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Közlöny
Hatvan éves a kiskunfélegyházi ifjúsági vegyeskar, mely az elmúlt évtizedekben sokszor öregbítette a városunk hírnevét. A jubileumi ünnepségre és
a találkozóra június
13-án a Kossuth Lajos
Szakközép Iskolában
került sor. A rendezvényt nagy érdeklődés
kísérte.

Elvérzett az MSZP
Toronymagasan nyert, a
Fidesz 14 képviselőt küldhet a párt Brüsszelbe. Vi szont katasztrofális vereséget szenvedett a kormánypárt, mely csak négy
politikust delegálhat az
Európai Unió Parlamentjébe.
Óriási meglepetést okozott a Jobbik, mely
három, míg az MDF egy mandátumot szerzett.
Az SZDSZ nem rúgott labdába. Országszerte
alig valamivel több, mint a választók egyharmada ment el szavazni. Röviden így foglalható
össze a június 7-ei Európai Parlamenti szavazás. Városunkban is az országoshoz hasonló
eredmény született.
Részletek a 2. oldalon.

Bezár a Bankfalui iskola
Bezár a Bankfalui Általános Iskola. Az
utolsó tanítási nap június 12-én volt. A
diákok szeptemberben Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskolában folytathatják tanulmányaikat.
Az iskola bezárásáról februárban döntött a
képviselőtestület. A szülők hiába tiltakoztak, az érvényben lévő jogszabályok ellen
nem volt helye fellebbezésnek. Az intéz-

mény jogutódja a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola, a gyerekek nagy része szeptembertől itt folytatja a tanulmányait. A jövő tanévben még a tanároknak is
lesz munkája.
A tanévzáró ünnepséget június 20-án tartják, ekkor kerül fel végleg a lakat az iskola
kapujára. Az épület hasznosításáról már folynak a tárgyalások, a megoldás azonban még
várat magára.
Folytatás a 2. oldalon.

A trianoni békediktátum nyolcvankilencedik évfordulója alkalmából tartott megemlékezést június 4-én a FIDESZ, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Nemzeti
Fórum és a Fidelitas kiskunfélegyházi szervezetei és a Kiskun Nemzeti Kör, valamint
a helyi polgári körök az Ótemplom előtt. Ünnepi beszédet mondott Juhász István ny.
gimnáziumi tanár. A rendezvény végén Kapus Krisztián a FIDESZ és Gyenes
Attila , a KDNP helyi szervezetének elnökei helyezték el a megemlékezés virágait
a
Magyarok
Nagyasszonya
szobornál.

Hozzuk a formánkat
Országszerte tizenöt intézményben pályázati támogatással elkezdődik egy egészséges városért, egészséges
nevelésért program, „Hozd a
formád!” címmel. Kiskunfélegyházán a Constantinum
Intézmény sikeresen pályázott és kapcsolódott be a két
és fél éves programba. Minderről június 11-én, sajtótájékoztató keretében beszélt Mayer Tamásné, a
Constantinum Intézmény vezetője és Szeriné Vereb
Annamária Egészséges Városok Magyarországi
szövetsége, helyi koordinátora.
Folyt. 5. old.

Pedagógus Nap
Pedagógusait ünnepelte június 4-én a város. A rendezvénynek a Móra Ferenc Művelődési Központ színházterme adott otthont. E napon
adták át a Pedagógus Szol gálati Emlékérmeket, a
kiemelkedő oktató, nevelő
munka elismeréséről szóló
okleveleket, valamint az arany, a gyémánt és a vas
diplomákat.
A városi ünnepségen Ficsór József polgármester köszöntötte Kiskunfélegyháza aktív és nyugdíjas pedagógusait. Majd átadták a nevelők munkáját elismerő okleveleket, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, az arany, gyémánt, és vas
diplomákat. Az ünnepelteket a Bercsényi óvoda
apróságai, a Dózsa és a Platán iskola tanulói
köszöntötték. Az elismerésben részesült pedagógusok névsora a 2. oldalon olvasható.
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FIDESZ-es győzelem Félegyházán
A várakozásnál kevesebben adták le szavazatukat június 7-én Kiskunfélegyházán. A szavazásra jogosult 25370 állampolgárok közül mindössze 8600-an voksoltak.
A választást nagy fölénnyel a FIDESZKDNP nyerte az MSZP után, a Jobbik
illetve az MDF kapta a legtöbb szavazatot.
A FIDESZ-KDNP listájára 4936-an szavaztak Félegyházán, megyei szinten a
FIDESZ 65 százalékot ért el, 94088
szavazattal. Az SZDSZ 130 szavazatot
kapott. Az MSZP-re 1495-en voksoltak. A
választás legnagyobb meglepetése a
Jobbik eredménye volt, a párt 1212 szavazatot tudhat magáénak. Az MDF listájára 446 félegyházi szavazott. Ugyan-

csak meglepően jól szerepelt a LMP, a
párt 177 szavazatot kapott.

Búcsú a Bankfalutól
2009. június 20-án az utolsó tanévzáróra
nyitja ki kapuit a Bankfalui Általános Iskola. Utoljára gyűlnek egybe a mosolygós
gyermekarcok, a szigorú tekintetű, de
meleg szívű tanító nénik, tanár bácsik, s a
szülők, akik sokan maguk is ezekben a
padokban sajátították el a betűvetés
tudományát, s tették meg első lépéseiket a
felnőtté válás felé.
Az intézmény – amelytől most búcsúznunk
kell – egyike a város legrégebbi iskoláinak.
2008 őszén még büszkén ünnepeltük fennállásának 80. évfordulóját. Alapítása a kiváló kultúrpolitikusnak, gróf Klebelsberg
Kunónak volt köszönhető, aki nem kevesebbet, mint az egész magyar társadalom
műveltségi színvonalának emelését tűzte ki
célul. Az intézmény 1928 októberében még
Bankfalui Római Katolikus Iskolaként
fogadta első növendékeit, s az azóta eltelt
évtizedekben az egykori egy tantermes
iskola korszerű, minden igényt kielégítő,
modern oktatási intézménnyé vált. Már fennállásának első évtizedeiben is a városrész
kulturális központjának szerepét töltötte be,
hiszen működött óvoda, könyvtár, vándormozi is a falak között, s a felnőttképzésnek
is otthont adott az épület. Az utóbbi évtizedekben a nevelésnek mélyen elkötelezett
igazgatók irányításával és kiváló pedagógusok munkájával formálódott ki az iskola
mai arculata, az a magas szintű, összehan-

golt pedagógiai tevékenység, amely nem
engedte elkallódni a nehezebb sorsú
gyerme- keket sem, s amelyre mi, ott tanító
pedagógusok mind büszkék vagyunk. A
falak ezernyi szép emléket őriznek: a svéd
nagykövet látogatását, az iskolai ünnepségek hangulatát, egy boxgála emlékeit, a
gyerekrajzokból készült kiállítások helyeit,
a sorakozókat, barátságokat és gyerekcsínyeket... Büszkén gondolunk diákjaink
szép
sportsikereire
(grundbirkózás,
ökölvívás, atlétika), a helyesírási
versenyek, mesemondó versenyek eredményeire, az iskolában előadott színdarabokra, a Katica c. könyvre, melyet tanulóink rajzai díszítenek, a rengeteg szakkörre, kirándulásra… melyek mind-mind
azt bizonyítják, a munka nem volt hiába.
Most mégis bezáródik ez az iskolakapu. Szomorúak vagyunk, mert értékes intézmény
szűnik meg a nyár végére, hiszen a társadalom alappillére az oktatás, amely megalapozza a felnövekvő nemzedékek jövőjét,
tudását. 2009 őszén már valamennyi diák és
alkalmazott új helyen folytatja tanulmányait, munkáját. Reméljük, a tanulók hamarosan megszokják az új környezetüket, megtalálják új barátaikat. De talán magunkban
felsóhajtunk néha, de jó lenne, ha egyszer
mégis folytatódna a nevelés e falak között,
hiszen az egyre inkább kiépülő városrészen
még szükség lehet az iskolára…
Pázmándi Judit

Tisztelt Utazóközönség!
Értesítjük Önöket, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának „Közösségi Közlekedés
Komplex fejlesztése” tárgyú beruházásával 32 db buszváró átépítésre kerül.
Az ÚT-ÉP-KER 97 KFT kivitelezői minőségben törekedni fog arra, hogy az utasoknak
felesleges kellemetlenséget lehetőleg ne okozzon. Építés közben időszakos forgalomkorlátozásokra számítani kell. A helyszínen lévő kollégáink gondoskodni fognak róla, hogy a buszvárók
lehetőségeinkhez mérten mindig megközelíthetőek legyenek. Felhívjuk figyelmüket az óvatos
és biztonságos közlekedés fontosságára.
Megértésüket és közreműködő segítségüket előre is köszönjük.
Kivitelező: ÚT-ÉP-KER 97 KFT. 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a.

2009. június 18.

Pedagógus napi
elismerések
Folytatás az 1 oldalról.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehettek
át: Kutalikné Törteli Klára, Ivicz Györgyné,
Ipacs Lászlóné, Fliszár Károlyné, Reicher József,
Besze Lászlóné, Dr. Nyúzó Bálintné, Benedek
Jánosné.
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
elismerő oklevelét kapta: Losonczi Róbertné,
Rózsa Pál, Kovács Erika, Süveges Sándor, ifj.
Kovács Sándor.
Arany diplomát vehettek át: Baranyi Jánosné,
Gergely Antalné, H. Tóth Istvánné.
Gyémánt diplomát kapott: Kupka Béláné, Móré Albertné, Kiss Jenőné, Cseh Jánosné, Dr. Édes
Istvánné, D. Tóth Sándorné, Csiki Aladárné, Sopsich Istvánné, Kurucz Béláné, Benczéné Makrai
Olga, Gyarmati Istvánné.
Vas diplomát kapott: Somfai Andrásné, Farkas
Béla, Fekete János (posztumusz).

Trianon 1920
Folytatás az 1. oldalról.
Kilenc évvel ezelőtt kezdődött a Móra Ferenc Gimnázium Millenniumi Emlékparkjában a különbö ző történelmi emléktáblák, műtárgyak elhelyezése.
Az elmúlt héten avatták a 11-et. A magyar történelem legnagyobb tragédiájának 89. évfordulójára elkészült a Trianon 1920 c. emléktábla, melyet bensőséges emlékezés keretében avattak fel.
Az iskola „újkori hagyományainak” megfelelően,
ezúttal is az intézmény diákjai és tanári közreműködésével leplezték le a Palásti Gábor kőfaragó
által készített és adományozott nagyméretű emléktáblát. A gimnázium néptánccsoportja előadása
mellett Gulyás Réka fájdalmasan szép énekszáma
vezette be az emlékműsort a képviselőtestület megjelent tagjai, öregdiákok, meghívott vendégek és a
tanulóifjúság előtt. Juhász István ny. tanár, a
város díszpolgára megindító beszédében, Fekete
Zoltán pedig Wass Albert: Üzenet haza c. versének
megzenésített előadásával tette nehezen feledhetővé az emléktábla állítást, melyet Talapka
István plébános apát áldott meg.
Az országban is egyedülálló Millenniumi Emlékkert újabb műtárggyal gazdagodott a felnövekvő
generáció emlékezetének ébren tartására.
RF

Zenei sikerek
Újabb nagy sikert ért el a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar. Legutóbb Gyulán szerepeltek,
ahol 11. alkalommal rendeztek nemzetközi versenyt. A félegyháziak a legjobbnak bizonyultak,
megnyerték a fődíjat. Tóth László és Jankovszki
Ferenc vezényelte a zenekart.
Szabadszálláson rendezte meg a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetsége, a KÓTA az Országos
Népdalos Minősítő Versenyt, melyen tizenkét csoport és szólista vett részt. Városunkat a Vöröskeresztes Nyugdíjasklub énekkara és citerazenekara
képviselte. A megmérettetésen mindkét csoport
aranyminősítést kapott, a citerazenekar fennállása
óta harmadszor, míg az énekkar másodszor érdemelte ki az elismerést.
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Kicsinyke lángok, ha összefognátok, lángba borítanátok a világot
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Adomány

Gyalogzarándoklat Csíksomlyóra a kutyamenhelynek
Mintegy kétszszázezer forintnyi adományt
kapott a félegyházi kutyamenhely a németországi Wiesbaden-ból.
Endre Sándor alpolgármester lapunk érdeklődésére elmondta, az adományozók mindezen
túl kutyákat szeretnének adoptálni, és a lehetőségeikhez mérten segíteni a félegyházi menhelyet. Abban, hogy az adomány Félegyházára
került, nagy szerepe volt Wicker Erika régésznek - tette hozzá Endre Sándor.

Csendes kis falucska Erdélyben; a Székelyföldön, a Kis-somlyó hegy lábánál,
Csíksomlyó. A Székelyföld és a székely
nép történetében mégis óriási jelentőségű
volt mindig, és ma is az. Kiskunfélegyházát Bense Zoltán, Gyenes Attila, Kiss
Gábor és P. Wolowicz Adam verbita atya
képviselte.
Az idén is gyalog tettük meg a Székelyudvarhely és Csíksomlyó közötti több mint
60 kilométert. Zarándokutunkat a magyar
nemzetért és a családokért ajánlottuk fel. A
másfél napos zarándokúton sok mindent
végig tudott gondolni az ember. Megérezhettük az időjárás viszontagságait – gyalogzarándoklatunk során napsütésben, szakadó esőben, hóesésben , nulla fok közeli
hőmérsékleten felkaptattunk a Hargitára.
Másnap teljesítőképességünk határán meg-

érkezve a Somlyó hegyhez, minden fáradtságunk elszállt.
„Nekünk össze kell fogni! Mert nem vette le
rólunk a Magyarok Nagyasszonya a kezét!”
A zarándoklat valódi értelme: nem szenzációt, érdekeset kell várni a búcsútól, hanem
kegyelmet, segítséget a hitélet megújításában, az elveszített boldogság és lelki béke
megtalálásában. „Mi minden megosztó szándék ellenére egyetlen nemzetet alkotunk" –
mondotta dr. Bábel Balázs érsek.
A szentmise felemelő volt és éreztük a Nemzetünk együvé tartozását, a lelki közösséget
határon túli társainkkal. A szentmise végén,
az áldás után a pápai, a magyar a székely- és
a régi székely himnuszt; az „Ó, én édes Jó
Istenem” kezdetű fohászt énekeltük el közösen. Bízunk abban, hogy új lelki alapokon
formálódik és épül tovább testvérvárosi
kapcsolatunk is Koronddal.

Névadó
A kiváló sportember, Miskolczy István nevét
vette fel a Vasutas Sporttelep. A névadó ünnepséget június 14-én tartották.
Köszöntőt mondott Balla László ISIB elnök,
Lőrincz Tibor a körzet önkormányzati képviselője, valamint Abonyi Péter a Vasutas SE
elnöke. A pálya elnevezését id. Magossi Ottó
ny. alezredes kezdeményzte.

Magyarok Vásárát szervezett városunkban június 6-án a
Magyarok Szövetsége Kiskunfélegyházi Csoportja. A Béke téren
felállított asztaloknál az ország minden tájáról érkezett
kézművesek, iparosok, termelők kínálták szebbnél szebb
portékájukat. Az idén indult útjára ez az országos megmozdulás,
melynek célja, hogy minél többen fedezzék fel és vásárolják a jó
minőségű magyar termékeket. Az egész napos rendezvényt számos kulturális program és baranta-bemutató is színesítette.
Köszönet a szervezőknek, főképpen Lakatos Ilona, Busáné
Hajdú Blanka és Pallagi Dénes lelkes munkáját kell kiemelni.
Úrnapja alkalmából június 11-én a két katolikus
templom egyházközsége közös szentmisén és
körmeneten ünnepelte a kereszténység legszentebb titkát, az Oltáriszentséget. A szertartást
Geszler Péter, a Sarlós Boldogasszony templom káplánja paptársaival együtt celebrálta. A
körmenet a Kossuth utcán haladt végig, a hívek
énekszóval kísérték az Oltáriszentséget, a
feldíszített négy állomásnál az Evangéliumból
hallhattak részleteket. A felemelő szertartás a
Sarlós Boldogasszony templomban hálaadássál
ért véget.
Helyre igazítás: Az előző lapszámunkban közölt
Strandkedvezmények című cikkben helytelenül jelent
meg a kedvezmények bevezetésének időpontja. A helyes
időpont nem május, hanem június.
(szerk)
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Programajánló
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, június 2226. „ÉLETRE KELT MESEHŐSÖK A
KÖNYVTÁRBAN”: olvasótábor 1-4.
osztályosok részvételével.
Móra Ferenc Művelődési Központ nyári táborai: június 22.- 26 - Huszárok és
kisasszonyok… A reformkori történeti
tábor a legifjabbak számára nyújt lehetőséget a történelmi emlékek megismerésére, átélésére. Részvételi díj: 9 e Ft/fő.
Augusztus 10-14: Honfoglaló tábor napközis tábor 6-14 éves gyermekek
számára, Honismereti tábor a honfoglalók
nyomában alpári kirándulással Részvételi
díj: 10 e Ft/fő.
Érdeklődni és jelentkezni a Móra Ferenc
Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi
Házban, vagy a 76/466-843-as telefonon.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA a Kiskun
Múzeumban június 20. szombat 17.30
órától. Az egész estés program keretében
nyílik az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”- az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc, és az 1849-es dicsőséges
tavaszi hadjárat 160. évfordulója tiszteletére rendezett országos vándorkiállítás,
amely magángyűjtők és közgyűjtemények
összefogásával valósult meg.
Múzeumok Éjszakájának programja:
Hagyományőrző harcászati bemutató, közreműködik a Bács-Kiskun Megyei Huszár
Bandérium és Tüzérség, valamint a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző
Egyesület. A kiállítás megnyitót követően: Dr. Hermann Róbert hadtörténész
előadása, Varga Mihály részleteket olvas
fel Mihálka Endre naplójából, Móra
Ferenc Gimnázium mozgásszínházának
előadása. Kiss Ákos és barátai projektoros
Vj. Bemutatója,
Koncert. Éjfélkor tűzugrás. Játékudvar és
kézműves foglalkozások várják a gyerekeket és a felnőtteket. A múzeum összes
kiállítása éjszaka is megtekinthető, a
börtönkiállításban 21 órától gyertyafényes
tárlatvezetés lesz.A rendezvény ideje alatt
finom grill ételek és italok kaphatók.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
Fotófesztivál - fesztiválfotó Pályázat 2008-2009.
A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége
(CIOFF Hungary) pályázatot hirdet. A pályázaton
magyarországi népművészeti fesztiválokon, rendezvényeken (2008-2009-ben) készült fotókat
várunk. Beküldési határidő: augusztus 31. Pályázati
témák: 1. Portré népviseletben (Portrait in National
Costume), 2. Akció fotó - előadás közben (Action
performance photo), 3. Nemzetek közötti barátság
(Friendship between nations photo), 4. Népművészeti vásár. Nevezési feltételek és szabályzat:Fotóikat tetszőleges méretben, JPG formátumban
tölthetik fel a megadott honlapra. - Minden benevezett fotó regisztrációs számot kap, így név nélkül
kerül elbírálásra. - Csak Magyarországon készült
fotóval lehet nevezni. - A pályázók a fotóikat a
http://www.kulturpart.hu/fotofesztival oldalra tölthetik fel, 2009. májusától. - A szakmai zsűri és a
közönség szavazatai alapján a 3 nyertes alkotó fotóit
(kategóriánként maximum 3 db) továbbítjuk a
CIOFF nemzetközi fotópályázatára, melynek
várható időpontja 2009. október.

empera
Egy nagyszerű kezdeményezés első
eseményét rendezte meg a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár a Városalapítók Napján. Felvetődött, majd testet öltött az a gondolat, hogy Félegyháza legjelentősebb ünnepén a testvérvárosok
egy-egy jelentős művésze mutatkozzon be.
A sorban az első nem is lehetett más, mint a legdinamikusabban fejlődő magyar-olasz kapcsolatokat reprezentáló feltrei Paolo Tempera bemutatkozása.
A testvérvárosi okmányok félegyházi aláírása alkalmából már szerepeltek feltrei alkotók az akkori galériában, de a legtehetségesebb művésznek tartott Paolo Tempera műveivel
nem találkozhatott a közönség. Méltó pótlásnak bizonyult ez a mostani kiállítása, ahol az olasz művész 15 nagyméretű alkotását láthatják július
végéig az érdeklődők.
Paolo Tempera 1963-ban
született Feltrében, a fiatalabb észak-olasz művésznemzedék képviselője, aki
igen korán kitűnt tehetségével. Nem is mehetett méltóbb
helyre művészetet tanulni, mint
abba a városba, mely a művészettörténet
egyik legmeghatározóbb helye - a százarcú
Velencébe. Oda, ahol hajdanán Bellini,
Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Canaletto élt és
dolgozott, s ahol minden freskó, secco, oltárkép
a nagy elődök keze nyomát viseli. Itt kezdte
komolyabb művészi tanulmányait a fiatal feltrei
tehetség, akárcsak megannyi híres elődje nagy
mesterek képeinek másolásával.

Könyvbemutató
Szász András: Krizsanótzy János című könyvének megjelenéséről egy korábbi számunkban
már beszámoltunk, a kötet nyilvános bemutatójára azonban csak május végén került sor a
városháza dísztermében.
A megjelent érdeklődőket Kapus Krisztián, a
MOV Bizottság elnöke köszöntötte, majd a kötet szerzőjét dr. Laczkóné Szabó Klára, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke
mutatta be. Szász András, aki az egyesület tagja
és a Petőfi Népe napilap szerkesztője számos
publikációval büszkélkedhet, többek között
megírta három kötetben szülőföldje, Partium és
Erdély történetét, valamint a félegyházi születésű Huszka József rajztanár, festőművész, művészettörténész, etnográfus munkásságát bemutató könyvet. A bemutatóban elhangzott, 2004ben dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét
Főegyházmegye érseke olyan egyházi kitüntetést adott át Szász Andrásnak, amellyel azon
személyeket díjazzák, akik erkölcsépítő munkájukkal, hitet és erőt adó tevékenységükkel formálják embertársaik életét. Dr. Laczkóné Szabó
Klára beszédét Alfréd Delp jezsuita atya
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Az alapokat mesterien elsajátította a magas szintű rajztudás mellett, a festészetben, az
illusztrálásban, de még a bútorelemek dekorációjában is komoly jártasságot szerzett. Paolo
Tempera azonban nem állt meg az alapos festői
tudásnál. Kereste (s meg is találta) a modern kifejezőeszközök és a hagyományos ábrázolás
összekapcsolásának lehetőségeit. A szintézishez
felhasznált térbeliségre utaló anyagokat, gézt,
spárgát, tépett anyagdarabokat, stb. Leginkább az
utóbbi időszakban készült képein alkalmazza ezt
a fajta megközelítést, az egy felületen több technika használatát. Úgy tűnik ez a szintézis lett
művészi ars poeticája, egyéniségét kifejező világa. A régi korok tudását, technikáját, kompozíciós rendjét az ecsettel és egy szál ceruzával
történő ábrázolást elegyíti a mai világ igényeinek
kifejezésmódjaival, illetve a kortárs művészeti
pszichológiai aspektusával (pl.: Fagyos
éjszaka, Meleg nap c. képek). Nem
a múltat, a nosztalgiát keresi mindenáron.
Teljes mivoltában kortárs világunkban él, s reagál mindenre, amire egy mai művésznek reagálnia kell
(Munkások c. képein), olykor bizarr, de felettébb érdekes világot teremt vásznain, „munkára” késztetik
a nézőt.
A most bemutatott képsor
inkább a figurális, illetve a
portré kategóriáiba sorolható,
de néhány tájat bravúrosan ábrázoló mű is helyet kapott a falakon.
Nem véletlenül tartják Paolo Temperát
Feltre vezető művészének, de kiállításai, díjai is
azt mutatják, hogy egész Észak-Itáliában ismert
alkotó művei érkeztek el városunkba. Magyarországon eddig csak egyszer a budapesti Olasz
Kulturális Intézetben volt bemutatkozási lehetősége. Olaszország nagyvárosaiban viszont folyamatosan állít ki.
RF
szavaival zárta: „Ha valaki egy csöppnyi
szeretetet és jó szívet, egy csipetnyi világosságot
és igazságismeretet adott a világnak: élete nem
volt hiábavaló.” A könyvbemutatót megtisztelte
és a művet méltatta dr. Bábel Balázs érsek atya,
aki kiemelte, a Félegyházára betelepülő jászok,
kunok előbb építettek templomot, mint saját
házat, mert a legfontosabbat, az Isten dicsőségét
keresték. Krizsanótzy János plébános a mélyen
vallásos Kállóról származott, így nem véletlen,
hogy templomépítésbe fogott. Az Ő és segítőinek áldozatos munkája eredményeként 260
évvel ezelőtt, 1749-ben lerakták a mai Sarlós
Boldogasszony templom alapjait, emberibbé
téve az itt lakók életét. Az érsek végezetül
megköszönte a szerzőnek, hogy méltó emléket
állított a templomépítő plébánosnak. Ezt
követően Szász András köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik jó szóval, szeretettel és anyagiakkal is segítették a könyv megszületését.
Elmondta, 21 éve él Félegyházán, hálás az itteni
közösségnek, mert gyökeret tudott verni ebben a
városban és hálás a Teremtőnek, mert úgy érzi
feladatot, küldetést kapott, s amíg teheti, minden
erejével, írói képességével igyekszik embertársai javát szolgálni. A rendezvény végén a szerző
dedikálta a megvásárolt könyveket.
Bm
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III. Gulyás Főzőverseny és Fesztivál
Verőfényes napsütésben került megrendezésre a III. Gulyás Főzőverseny és Fesztivál, melyet az Értékeinkkel Európában
Közhasznú Egyesület szervezett. Harmincöt csapat, közel 400 fővel vett részt a főző-,
és terítési versenyben. A félegyháziak mellett Ceglédről, Kecskemétről, Kunszállásról,
Fülöpjakabról, Tasról, Jászszentlászlóról és
Bugacról is eljöttek amatőr és profi
„mesterszakácsok”, hogy megmérkőzzenek
egymással.
A zsűri hosszas tanakodás után hozta meg a
döntést. Gulyáslevesek: 1. Bács József. Marhapörköltek: 1. Dékány Ferenc. Terítési verseny: 1. Dékány Ferenc. Különdíjban részesült a Forintos Étterem és Apró János. A főzőverseny mellett színvonalas
programokat láthattak a jelenlévők.
A rendezvény alap-

vető célja, hogy hagyományteremtő, hagyományőrző rendezvényen biztosítsunk
részvételi lehetőséget a félegyháziaknak és
térségünk lakosainak: egyéneknek, közösségeknek, baráti társaságoknak, családoknak. Örültem annak, hogy sok csapat nevezett a főzőversenyre, s jó volt látni a terítési verseny szép, tájjellegű asztali kollekcióit.
Egyesületünk tagjain kívül is nagyon sokan vállalkozók, közösségek, barátok - segítettek
abban, hogy egy jó hangulatú, szinte családias majális programot tudtunk megvalósítani Félegyháza egy olyan városrészén, ahol
még ilyen nagyszabású rendezvény nem volt
- mondta el lapunknak Bogácsi Attila a szervező egyesület elnöke.
Nagy György

Fotó: Hajdú Ferenc
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Hozd a formád...
“A Hozd a Formád, Magyarország!” nevű program
pályázatot hirdetett, melyre az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetségébe tartozó települések
oktatási intézményei pályázhattak, s melyre a kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény is sikeresen
pályázott.
2006 júniusában „Shape Up Europe!” elnevezéssel, az
Európai Közösség Egészség és Fogyasztási Ügyekért
Felelős Igazgatósága támogatásával egy nemzetközi
együttműködés vette kezdetét, mely projektben Európa 25 országának 26 városa vett részt. A program
célja, hogy az intézmény és a város közösségi viszonyait és fizikai körülményeit olyan irányba változtassa, hogy azzal elősegítse a gyermekkori elhízás
kockázatának csökkentését a 4-18 éves fiatalok
körében. A kezdeményezés egyik fő előnye, hogy a
diákok aktív részvételére épít mind az előkészítés,
mind a tervezés és a megvalósítás során. Mindez elősegíti azt, hogy a gyermekek magukénak érezzék az
egészségtudatos életforma kialakításának fontosságát.
A program hangsúlyozza az ételek, a táplálkozás kritikai megközelítését, valamint a rendszeres testmozgás nélkülözhetetlenségét.
A pályázaton intézményünk a programok megvalósításához anyagi támogatást és folyamatos módszertani segítséget kap. Az iskolai rendezvények a
2009/2010-es tanév kezdetekor indulnak, és a tanév
során folyamatosan zajlanak. A tanév végén egy
„Hozd a Formád Magyarország Hét” kerül megrendezésre, amely alkalmat teremt az egész évben végzett
munka bemutatására, a város minden érdeklődője számára, a program üzenetének és szemléletmódjának átadására, ily módon is bővítve a helyi együttműködés
lehetőségeit. Bene Zsuzsanna, programkoordinátor

Kapcsolj
fénysebességre!
Ha extra sebességû internetre,
kiemelkedôen magas kép- és hangminôségû
tévészolgáltatásra vágysz, a T-Home
optikai hálózatán mindezt rendkívül
kedvezô áron most már Kiskunfélegyházán
is megkaphatod!
Az innovációban élen járó T-Home a hazai szolgáltatók közül
elsôként viszi be a lakásokba a 21. század legmodernebb
eszközeit felhasználó optikai hálózatát (FTTH), amelyen keresztül
hazánkban újdonságnak számító magas adatforgalmi (le- és
feltöltési) sebességet és a digitális kábeltelevíziózás képességeit
is meghaladó új lehetôségeket nyújt.
Mindennek köszönhetôen a lakosság és az intézmények
számára mindennapossá válhat a több tévékészüléken biztosított, egyes televíziós csatornák és a Videotéka meghatározott

ﬁlmjeit HD minôségben is kínáló IPTV szolgáltatás, valamint
a zenei és multimédiás tartalmak villámgyors letöltése akár
50 Mbit/s letöltési sebességgel (Optinet Super csomag esetén
a min. és max. letöltési sebesség: 25–50 Mbit/s, a min. és max.
feltöltési sebesség pedig 12,5–25 Mbit/s). Igazi pénztárcakímélô ajánlatként tévé, optikai internetcsomag és telefon
együtt már havi 6380 forintért is megrendelhetô.
Az ajánlatokról és az optikai hálózat által lefedett területekrôl
további információ a www.t-home.hu oldalon található.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Fodor Rita (anyja neve: Zugi-Rácz Mária), Márta Csenge
(Görög Ildikó), Gyöngyösi-Gergely Árnika (Gyöngyösi Réka Anna),
Papp Máté (Palatinus Csilla), Janovics Zorka (Kovács Erzsébet),
Szaszkó Riana (Szakács Teréz), Bódi Lili (Nyéki Bernadett), Kókai
Dominik (Demeter Vivien Erzsébet), Szabó Zsanka (anyja neve: Rádi
Krisztina), Novák Anikó (Szabó Edina), Patai Ádám Dominik (Kardos
Gyöngyi), Gálfi Gábor (Viglási Judit), Ferkovics Éva (Rostás Éva
Anita), Szabó Alíz (Rabi Anikó), Farkas András Alex (Fődi
Annamária), Tóth Kornél (Nagy Irén), Ajtai Sándor Zoltán (Rácz
Henrietta), Gárdony Mira (Tóth Annamária), Kovács Naomi (Tejfel
Margit), Lédeczi Medox Ármin (Fazekas Edina Hajnalka), Retkes
Emilia Csenge (Fink Beáta), Alexa Catalin (Prezaret Marioara).
Házasságot kötöttek: Jéga Bernadett Piroska – Urbán Tamás, Király
Szilvia – Forgó László, Makány Éva – Vereb János József, Balázs
József – Keresztesi Tünde, Birov Katalin – Nagy Péter, Trungel-Nagy
Andrea – Roman Alexandru, Vereb Adrienn – Ugroczky Norbert, Patyi
Rita – Horváth Norbert, Szabó Judit – Török Tibor Mihály.
Meghaltak: Seres Jánosné Herczeg Erzsébet, Pitrik Erzsébet, Ágó
Mátyásné Kis Sára, Bense János, Szabó Imre, Rácz Etelka, Gál Pál –
Kiskunfélegyháza. Barna Ferencné Bálint Margit – Tiszaalpár, Nagy
Antal – Tömörkény, Kálló István – Kiskunmajsa.

Felhívás, pályázat
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkészíttette a város
Településrendezési Tervének módosítását. A terv véleményezési eljárása befejeződött, s képviselő-testületi elfogadása előtt
Ficsór József polgármester egy hónapra lakossági közszemlére
bocsátotta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerint. A közzététel 2009. június 15-től 2009. július 15ig tartó ideje alatt az érintettek megtekinthetik a tervanyagot a
Városháza földszinti előterében és észrevételt tehetnek róla.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok értékesítéséhez. Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/
562-018 vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu

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 
• A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje. Bábel Balázs kalocsai érsek nyitja meg az egyházmegye XX. századi történetét bemutató konferenciát
május 25-én 15 órakor az Érseki Kincstárban, 18 órakor pedig hálaadó
szentmisét mutat be a székesegyházban székfoglalásának 10. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgiát megelőzően Juliusz Janusz apostoli
nuncius nyitja meg A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje című időszaki
kiállítást 17 órakor a konferencia helyszínén.
• Az Isteni Ige Társasága (verbita rend) visszahívja P. Wolowicz Ádám
SVD atyát a szerzetes közösségbe 2009. június 30-án az Újtemplomi
szolgálatból. A Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hívatal 2009. július 1-től
Kapás Mihály atyát, jelenlegi lajosmizsei káplánt nevezte ki az Új templom káplánjának.
• Július 2-án lesz a Sarlósboldogasszony (Ó) templom búcsú-ünnepe.
• Július 3-án az Ótemplom Egyházközségi bált szervez. Jelentkezni a
plébánián lehet.
• 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!
• 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.
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A gépészek nyerték el a Petőfi Kupát
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Közterületen történő
dohányzás rendjéről
Tisztelt Olvasók!
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya társadalmi vitára bocsájtja a közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelettervezetet. A tervezettel kapcsolatos véleményeiket,
észrevételeiket a következő elérhetőségekre küldhetik
meg 2009. július 10-ig.
Levélcím: Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztály, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Fax: 76/462-252.
E-mail cím: varosuzem@kiskunfelegyhaza.hu.
Együttműködésüket, hozzászólásaikat előre is köszönjük.
(Az előző számban tévesen csak a rendelet-tervezet került közlésre, amelyért szíves elnézésüket kérjük.)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének …/2009. (…….) rendelete a közterületen
történő dohányzás rendjéről.

Tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Petőfi Gépészeti Szakközép a város középiskolái
számára kiírt labdarúgó tornát.
A kupát veretlenül nyerte a Petőfi Gépészeti
csapata 6 ponttal. Tagjai: Kiss, Csákó, Kovalovszki, Győri, Tábi, Kürtösi ,Görög, Szatmári,

Koncz, Sánta. Testnevelő: Alács Gyula. 2. helyezett: Móra (4 pont), 3.: Kossuth (2 p.), 4.:
Constantinum (0 p.)

Közhasznúsági jelentések 2008.
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Egyesületünk vállalkozási tevékenységet 2008-ban nem
folytatott. Köztartozásunk nincs. Alkalmazottat nem
foglalkoztatott. Vezető tisztségviselőink költségtérítés
nélkül végzik munkájukat. Az ügyviteli munkáért
150E Ft-ot fizettünk ki számla ellenében. Tagdíjbevétel 91.200 Ft, éremből 49.850 Ft, kiadványból
151.450 Ft, kamatból 12.435 Ft bevételünk
keletkezett. Felhasznált támogatás 2.901.285 Ft volt.
Összes bevétel: 3.206.220 Ft, pénzeszközök 994.385
Ft. Lekötött betétünk: 234.036 Ft. Készlet 3.286.320
Ft, 72%-kal nőtt. Kiadásaink célszerinti tevékenység
érdekében merültek fel. Összes költség: 3.206.220 Ft.
A közhasznúsági jelentést 2009. április 2-án az évi
rendes közgyűlés a 8. sz. határozatával elfogadta.
Adószámunk: 19039248-1-03.
Laczkóné dr. Szabó Klára elnök,
Szász-Győző Imréné gazdasági felelős
Kiskunfélegyházi Polgárőr KH. Egyesület. Az
Egyesület közhasznú tevékenysége a személyi és vagyonvédelem megszilárdítására, a bűncselekmények
megelőzésére, ill. csökkentésére, a közbiztonság javítására irányul. A városi rendezvényeken a rendőrséggel közös járőrözésen, a külterületi és a temetői
ügyeletekben egész évben aktív munkával vettek
részt. Feladatait a Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatallal és a Rendőrséggel együtt látta el. Sikeres és
kívánatos a tanyák támogatása, az ott élők megelégedésére. A Polgárőrség tagjai éves munkájukat a
közügyek érdekében végzik, díjazásban az év során
nem részesültek. Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem végzett. 2008. évi nyitó: 390.211. Támogatások, önkormányzati: 2.000.000., Országos Polgárőr Szöv.: 135.000., Egyéb vállalkozók: 80.000.,
Költségvetési l %: 198.193. Egyéb bevételek, banki
kamat: 3.940., egyéb bevétel: 4.000. Mindöszzesen
bevétel: 2.421.133. Mindösszesen költség: 2.393. 509
(üzemanyag ktg, egyenruházat, biztosítási díjak, szervezeti testületi ülés kiadásai, telefondíjak, anyagköltségek, fűtés, áram, irodaszer, gépjárművek alkat
részei, könyvelési szolgálatatás). Pénzügyi eredmény
2008 évi: 27.624. 2008. évi záró pénzk.: 445.827.
A Vagyonvédelmi és Közbiztonsági Alapítvány
1990-ben alakult a közbiztonság helyzetének ja-

vítása, egyéb bűnmegelőzési célból. Közhasznú
szervezet 2001. 10. 15-től. Az Alapítvány fő célja
továbbra is a közbiztonság és vagyonvédelem megszilárdítása. Áldozatvédelmi Irodán keresztül a
bűncselekmény sértettjeinek szükségszerű támogatásában részt veszünk. A bűnüldözés technikai
feltételeinek pótlása. Az Alapítvány tisztségviselői
és a kuratórium tagjai 2008 évben semmiféle juttatásban nem részesültek. Tervezett bevételeink és
kiadásaink az adományozók támogatásának függvénye. A kuratóriumi ülés a támogatásokat és azok
felhasználásait minden esetben határozattal fogadta
el. 2008. január 1-i pénzkészlet: 1.321.773 Ft.
Bevételek: Céltámogatás: 1.000.000 Ft, támogatásból: 600.000 Ft, SZJA 1%: 0., Kamatbevétel:
80.029 Ft. Bevételek összesen: 1.680.029 Ft,
Kiadások: Rendőrkapitányság Kkfháza részére
eszköz támogatás: 344.670 Ft. Egyéb céltámogatás visszautalás: 1 .000.000 Ft. Egyéb költségek:
125.615 Ft. Banki költség:16.996 Ft. Kiadások
összesen: 1.487.281 Ft. Pénzügyi eredmény: Bevétel - Költség: 192.748 Ft. 2008. évi záró pénzkészlet: 1.514.525 Ft.
Dr Lenkefi Attila kuratóriumi elnök
A Dózsa Óvodásokért Közhasznú Alapítvány
közhasznúsági jelentése 2008. évről. Az Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.4/2000/5.
számon, 2000. május 15-i végzéssel közhasznúvá
nyilvánította. Az Alapítvány fő célja az óvodai ellátásban részesülő gyermekek nevelése, oktatása,
képességeik fejlesztése, ismeretterjesztés, valamint
az ezekhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, szakmai programok megvalósításának anyagi
támogatása. Alkalmazott az Alapítványban nem
dolgozik, tisztségviselői semmiféle juttatásban nem
részesülnek. Az Alapítvány 2008. évi nyitó
pénzkészlete: 219.000.- Ft. 2008. évi bevételeink:
támogatásból: 858.000.- Ft, SZJA 1%-ból:
274.000.- Ft, banki kamat: 1.000.- Ft. Bevételeink
összesen: 1.133.000.- Ft. Az Alapítvány kiadásai:
Udvari játék: 86.000.- Ft, Bankköltség: 18.000.-,
Anyag-, áru-, készletbeszerzés: 488.000.- Ft.
Kiadásaink összesen: 592.000.- Ft.
OOO

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 céljai: (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 életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásai ellen.
2. §. A rendelet hatálya: 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.
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Kuhinka emlékverseny
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Sporthírek röviden
Tenisz
Szentesen rendezték meg a IX Algida Kupa
teniszversenyt, ahol a 14 éves fiúk korosztályában 12 játékos küzdött az aranyéremért. Városunk színeit Kurucsai Ronaldo (13, Móra
Ferenc Gimnázium) és Szabó Dániel (13, József
Attila Általános Iskola) képviselte. Dániel sikeres játékkal a negyeddöntőig jutott, ahol egy
budapesti versenyzőtől szenvedett el 6/1 6/4
arányú vereséget. Ronaldo az elődöntőig masírozott, és szintén egy budapesti versenyzőtől kapott
ki 6/2 6/4 arányban, így bronzérmes lett. A
vidéki játékosoknak nehéz felvenni a versenyt az
erős budapesti klubok játékosai ellen.
Ugyancsak Szentes adott otthont a már hagyományos Régiós Verseny 2. fordulójának. Ezen a
megmérettetésen Kurucsai Ronaldo képviselte
városunkat. A versenyen a 22 játékos közül
Ronaldo 1. kiemeltként menetelt végig a döntőig,
ahol 6/1 6/2 arányú győzelemmel szerezte meg
másodszor is az aranyérmet, így komoly eséllyel indulhat a szezonvégi mesterversenyen. A
versenyzőknek gratulálunk és további sok sikert
kívánunk. A versenyzőket Dr. Horváth Tibor és
Horváth Tibor készítette fel a Kiskunfélegyházi
Városi Tenisz Klub pályáin.
TGK

Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület szervezésével
került megrendezésre május 24-én VI. Kuchinka Vilmos Emlékverseny. A már országos rendezvénnyé vált versenyre a tavalyi induló létszámot meghaladóan 11 egyesület 247 versenyzővel nevezett. A rendező Félegyházi
csapat teljes létszámban indult ezen a színvonalas versenyen, ahol végül 11 egyéni és 3
váltó érmet nyerve, a csapatversenyben az
előkelő 3. helyet sikerült megszerezni a
Dunafer és Százhalombatta csapata mögött.
Részletes eredmények: 3 arany , 7 ezüst 1 bronz
egyéni számokban és 2 ezüst és 1 bronzérem
csapatban. 1. hely: Vörös Réka 66m mell Tóth Zoltán 100m és 200m hát. 2. hely : Seres
Máté 100m gyors és 100m hát – Kőrösi Ro-

land 100m mell és 100m gyors – Sz. Horváth
Balázs 100m mell – Tóth Vilmos 200m gyors,
Tóth Zoltán 400m vegyes. Csapat: 4x33m lány
vegyes váltó Karsai Veronika – Dobos Dorka
– Vörös Réka, Miklya Emese öszeállításban.
4x100m fiú vegyes váltó Seres Máté – Kőrösi
Roland – Tóth Vilmos és Tóth Zoltán összeállításban. 3. hely : Tóth Zoltán 100m pillangó.
Csapat: 4x33m fiú vegyes váltó Karsai Mátyás
– Kőrösi Dániel – Miklya Csanád, Mészáros
Armand összeállításban. Külön díjban részesültek a legjobb hazai 10 év alatti fiú: Karsai
Mátyás és lány Dobos Dorka és abszolút értékelésben legjobb hazai lány versenyző díját
Vörös Réka, a legjobb hazai fiú versenyző díját
Tóth Zoltán nyerte el. Edzők: Kurucz Kornélia és Borbély Adrien.
Tóth Zoltán

Egy kupa és két különdíj
Nagykőrösön rendezték
meg a Kőrisfa Kupát 2003as korosztályok között. A
KHTK csapata első helyen
végzett, megelőzve a Szanda Focisuli,a Nagykőrösi
Kőrisfa és a Kecskeméti Hírös ép csapatát.
A félegyházi focisták két
különdíjat is elhoztak, a torna legjobb játékosa: Hideg
István, a gólkirály pedig
Bakró-Nagy Kristóf lett 5
góllal.
A győztes csapat: (álló sor:
Bakró-Nagy Kristóf,TóthFodor Anett (edző), Hideg
István, Lakihegyi Dániel,
(guggol) Ficsór Dávid, Makány Bálint, Bozóki Noémi, Slezák Benjamin.
-tudósítónktól-

Birkózás
Kiskun kupa egyben id. Besze László nemzetközi szabadfogású birkózó emlékversenyt rendezett a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózó
szakosztálya, amelyre 20 egyesület 136 versenyzője nevezett. A félegyházi fiatalok eredményei,
lányok. Gyermek korosztály: 26 kg 2. Fazekas
Dominika. Diák: 37 kg 1. Sárkány Ágnes, 50 kg
2. Baksai Cintia. Serdülő: 32 kg 1. Vidéki Nikolett. Kadet: 56 kg 1. Rádi Brigitta. Junior: 55 kg
1. Rádi Nikoletta, 60 kg 1. Felföldi Zsanett.
Fiúk, diák II: 26 kg 3. Vidéki Roland, 31 kg 3.
Rádi Mihály, 41 kg 2. Fekete Bence. 3. Seres
Gergő. Serdülő: 3. Gyöngyösi Sándor. Kadet: 69
kg 1. Polyák Dániel. Csapat: 1. Félegyházi
Vasas TK, 2. Orosházi Spartacus, 3. Korond.
Orosházán rendezték május utolsó napján az idei
felnőtt szabadfogású magyar bajnokságot. A
kiskunfélegyházi Szabó Róbert a 66 kg-os súlycsoportban versenyzett és bronzérmet szerzett.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és Szabó
József.
Az ausztriai Götzisben, tizenkét ország birkózóinak részvételével női nemzetközi birkózóversenyt rendeztek június 13-14-én. A kadet
korosztály 56 kg-os súlycsoportjában a válogatott keret tagjaként szőnyegre lépő Rádi
Brigitta, - kiskunfélegyházi versenyző - ezüstérmet szerzett. Edző: Szabó József.

Sakk
Június 13., Kiskunfélegyháza. A Magyar Sakkszövetség által kiírt osztályozó mérkőzés.
KHTK- Abonyi SE: 7,5-4,5
A Honvéd pontszerzői: Marosi Csaba, Kovács
Zoltán, Tóth Mátyás, Zsíros László, Kemény
Csaba, Rácz Judit, 1-1 pont; Kósa Jenő, Juhász
Károly, Samu Richárd 0,5-0,5 pont. A két
mérkőzés összesítése alapján a KHTK 14 pont10 pont arányban nyert és ezzel kivívta az NB IIbe való részvétel jogát.

