
KKC: Hajdú 12, Dobos 10/3, Simon 6/6, Házi
6, Rauscher 5/3, Dézsi 4, Fekete 4, Gál 1,
Horváth -, edző: Guóth Ádám
Guóth Ádám: Jól védekeztünk, de támadásban
az ellenfél agresszív védekezését nem tudtuk
feltörni. Egy szép szezon áll mögöttünk, és nagyon büszke vagyok a csapatra.

Birkózás

Kiskunfélegyházi Lovasnap, Homokhátsági Fogathajtó verseny címmel zajlott megmérettetés május 23-án, a vásártéren. A hatodik alkalommal megtartott sporteseményen a környező települések mellett, az ország több pontjáról érkeztek versenyzők. A nevezők három
kategóriában mérték össze tudásukat. A versennyel a szervezők idén a városalapító őseink
emléke előtt is tisztelegtek.
Fotó: Hajdú Ferenc

Nem olimpiai sport, de világjáték
Klagenfurt után ismét éremeső hullott falmászóinknál. Miskolcon a Factory Sportaréna adott helyet május 16-17-én a műfalmászó magyar bajnokság I. fordulójának.
Az ország legjobbjai mérhették össze ismét
erejüket, tudásukat és bátorságukat a remek
kunsztokon.
A helyi útépítők változatos, szellemes utakkal
lepték meg a résztvevőket. A selejtező feladatokhoz nem volt elég a technikai tudás, előnyt
jelentett a versenyző mérete is, de a falakon
izmozó fiataljainknak sikerült a döntőbe jutni.
A mászóutak átvarázslása után izolációból indultak a legjobbak. Az itt kezdődő mutatvány
nagy-nagy meglepetéssel szolgált a szurkolóknak, a helyezések átrendeződtek kissé, a se-

lejtező után döntőbe jutók sorrendjéhez képest.
A kiskunfélegyházi DSZDSE versenyzői számos éremmel tértek haza. Ifjúsági A kategória nehézségi mászás: Simon Fanni III. helyezett. Ifjúsági B kategória nehézségi mászás: Bense Orsolya III. helyezett. Ifjúsági B
kategória nehézségi mászás: Kósa Endre VI.
helyezett. Serdülő C kategória nehézségi mászás: Simon Gergely I. helyezett. Gyermek
kategória nehézségi mászás: Molnár Eszter I.
helyezett. Ifjúsági A gyorsasági mászás:
Simon Fanni III. helyezett. Ifjúsági B gyorsasági mászás: Bense Orsolya III. helyezett.
Ifjúsági B gyorsasági mászás: Kósa Endre
IV. helyezett. Serdülő C gyorsasági mászás:
Simon Gergely II. helyezett. Gyermek gyorsasági mászás : Molnár Eszter I. helyezett.

A Kiskunfélegyházi Vasas TK női versenyzői
május 16-án Budapesten a BVSC birkózócsarnokában léptek szőnyegre, ahol rangsor, egyben válogatóversenyt rendeztek. A hét fős csapatból mindenki nagyszerűen küzdött és kitűnő
eredmények születtek.
Felnőtt mezőnyben EB-ezüstérmes versenyzőnk,
Szabó Emese az 55 kg-osok között szerzett
aranyérmet.
Rádi Nikoletta a junior 55 kg-osok között szintén aranyérmes.
Felfödi Zsanett 63 kg-ban versenyzett és juniorok között 1., felnőttek között pedig 2. tudott
lenni.
Rádi Brigitta bebizonyította, hogy a kadetok 56
kg-os súlycsoportjában nincs nála jobb, így
mivel már a második válogatót nyerte valószínű,
hogy Ő indulhat a kadet EB-n. Serdülő 34 kgosok között Vidéki Nikolett 2. Diák 50 kg-ban
Baksai Cintia 2., a +55 kg-os Rekedt Nagy
Nóra 3.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és Szabó
József

A Kiskunfélegyházi Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény
pályázatot hirdet:
- gordonka tanár (részmunkaidős, határozott
időre kinevezett),
- fuvola tanár (teljes munkaidős, határozott
időre kinevezett),
- klarinét-saxophon tanár (teljes munkaidős,
határozott időre kinevezett),
- oboa-fagott tanár (részmunkaidős, határozott időre kinevezett),
-ütőhangszeres tanár (részmunkaidős, határozott időre kinevezett) munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: szakirányú főiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló
okiratok, betekintési nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
június 23.
A pályázat benyújtásának helye: Makányné
Óvári Éva intézményvezető igazgató, TKIKI
6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány L. u. 1216.
A pályázati kiírás részletes adatai megtekint hetők a www.kozigallas.gov.hu honlapon.

