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Közlöny
Véget értek a Petőfi-emlékévek
A Petőfi Emlékbizottság nevében, Kapus Krisztián elnök, helyzte el a megemlékezés virágait
a Blaha Lujza téren.

Móra Ferenc emlékére
Díszes utcanévtáblát avatott a város önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület, Móra Ferenc születésének 130.
évfordulója alkalmából július 19-én az íróról
elnevezett utcában.
Avatóbeszédet mondott Laczkóné dr. Szabó
Klára, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke. A táblát Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája, és Ficsór József polgármester leplezte le. A rendezvény a Móra-téri szobornál, koszorúzással folytatódott. Ezt követően avattak emléktáblát a Daru utca 9. számú
háznál, Móra Ferenc gyermekkorának színhelyén. A táblát Vészits Andrea, Móra Ferenc
dédunokája és Kapus Krisztián a Művelődési
Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke leplezte le. Avatóbeszédet mondott Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
irodalmi szekciójának vezetője.
További részletek az 5. oldalon.

Petőfi Sándor halálának 160. évfordulójára emlékezett a város július 31-én. A
Petőfi Sándor-emléknap programja koszorúzással kezdődött a Blaha Lujza
téren, a költő szobránál.
A folytatásban a Langaléta Garabonciások
interaktív előadását láthatta a közönség a
Kiskun Múzeumnál, majd megtekinthette
az, „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”
című kiállítást. A központi ünnepségnek a

Petőfi tér adott otthont. Köszöntőt mondott Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke. A Petőfi Emlékéveket Ficsór József polgármester zárta
le. Ünnepi beszédet mondott dr. Hermann Róbert történész. Az emléknap a
Móra Ferenc Művelődési Központban a
Félegyházi Táncszínház „Avagy virág
vagy te, hazám ifjúsága?” című előadásával zárult.
Kép és szöveg: -g-

Főiskolai képzés indul szeptemberben Félegyházán
Szeptembertől főiskolai képzés indul városunkban. A dunántúli Pannon Egyetem kihelyezett tagozatán a Pannon Egyetem Facultas Felsőoktatási Centrumában az idei
tanévben politikai tanácsadókat képeznek
majd – jelentette be július 30-án, a főiskola
leendő épületében a Petőfi általános iskolában megtartott sajtótájékoztatón Tóth Tibor, az Euroszféra Alapítvány vezetője.
Tóth Tibor elmondta, a város vezetése évek
óta tervezi a felsőfokú oktatás meghonosítását
Félegyházán. Az álmot az Euroszféra Alapítvány projektje váltja idén szeptemberben
valóra. Ősztől tehát Félegyháza is az egyetemi, főiskolai városok sorába léphet. Az intézmény a Petőfi Sándor általános iskola épületében működik majd.
Idén a diplomások számára indul levelező tagozaton négy féléves politikai tanácsadó szak.
A képzés nem csak a politikai pályára vágyók

számára hasznos, hanem elősegíti, hogy a
közigazgatási szervezetekben dolgozók,
gazdasági vezetők megfelelő ismereteket
szerezzenek a politika gyorsan változó
világáról, jártasságot a média és a kommunikáció területén.
A nappali képzés a jövő évtől indul, állami és költségtérítéses formában. A középiskolából kikerült diákok a politikai tanácsadó
szak mellett idegenforgalmi-turisztikai, majd
a következő évben bölcsész, politológus szakon szerezhetnek diplomát. Az intézmény a
későbbiekben - igényfelmérést követően - dönt
újabb szakok indításáról. Az iskola mindemellett egy nyelvvizsga központot is létrehoz. Az
egyik tanulható nyelv az angol lesz, a másik
nyelvről még nem született végleges döntés.
Tóth Tibor elmondta, a politika tanácsadó
szakra augusztus közepétől lehet jelentkezni.
A jelentkezési lapokat a www. facultas.hu oldalról tölthetik le a felvételizők.
-g-

2. oldal

Félegyházi Közlöny
emlékét törvénybe foglalták.
1989 óta újra a régi hagyományok szerint ünnepeljük az
augusztus 20-i állami és egyházi ünnepeket, melyet hivatalos állami ünneppé csak 1991ben nyilvánított a Magyar
Országgyűlés.

Ünnepi köszöntő
„István király jöve, a bölcs, a nagy,
Kinek nevére büszke Hunnia,
És hallatán – egy ezredév után
Magyar szívnek fel kell dobognia…”

Kedves Olvasók!
Földváry István gondolatával tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Önöket augusztus 20-a, Szent István Napja alkalmával. Keresztény
magyar államunk születésének évfordulója bensőnket melengető,
magyarságtudatunkat erősítő nemzeti ünnepünk. Hagyományainkra
való emlékezés, amely különösen fontos a mai, az információs forradalom sodrásában, különböző tömegkultúrák kereszttüzében élő
magyar ember számára.
Augusztus 20-án szeretettel gondolunk Szent István királyunkra, aki
idegen népek gyűrűjében, a keleti és nyugati világ találkozásánál
alapított országot, hazát. Nem években, hanem nemzedékekben,
évszázadokban gondolkodott. Hatalmas alkotását, a keresztény magyar államot kemény munkával, nemzetünk közösségeinek összekovácsolásával, erős törvényekkel valósította meg.
Uralkodása alatt augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját jelölte
a törvényhozások idejére, ekkora hívta össze Fehérvárra a királyi
tanácsot. Élete végén is ezen a napon ajánlotta fel Magyarországot
Szűz Máriának. A dátumot augusztus 20-ra Szent László király
módosította, aki 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával
ekkor emeltette oltárra Szent Istvánnak, valamint fiának, Imrének,
és Gellért püspöknek relikviáit a székesfehérvári bazilikában. István
királyt az egyetemes egyház csak hat évszázaddal később, 1686-ban
avatta hivatalosan szentjei sorába. Ekkor XI. Ince Pápa elrendelte,
hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az
egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Istvánról. E
napot Mária Terézia 1774-ben nemzeti népünneppé emelte, amely
1848-ig az állam és az egyház közös ünnepe volt. A szabadságharc
bukása után Szent István ünneplését megtiltották, az első, 1860-ban
engedélyezett megemlékezés pedig országos tüntetéssé szélesedett.
A szent jobb tiszteletére első alkalommal 1818-ban rendeztek
körmenetet, s e hagyományt napjainkban is sok helyen gyakorolják.
1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján királyunk

Államalapítónk érdeme, hogy
felismerte azt a mindmáig érvényes alaptörvényt, hogy a
magyarságot, kelet népét csakis
a kereszténységben, az európaiságban lehet megtartani.
Három pillérre építette országa
jövőjét: Kereszténység, Európaiság, Magyarság. Szellemisége ezer
esztendő távlatából is gazdag örökségként él tovább.

Tisztelt Olvasók!
Államalapításunk ünnepe hagyományaink szerint az új kenyér
ünnepe is. Az illatos, finom kenyéré, amely a magyarság életével
elválaszthatatlanul fonódik össze. A kenyér történelmünk során a
megélhetést, a boldogulást, szóhasználatunkban magát az „életet”
jelentette. A szántó-vető, arató ember szívében mindig ott a hála:
munkája sohasem hiábavaló. Kenyere van, és akinek kenyere van,
annak Istene is van, aki megőrzi a magyart az életre a századok
viharában.
Ünnepi perceinkben, dolgos napjainkban övezze tiszteletünk és
hálánk államalapító szent királyunkat, aki a haza földjét adta búzánk
bölcsőjének!
Övezze tiszteletünk és hálánk azon embereket, akik szántottak,
vetettek, arattak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy az új kenyér
ünnepi asztalunkra kerülhessen!
Szegjük meg azzal a reménnyel új kenyerünket, hogy nekünk,
Kiskunfélegyháza város polgárainak ezután is kenyere, „élete”,
megélhetése lesz közösségünkben!
Kívánom, hogy boldogulása útján siker és megbecsülés kísérje
városunk minden egyes lakóját!
Ficsór József polgármester

Félegyházáé a Templomhalom
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t csaknem
egy évi „gatyázás” után sikerült rávenni, hogy
teljesítse az önkormányzatunk 2008. június 26án kelt kérelmét, melyben a Templomhalom állami tulajdonban lévő ingatlan részét kérte Kiskunfélegyháza tulajdonába, településfejlesztési,
településrendezési, az épített és természeti környezet védelme, valamint régészeti-tudományos
célra (emlékpark kialakítása). Az érintett területen Kiskunfélegyháza városa, a Megyei Önkormányzat és a Kiskun Múzeum példaértékű öszszefogásával, a NKA-hoz benyújtott sikeres pályázat révén már 2008-ban megkezdődtek az
emlékpark létrehozásának első lépései.
A minden szempontból szabályszerű, szakmailag
alátámasztott kérésünk először „elkallódott” a hivatal zsákutcáiban, ezért – az érintettek kérésére
is – a Vagyonkezelő Zrt. vezetőjéhez fordultam:
„...A mellékelt dokumentáció alapján tisztelettel
kérem tájékoztatását az önkormányzatunk által
bejelentett tulajdonjogi igénylés ügyének állásáról, illetve segítséget is Öntől az előrelépés érdekében. Amennyiben pedig valamilyen releváns
gátló tényező lépett fel az elmúlt fél esztendőben,
akkor arról is szíves tájékoztatást kérek, hogy a
megfelelő lépéseket meg tudjam tenni...”
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2009. május 19-én kelt válaszlevélben – többek
között - ez áll: „...Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról a Vtv. 36. § (3) bekezdése értelmében
a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács jogosult
dönteni. A kérelemnek a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács részére döntésre történő előterjesztéséhez szükséges eljárásrend szerinti intézkedéseket soron kívüli sürgősséggel megtesszük.
Késedelmes válaszunkért elnézését kérjük...”
Polgármester úr 2009. június 5-én kelt levélben
kapta meg a várt jó hírt: „...A Kiskunfélegyháza
5637/23 hrsz.-ú ingatlanra érkezett ingyenes
átruházási kérelmüket a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács kedvezően bírálta el és a
434/2009. (V.27.) VNT számú határozatával az
ingyenes tulajdonjog átruházásához hozzájárult...”
Példás szakmai és emberi összefogással és
hatékony lobbizással így városunk egy helytörténetileg is igen értékes ingatlanrészhez jutott
hozzá állami tulajdon ingyenes átruházásával,
így a megkezdett munkálatok a Templomhalom
területén most már ebből a szempontból is zavartalanul folytatódhatnak tovább.
Garai István Levente dr.,
országgyűlési képviselő (MSZP)

Régi új elnök
A Kiskunfélegyházi Fidelitas helyi
csoportja július 17-én ismét Dósai
Bencét választotta az elnöki posztra.
Az alelnök Szász Anikó, Szűcs Péter
és Bauer Trisztán helyett Gáspárdy
László lett. Dósai Bence elmondta,
hogy a továbbiakban is céljai között
szerepel, hogy erősítse az együttműködést a Fidesszel, valamint hogy idén
újabb és újabb programokat szervezzenek a város fiataljai számára. A tisztújításon a helyi Fidelitas tagjai Dósai
Bencét jelölték az 5. számú választókerületi koordinátorává is, amiről augusztus 14-én (azaz holnap) születik
megyei döntés.
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Új kandeláberek a Hősök Parkjába
Szeptemberre új világítótestek kerülnek a
Hősök Parkjába. A két új kandelábertől
azt várják a lakók és a körzet képviselője,
Ernyes László, hogy a park tényleg a
pihenés és ne az éjszakai randalírozások
helyszíne legyen. A beruházás 470 ezer
forintból valósul meg.
Évek óta problémát okoz a rossz közvilágítás a Hősök Parkjában. A parkot az éjszaka randalírozó fiatalok rongálták, a padokat firkálták, sőt a park szobrát is meggyalázták. A lakók így már többször jelezték, hogy szükség lenne a terület közvilágításának megerősítésére.
Ernyes László, a körzet képviselője arról
tájékoztatta lapunkat, hogy minden képviselő háromszázezer forintot kapott arra,

hogy javítsa a közvilágítást saját körzetében. Így került a választás a Hősök
Parkjára, ahol két kandeláber áthelyezésével és a világítótestek megerősítésével megvilágítják a parkot és a szobor környékét. A tervek már elkészültek és a két
világítótest szeptemberre kerül végleges
helyére. Mindezen túl az Ady Endre utca
35. szám elé és az Árpád utca 20. szám elé
kerül egy-egy villanyoszlop. A körzetben
folytatódik a járdaépítés is, eddig mintegy
200 folyóméter felület készült el. Idén
pedig Gyenes Attila önkormányzati képviselő közreműködésével sor kerül a Kossuth utca páros oldalán a rossz állapotú
kerékpárútszakaszok felújítására is. Először a Dózsa György és a Dankó Pista utca
közötti rész kap új burkolatot.

Buszmegállók, kerékpártárolók
Mintegy száztizennyolc millió forintot
nyert buszmegállók és buszöblök kialakítására egy uniós pályázaton városunk. A
beruházásnak köszönhetően harminckét
helyen készülnek tájba illő megállók, valamint a pályázat részeként két helyen, a
központi buszmegállónál és a vasútállomás mellett egy-egy fedett kerékpártárolót is kialakítanak.
Már szemmel látható eredményei vannak
annak a száztizennyolc millió forintos pályázatnak, melynek köszönhetően harminckét új buszmegálló épül és újul meg

Félegyházán és környékén. A megállók
építését legkésőbb október végéig kell
befejezniük a szakembereknek. A munkák
fele már kész. Ahol pedig már áll az új
megálló, az utasok is elégedettek az eredménnyel. Akik mostanában a vasútállomás
és a központi buszmegálló környékén jártak tapasztalhatták, hogy ott is épül valami. Mégpedig egy fedett kerékpártároló.
Tehát, ha valaki vonattal, vagy busszal közlekedik lehetősége nyílik kerékpárját fedett helyen hagyni, amire novemberig kerékpárőrök is vigyáznak.
Gulyás Zsuzsanna

Reptéri napok Félegyházán
Július végén került megrendezésre a Kiskun Szabadidő és Sport kft. és a Magyar
Repülőakadémia szervezésében az első
reptéri napok. A rendezvény célja, hogy
minél többen látogassanak a félegyházi
reptérre és újra életre keljen a reptéri élet
városunkban.

A program a Félegyházi Fúvós kvartett és
Vári Gyula háromszoros világbajnok vadászpilóta bemutatójával indult. A kétnapos
rendezvényt Kapus Krisztián, a művelődési, oktatási és vallásügyi bizottság elnöke nyitotta meg, majd Veres Zoltán műrepülő pilóta szegezte a tekinteteket az ég felé. Veres Zoltán 1977-ben tette meg az első
szárnycsapásokat, összesen 14 ezer órát töltött ez idáig a levegőben és a kisgépek kö-

zül mintegy 100 típust irányított. A hétvégi
bemutatóján 0-tól 700 méterig 240 km/hás sebességgel rótta a köröket, olykor
meglepő alakzatokban és közel a talajhoz.
A két nap folyamán a műrepülő bemutatók
mellett az érdeklődőket vidámpark, kirakodó vásár és egy sétarepülés is várta.
A sétarepülés mellett az égi túra egyik
szabadabb formája, a sárkányrepülés
is lehetőséget biztosított a bátrabbaknak, hogy kipróbálják önmagukat.
Fotó: Hajdú Ferenc
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Éjszakai gondolatok

,,Jöjjön vissza elnök úr!”
Az 50-es évek végén megindult a kommunista
gőzhenger a tanyák népe, a parasztok ellen. A
módszer nem számított, az eredmény volt a
fontos. A Fülöpjakabi M. Lajos bácsitól tudom:
,,Az agitálóbrigád elém tett egy Sztálin képet. Állj
fel és csókold meg! A Fülöpkei búcsún is mindig
csókolgatod Jézusodat. Mikor látták, hogy vonakodom, suhogni kezdtek hátamon a gumibotok.
Mikor már nem bírtam tovább, megadtam magam. Megcsókoltam Sztálint, bár inkább szembeköpni szerettem volna. Hát így kerültem sajnos
a Fülöpjakabi Tsz-be. Tönkre is mentem gyorsan.”
Istenem! Hány ilyen Lajos bácsi volt kifosztott,
térdre kényszerített országunkban? A kommunista diktatúrának elsőrendű célja volt az is, hogy
kifogástalan, hithű kommunisták kerüljenek a tsz
elnöki trónokra. Félegyházán ez az elvetélt, diktatórikus törekvés nem járt teljes sikerrel. A párt
jelöltjeivel szemben Badacsonyi Pétert, Bodnár
Andrást és Kovács Lajost a tagság választotta
elnöknek. Kovács Lajosra 1956 óta ferde szemmel nézett a hatalom. A Forradalom idején, állami gazdasági igazgatóként több teherautó élelmet
küldött a pesti forradalmároknak. Ez kommunista
szemmel főbenjáró bűn volt. Így természetes,
hogy Kovács Lajos kapta az első nagy hátba támadást.
Alaposan koholt vádakkal egyszer csak vádlott
lett a félegyházi bíróságon a puritán tsz elnök. A
tárgyalást hála a Jó Istennek Dr. Árvai Árpádné, a
Megyei Bíróság kiváló tanácsvezető bírája vezette. Jöttek a vád tanúi egymásután, de egyik
sem mondta azt a hazugságot, amit annyira vártak tőle.. A bomba a harmadik tárgyalási napon
robbant. Beszólították H. Nagy István tanút. A
szólításra bejött egy megtört, ezerráncú koponyájú igazi Kiskun parasztember. Forgatta kezében zsíros szélű fekete kalapját. Indult az
emelvény felé. De a vádlottak padjánál megtorpant. Akkor látta meg, hogy ott ül elnöke –
Kovács Lajos. Szembefordult vele, féltérdre
ereszkedett, megragadta jobb kezét, és azt mondta: ,,Jöjjön vissza elnök úr!”
Sok-sok tárgyaláson túl voltam már, mikorra ez a
megrázó eset megtörtént. Alig hittem a szememnek. Akkor ocsúdtam fel, mikor Dr. Árvai
Árpádné a felmentő ítéletben ezt az epizódot
hatványo-zottan kiemelte...
Sok-sok év telt el azóta, egy régi október első
vasárnapján a vásárhelyi őszi tárlat akkor még
csodálatos képeiben gyönyörködtem. A Tárlat
végén Szalay Ferivel, Fejér Csabával, Kurucz D.
Istvánnal kimentünk Mártélyra. Csodáltuk a holt
Tiszát, minden festő paradicsomát, az ezerszínű
őszi ártéri erdőt, majd betértünk a Tisza-parti vendéglőbe. Ott ért az igazi csoda, Valaki szorosan
megölelt átkarolt. Felnéztem, azt hittem nem jól
látok: Kovács Lajos volt, egykori felmentet tsz
elnök védencem. Ő vezeti a Tisza-parti vendéglőt. Mikor már hazafelé tartottunk, még akkor is
meleg volt a szívem a mártélyi boldog találkozástól.
-Falu Tibor-

4. oldal

Pályázat
FÉNNYEL ÍRT OLVASÁS, avagy olvasási
szokások képekben. A kiskunfélegyházi
Petőfi Sándor Városi Könyvtár FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet az olvasási szokásokat
feltérképező, elkapott pillanatképek témakörében. A pályázat célja: bemutatni, hol és
hogyan olvasnak ma az emberek: közterületen, parkban, strandon, rendelőben,
boltban, buszon, vonaton, ágyban, hintaszékben, fa tövében stb. Várjuk azokat a
képeket is, melyek a könyv és az ember
kapcsolatát jelenítik meg: a könyv ajándékozásának öröme, a könyvvásárlás öröme, a
könyvtárlátogatás sikere, a kisgyermek és
első könyve stb. Számítunk a szellemes, az
olvasást különleges helyen és formában
megörökítő munkákra. Pályázati feltételek: A pályázaton korosztálytól függetlenül bárki részt vehet a dél-alföldi régióból. Egy pályázó maximum 4 fotót küldhet
be egypéldányos nevezési lappal. A képsorozatokat a zsűri megbonthatja, amenynyiben a szerző ez ellen nem tiltakozik.
Formátum: fekete-fehér (monochrom) vagy
színes, 20x30 cm méretű vagy erre a méretre kasírozott fotókat lehet beküldeni,
melyek a 2 mm vastagságot nem haladhatják meg. Minden képhez kérjük feltüntetni az alkotó nevét, a fotó címét, készítésének időpontját és helyét. Az alkotó
felelőssége, hogy a képen szereplő személyek hozzájárultak a róluk készült képek
nyilvánosságra hozatalához. Kizárólag
olyan fotókat fogadunk el, melyek más
pályázaton eddig nem szerepeltek. A
borítékra kérjük ráírni: „Fénnyel írt
olvasás”, illetve mellékelni az alábbi adatokat: a beküldő neve, kora, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. A képeket postai
visszaküldésre alkalmas csomagolásban
kérjük megküldeni. A szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk. A kiállításra el nem fogadott képeket
személyesen is át lehet venni a kiállításmegnyitó után vagy visszaküldésig. (Visszaküldési határidő: 2009. december 30. Nevezési
díj: 1000.- Ft, melyet az alábbi számlaszámra kérünk átutalni: OTP Rt. Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 5/7. 1173207115338284-35510002 Petőfi Sándor Városi
Könyvtár. Az átutalás közlemény rovatában
kérjük feltüntetni: „Fénnyel írt olvasás”. A
befizetést igazoló szelvény másolatát kérjük
a munkákhoz mellékelni.
Határidő: a pályázatokat 2009. szeptember
18-ig kell beküldeni. Határidő után beérkezett képeket nem fogadunk el. Beküldési cím és a kiállítás helye: Petőfi
Sándor Városi Könyvtár, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. Tel.:76/461-429;
70/338-7317. A pályázati kiírás és a nevezési lap letölthető a www.psvk.hu honlapról. A pályázatokat szakmai zsűri értékeli.
Az első három helyezett díjazásban részesül, valamint minden kiállító emléklapot
kap. Zsűrizés: szeptember 21-e és október
9-e között.
Az eredményhirdetéssel egybekötött kiállításmegnyitóra 2009. október 11-én (a
Könyves Vasárnapon), ünnepélyes keretek
között kerül sor.
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Kedveseim, drága városom,
a Ti szívetek nem fösvény, nem takarékoskodik a szeretettel és akkor is adakozóak vagytok, amikor nehéz idők járnak. Valamikor Móra Fercsike tiszta jeles kis élete nem ért meg
senkinek 6 forint 53 krajcárt, de Ti ma begyógyítottátok ezt a sebet. Ez gyönyörűszép születésnapi ajándék volt! Soha nem kaptam még
szebbet!
Köszönöm Nektek.
Itt a túloldanon is mindenkit meghatott, úgy
hogy adtak nekem határátlépési igazolványt,
hogy szellőcske képében visszamehessek és

megsimogathassam az arcotokat. És elsuttoghassam értetek a kiskun Miatyánkot, amit
még az őshazából hoztunk magunkkal mi kiskunok, akik nem felejtünk. Bezem atamir kim
sen kükta...a Ti Móra Ferencetek.
u.i. Mivel még nem tanultam meg emailt írni
(de esküszöm, meg fogok), a dédunokámnak
diktáltam ezeket a sorokat, akit még nálam is
sokkal jobban meghatottatok, mert ő tudja,
milyen ritka ebben a mai világban az áldozatra kész szeretet.
Vészits Andrea (2009. július 19.)

A július 19-én felállított díszes Móra táblák
támogatóinak névsora:
Aradi Ferenc, Apró Ferenc Józsefné, Balla László, Bán László, Barát Erzsébet, Beleczné Juhász
Mária, Busa Imre, Cseh Jánosné, Dobronyi József, Dongó Józsefné, Endre Sándor, Ernyes
László, Farkas Jenő, Fekete Jánosné, Ficsór József, Fülöp Imréné, Gácsi Éva, Dr. Garai István,
Gémes Istvánné, Horváth Jánosné, Dr. Horváth
Sándor, Kállainé Vereb Mária, Kapus Béla, Kapus Béláné, Kapus Krisztián, Kis Ferenc, Kiss
Lajosné, Kisné Juhász Ilona, Knipfer Ferencné,
Laczkóné dr. Szabó Klára, Lőrincz Istvánné,
Luchmann Jánosné, Dr. Luchmann Zsuzsanna,
Ifj. Mátyus Imre, Máttyássy Ferenc, Máttyássy
Ferencné, Mátyus Imréné, Mayer Lászlóné, Mayer Tamásné, Meizl Ferenc, Mezei Istvánné,
Nyíki Mária, Pallagi Ferencné, Pintér Bertalanné, Rádi Györgyi, Seres Antalné, Seres György,
Seres József, Soós Ferenc, Soós Ferencné, Szabó
Franciska, Szabó Péterné, Szabó Sándorné,
Tarjányi Dezső, Tarjányi Dezsőné, Tarjányi Ferenc, Tarjányi Gyuláné, Tarjányi Mihályné, Dr.
Tóth Józsefné, Trombitás Antal, Urbán Mik-

lósné, Vasvári Józsefné. Cipőgyári Nyugdíjas
Klub, Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza
Alapítvány, Értelmet az Éveknek Klub, Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány (Rosta
Ferenc), Fornetti Fagyasztott Pékárú Kft. (Palásti József), INTEGRÁL Zrt., Kiskunfélegyházi
Napközi Otthonos Óvoda, Móravárosi Óvodája,
Kocsis László kőfaragó, Kommunikáció a
Jövőért Közhasznú Alapítvány (Móra Ferenc
Gimnázium), Kunplaszt Karsai Műszaki Műanyagipari Rt., MARILLEN Gyümölcsfeldolgozó Kft. (Buszlai István), Megbecsülés Nyugdíjas Klub, Móra Ferenc Közérdekű Kötelezettségvállalás (Constantinum), Palásti Gábor
kőfaragó, Pedagógus Nyugdíjas Klub, TOTÁLKER Kft. Kecskemét, A Hírmondó, Félegyházi
Közlöny, Sirius Rádió, Trio Tv, Petőfi Népe,
Szuperinfo.
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
köszönetét fejezi ki minden támogatónak, hogy
közadakozásból díszes tábla díszítheti a Móra
utca-Bajcsy utca sarkát és emléktáblával jelölhettük azt a helyet (Daru u. 9. sz.), ahol városunk díszpolgára gyermekkorát töltötte.

Félegyházi Napok

Nagyapáti Anita, Pázmándi Judit, Sövény Tibor,
Zoltán Zoltán. 23 óra: Ethnofil zenekar koncertje. A rendezvény alatt a Múzeum kiállításai megtekinthetőek. 17 órától kézműves foglalkozások,
játékudvar, lacikonyha várja a vendégeket.
Ünnepi programok
Augusztus 19. (szerda): 17.00 óra, Haleszi
Harangláb. Kenyérszentelés a Haleszi Gazdakör
szervezésében.
Augusztus 20. (csütörtök): 10.00 óra, Szent
István tér, Dr. Garai István Levente országgyűlési képviselő, alpolgármester ünnepi beszéde. 10.30 óra, Szent István templom, Ünnepi
szentmise. Arató felvonulás, az új kenyér megszentelése. A szertartást követően a Városháza
előtt kerül sor az új kenyér megszegésére. 14.30
óra: Kossuth utca, Félegyházi dobosok és a Megyejáró Fesztivál nemzetközi néptánc együtteseinek felvonulása.
Béke - téri programok: 15.00 óra, Virtuóz Dob
Show. 15.20 óra, Lengyelországi Cepelia Poznan Gyermek néptánc együttes és az Oroszországi Terpsihoria & Raduga Ifjúsági és gyermek néptánc együttes műsora. 16.20 óra, Wings
Táncsport Egyesület műsora. 16.40 óra, Zoltán
Erika Táncművészeti Iskola növendékeinek
műsora. 17.00 óra, Acrobat Original Dance
School műsora. 17.45 óra, „ Így mulat egy magyar legény” címmel Fényes György nóta műsora. Közreműködik Kozma Tamás zongoraművész. 18.45 óra, Bartha Tóni bábműsora. 19.30
óra, CARAMEL műsora. 20.30 óra, ZANZIBAR koncert. 22.00 óra, TŰZIJÁTÉK.

Augusztus 18. (kedd) 18.00 óra: Petőfi Sándor
Városi Könyvtár XX. századi festők grafikái és
festményei - Rajtmár István, a Petőfi Népe
szerkesztője, galériatulajdonos magángyűjteményéből rendezett kiállítás megnyitója. Közreműködik: Dóczi Zsolt klasszikus gitár. A kiállítás
megtekinthető szeptember 19-ig, nyitva tartási
időben. 18.45 óra: HATTYÚKERTI ZENÉS
ESTÉK című sorozatban fellépnek: Dóczi Zsolt
klasszikus gitár, Faltum Kristóf gitár és ének,
Hegyi Bence ütős hangszer. 20.30 óra: Kálvária
„A NAPBA ÖLTÖZÖTT LÁNY” című rockopera szabadtéri bemutatója a Félegyházi Táncszínház és a Felvidéki Rockszínház közös előadásában.
Augusztus 19. (szerda): Kiskun Múzeum,
Malom alatti sokadalom. 17.00 óra: Kapunyitás.
17.30 óra: Az estét megnyitja, a vendégeket
köszönti Kapus Krisztián önkormányzati képviselő, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke. 17.40 óra: Choeur Renoissance
francia vendégkórus hangversenye. 19.00 óra:
„Málik Béla LXXVII” című kiállítás a grafikus
alkotásaiból. A tárlatot Balogh György nyitja
meg. Közreműködik dr. Falu Tibor. Fővédnök
Endre Sándor alpolgármester. 20.30 óra: „A
malom” című dokumentumfilm bemutatója.
Vendégek: Helyey László Jászay-díjas színművész, Huzella Péter zeneszerző, Mészöly
Ágnes író. 21.30 óra: Vas László szerzői estje, a
kiállításhoz kapcsolódóan a „Vándorcirkusz”
című zenés darab előadása. Közreműködik:

2009. augusztus 13.

Félegyházi Közlöny

LMP Bács-Kiskunban is!
A Lehet Más a Politika Párt Bács-Kiskun megyei tagjai a július 8-án megalapították a megyei szervezetet és egy
három tagú választmánynak szavaztak
bizalmat. A választmány tagjai Ikotity
István (Baja), Kiss Kálmán Tibor (Kiskunfélegyháza) és Vágó Gábor (Kecskemét) a megye három régiójáért is felelősek.
A kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Házban tartott gyűlésen a tagság
értékelte az európai parlamenti választások eredményét. A megyei szinten elért
2373 szavazat, az 50 százalék alatti ismertség mellett jónak mondható. A megyei kampány elemzésekor Vágó Gábor, megyei koordinátor kiemelte,
hogy többnyire csak a nagyobb településeken tudtak megjelenni, de ott a szóróanyagoknak és a helyi sajtó figyel-

Felhívás
2009. július 23-án megalakult Kiskunfélegyházán egy önálló utánpótlás labdarúgó klub. A már meglévő Bulls Szabadidő Sportegyesületben, labdarúgó
szakosztályként működik. Az új klubba szívesen várjuk a tehetséges gyermekek jelentkezését, 2000-es (U10-es)

mének köszönhetően, rendre jó eredményt ért el az LMP-HP koalíció. Főleg
a fiatal értelmiségieket, az apolitikus
civileket és a parlamenti pártokból kiábrándult, de felelősen gondolkodó embereket sikerült megszólítani.
A következő időszak fő feladata a frissen
alakult párt számára a hálózatépítés, ennek érdekében a megye egyéni országgyűlési választókörzeteiben koordinátorokat választottak, akik a helyi szervezetépítéssel és a helyi események szervezésével lettek megbízva. A helyi civil
szervezetek és a lakosság megkérdezésével a helyi ügyek felkarolására körzetenként egy helyi probléma katasztert
hoznak létre. A helyi ügyek feltárásának,
az azokra való megoldáskeresésnek az
egyik legfőbb terepe a napokban teljes
gőzzel beinduló LMP közeli blog, az lmpuszta.blog.hu lesz. Kiss Kálmán Tibor
korosztályunkhoz, a már meglévő csapatunkba. Várjuk továbbá 2001-20022003-2004-ben született gyermekek
jelentkezését további csapatok kialakítása miatt. Edzéseinket a Csanyi úton
lévő, teniszpálya melletti lekerített
pályán tartjuk. Az edzéseket hétfőn,
szerdán, pénteken 18 órakor tarjuk.
Elérhetőség: tel: +36 30 2 191 003,
web: kisfocistak.lapunk.hu

5. oldal

Közhasznúsági jelentések
Az Értelmes Napokért Közhasznú Alapítvány jelentése a
2008. évről. Az Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a PK.
60. 221/2005/5 sz. végzésével közhasznú alapítványként nyilvántartásba vette. Az alapítvány közhasznú tevékenysége a halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének segítésére, szakmai képzésére, foglalkoztatására, támogatására irányul. Az
alapítvány politikai és vallási semlegesség szellemében végzi
tevékenységét. Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem
végzett. A tisztségviselők és az alapítvány segítői tevékenységüket társadalmi munkában végezték, semmilyen díjazásban,
költségtérítésben nem részesültek. Összes közhasznú bevétele +
158 e Ft volt. Közhasznú tevékenység ráfordításai 269 e Ft, az
Alapítvány készpénz vagyona 2008. 12. 31-én 590 e Ft. Az Alapítvány az adományozók részére, a nyújtott támogatásról adóigazolást állított ki, jelentési kötelezettségének eleget tett
.
Fricska Imre a kuratórium elnöke
A Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület 2008. évi tevékenységéről. Egyesületünket a Bács-Kiskun Megyei Bíróság
Pk. 60.159/2004/4. sz. végzésével 2489 sorszám alatt nyilvántartásba vette, s ezzel egyidejűleg az 1997. évi CLVI. tv. 22.§. (3)
bekezdése alapján 2004. december 2-től közhasznú szervezetté
minősítette. Számviteli beszámoló: Az egyesület közhasznú tevékenységét 2008. évben az alapító okirata (alapszabálya) alapján
végezte a hatályos jogszabályok előírásait betartva. E szerint az
alábbi számszaki kimutatást tesszük közzé:
A.) Közhasznú tevékenység összes bevétele: 3. 143. 271 Ft. B.)
Közhasznú tevékenység költségei: 3. 024. 719 Ft. Vagyon kimutatás: 2008. december 31-én az egyesület vagyona 629. 000 Ft –
könyv szerinti - értékű tárgyi eszközökből és 261. 000 Ft összegű
felhasználható pénzeszközből állt. Az egyesület vagyona 2008.
évben egy 348 000 Ft beszerzési értékű hangfallal gyarapodott.
Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: Az egyesület tisztségviselői társadalmi munkában végzik
feladataikat, 2008. évben munkájukért semmiféle juttatást nem
kaptak. Egyéb bevételek 2008-ban befizetett tagdíjak, banki
kamat: 83 421 Ft
Kasza Ákos egyesület elnöke
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Kovács Alex (anyja neve: Bali Zsuzsanna), Néma
Alexandra (Hunyadi Edina), Varga Kristóf (Fero Andrea), Juhász Ákos
Benedek (dr. Dobrovszki Zsuzsanna), Benkó Bence Máté (Barcsa Nóra
Teréz), Rácz-Szabó Dzsennifer (Rácz Annamária), Kovács Dominik
(Kis Szilvia), Mészáros Norbert (Vakulya Veronika Margit), Kállai
Dzsenifer Márta (Papp Márta), Freigang Noé (Petrik Judit), Tóth Lajos
Róbert (Kecső Nikolett), Varga Hunor Bulcsú (Takács Irén), Kövér
Nóra Viktória (anyja neve: Nagy Anikó), Varga Vivien (Rádi Evelin
Rózsa), Bartók Tibor József (Szabó Melinda), Borsos Áron Koppány
(Laczi Katalin), Egyedi Réka (Tóth Krisztina), Kertész Kornél (Kókai
Mariann), Farkas Márton (Lantos Rita), Lipták Dzsenifer Georgina
(Szabó Katalin), Lázár Hajnalka (Juhász Ágnes), Pálos László (Manga
Irén).
Házasságot kötöttek: Pacsi Ilona Erzsébet – Kátai Imre, Tarjányi
Krisztina – Szárics Viktor, Tarjányi Xénia – Halász Sándor, Süveges
Erzsébet – Ficsór Tamás, Varga Eszter – Haraszlin János, Lajos Zsolt –
Kiri Henriett Erika.
Meghaltak: Seres Rozália Kis Jánosné, Szirbek Györgyné Molnár
Mária, Breszkó József, Tarjányi Béláné Karsai Mária, Simó Zsuzsanna
Lőrinczi Zsuzsanna, Rigó Jánosné Tarjányi Erzsébet, Tóth Jánosné
Szeri Mária, Fekete Jánosné Nagy Mária, Tarjányi László, Mihácsi
Józsefné Csiliga Gizella, Némedi-Varga Lászlóné Török Mária
Magdolna, Kiss Sándorné Bede Julianna, Rekedt István, Szabó
Józsefné Tarjányi Ilona, Lénárt Ferencné Báthori Mária Erzsébet,
Zsimbrita István János, Varga Gáborné Tarjányi Franciska, Girasek
Károly, Csuka István, Majoros Józsefné Csenki Anna – Kiskunfélegyháza. Csontos Ferenc, Rabi Istvánné Kormányos Erzsébet, Csúri
László – Szank. Kocsis Jánosné Szász Rozália – Gátér. Dókus Ernő –
Bugac. Pintér Sándor – Kunszállás. Szikora László – Jászszentlászló.
Karácsony Józsefné Nehéz Etelka – Gyomaendrőd. Pántlika Jánosné –
Pálmonostora. Bernát József, Túri János, Szegedi Gyuláné Nemcsok
Julianna –Tiszaalpár.
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Augusztus 20-án lesz Szent István király államalapítónk ünnepe, az
Újtemplom búcsúja.
• Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén ebben az évben is megrendezik Budapesten a Szent Jobb körmenetet. Erre az ünnepre egyházközségi zarándoklatot szervez az Újplébánia. Érdeklődni és jelentkezni
lehet a Plébánián.
• Szeptember 12-én a jubileumi körútja alkalmából - 10 éve a KalocsaKecskeméti Főegyházmegye érseke – városunkba érkezik dr. Bábel
Balázs érsek atya. Ezen a napon a Constantinum intézmény diákjaival is
találkozik.
„Szeretném, hogyha a püspökség mindenkinek atyai ház lenne” – fogalmazta meg főpapi működésének filozófiáját Bábel Balázs.
• A lelkiségének 800 éves jubileumát ünneplő ferencesek szervezésében,
más szerzetesrendek közreműködésével tizenötödik alkalommal rendeznek gyalogos zarándoklatot Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra augusztus 14. és 20. között.
• Papok szüleinek zarándoklata. Veres András szombathelyi megyéspüspök mutat be szentmisét az egyházmegyék papjainak és szüleiknek közös zarándoklatán, augusztus 22-én 10.30-kor a rábakethelyi Jó Pásztorkápolnában.
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 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

Pályázat

Orvosi ügyeletek

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet üres és
jogcím nélküli lakáshasználók által lakott önkormányzati bérlakások
értékesítésére. Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes árverési felhívás
átvehető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási
időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) valamint letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.

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: Augusztus 10-től - augusztus 16-

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132 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 142,5 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, Holló L. u. 1/4.
sz. alatti 26 m2-es garázs, Holló L. u. 9/2. sz. alatti 21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Alpári úti Ifjúsági
Sporttelep és a mellette fekvő területek, Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan,
Bajza u. 36. szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Bankfaluban építési telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Jókai u. 2. sz. alatti 2001
hrsz-ú terület, Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, Tóth Kálmán u. 10. szám alatti
820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, 2084
hrsz-ú ~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6
szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 614 hrsz-ú volt MÉH
telep területe, 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek Aranyhegyi ltp., 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület. Érdeklődni: Polgármesteri
Hivatal
Vagyonhasznosítási
Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038

ig: Szenna Patika Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3., Tel: 76/466398. Augusztus 17-től - augusztus 23-ig: Szent István Patika
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 8. Tel: 76/462-797. Augusztus 24-től
- augusztus 30-ig: Alma Patika Kiskunfélegyháza, IX. körzet, 8/B.
Tel: 76/712-036.
Figyelem! Ügyelet 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: augusztus 15-én és augusztus 16-án: Dr.
Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei u. 26. Tel: 20/361-9330. Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.: 30/3389-244. Augusztus 20-án és
augusztus 21-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22.
Tel.:30/3389-244, Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.:
20/3165-995. Augusztus 22-én és augusztus 23-án: Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097. Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85,
06/ 70-321-05-84.
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Nemzetközi Diák Sakktábor Korondon
A Móra Ferenc Művelődési Központ „Pince
72” Sakk Klubja hét évvel ezelőtt szervezte
meg első nyári felkészítő Diák Sakk-, és Sporttáborát Kunfehértón. A félegyházi és korondi
felnőtt sakkozók hagyományos jó kapcsolatát
2008-ban a diákok szintjére is kibővítette a
sakk klub.
Az elmúlt nyáron a Móra Ferenc Művelődési
Központ „Pince 72” Sakk Klubja szervezésében korondi diák sakkozók vettek részt a VI.
Kiskunfélegyháza - Kunfehértó Nemzetközi
Diák Sakk- és Sporttáborban. Ennek viszonzásaként a Szente Kálmán által irányított
Korondi Sakk Egyesület 2009 július 6 és 12
között szervezett diák sakktábort erdélyi testvértelepülésünkön.
Az I. Nemzetközi Korondi Diák Sakk és Sporttáborba Nagy György klubvezető vezetésével utaztak a félegyházi fiatal sakkozók és
kísérőik. Az erdélyi Sóvidék környező hegyeiből aláereszkedő, Korondot végigkísérő, át
meg átszelő patakok, források csörgedező vizei teszik egyedi hangulatúvá a dombhajlatokon megtelepülő, ezer méteres hegycsúcsok
tövében megbúvó, a szép természeti tájba beépülő ősi magyar települést. A tábornak a „Patakparti Szente Vendégház” nyújtott kényelmes szállást, s biztosított barátságon alapuló
igazi, magyaros vendéglátást. Az új Korondi
Művelődési Házban megtartott I. Nemzetközi
Korondi Diák Sakkverseny végeredményét a
nemzetközi bírói rangot elnyerő Seres László
ismertette. A résztvevőknek a díjakat és emlék lapokat Szente Kálmán adta át. Az alábbi
sorrend alakult ki. 1. Herédi Edit /Félegyháza/, 2. Nagy Mónika /Fé./, 3. Cserkó Máté
/Fé./, 4. Gáll Levente /Korond/, 5. Varga
László /Ko./, 6. Tófalvi Barna /Ko./, 7.
Szente Zsolt /Ko./, 8. Szente József /Ko./, 9.
Tófalvi Előd /Ko./, 10. Capatina Florin
/Nagyszeben/,11. Szász Mátyás /Ko./, 12.
Gáll Szilárd /Ko./, 13. Szász István /Ko./, 14.

Capatina Teodora /Nsz./. A „kihelyezett”
Kiskun Kupa Sakkverseny arany-ezüst-bronz
érmét Gáll Levente- Varga László- Tófalvi
Barna nyerték. A félegyházi érmeket és különdíjakat e fiatal erdélyi sakkozóknak a
„Pince 72” Sakk Klub vezetője adta át. Seres
László egy mágneses demonstrációs sakktáblát adott át korondi sakkbarátainknak, ami
segítséget nyújthat a fiatalok sakkoktatásához,
további fejlődésükhöz.
A sakk mellett gyönyörű tájakon végighaladó
kirándulások, túrák színesítették a tábor programját. Ellátogattunk: a Sinaia-i Peles kastélyba, a román király nyári lakába; a félelmetesen szép, függőleges sziklafalakkal közrefogott Békás-szorosba; a festői szépségű Gyilkos-tóhoz; felkapaszkodtunk a Korond fölött
magasodó Firtos várához.- hogy csak néhányat említsünk a szebbnél-szebb erdélyi hegyvidéki tájak közül. Illyés László sakkozófazekas mester barátunk segítségével a fiatalok megismerkedhettek a korongozás, a

fazekas mesterség rejtelmeivel. Nagy
örömükre maguk is kipróbálhatták a szemre
egyszerűnek tűnő, de a gyakorlatban roppant
nehéz korongozás műveletét. A „Pince 72”
Sakk Klub ezúton is köszöni tábor létrejöttéhez a félegyháziak, mindenek előtt a helyi
Önkormányzat Sport és Ifjúsági bizottsága és a
Móra Ferenc Művelődési Központ segítségét.
A tábor nagyszerű megvalósításáért, a
csodálatos programért pedig őszinte köszönettel tartozunk valamennyi korondi Barátunknak: Kovács György Kultúrház igazgatónak, Illyés Lászlónak, Szente Józsefnek,
Gáll Leventének, és mindenek előtt Szente
Kálmán
táborvezetőnek
és
Kedves
Családjának. A tábor túlnőtt a sakkon, a
sporton, tovább erősítve a korondi-félegyházi
barátságot. A fiatalok sakkbarátsága 2010-ben
tovább folytatódik Kiskunfélegyházán.
Nagy György
a”Pince 72” Sakk Klub vezetője

Teniszhírek

Az előkelő tizedik helyen zárta a bajnoki évet a KKC NB I/B-és női kosárlabda csapata. A
lányok edzője Pásztor István volt. A csapat névsora: Rejner Dóra, Rajnai Zsuzsa, Romhányi Mária , Danóci Linda, Horváth Olívia, Fórizs Fanni, Fekete Melinda, Nagy Helga,
Varga Florencia, Simonyi Éva, Nagy Dóra.

Július elején került megrendezésre Szegeden a
Régiós Verseny 3. fordulója, ahol a 14 éves fiúk korosztályában 21 játékos küzdött. Városunk színeit Kurucsai Ronaldo (13, Móra
Ferenc Gimnázium) és Szabó Dániel (13,
József Attila Általános Iskola) képviselte.
Dániel a negyeddöntőben sérülés miatt kénytelen volt feladni a küzdelmet. Ronaldo 1. kiemeltként menetelt végig a döntőig, ahol 7/6 6/4
arányú győzelemmel szerezte meg harmadszor
is az aranyérmet, így komoly eséllyel indulhat
a szezonvégi mesterversenyen.
Július 17-18.-án rendezték a II. Szentes Kupát,
ahol Ronaldo már eggyel magasabb kategóriában is megméretette magát. A fiú 16 évesek
mezőnyében 8 induló közül sikerült bronzérmet szereznie, míg saját korosztályában, a fiú
14 évesek között, ismét az aranyéremig küzdötte magát. A döntőben 6/0 6/1 arányú elsöprő
győzelmet aratott.
A versenyzőket Dr. Horváth Tibor és ifj.
Horváth Tibor készítette fel a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub pályáin.
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Kétszeres
Európa Bajnok

Nyertek !!!

Varga Klára a Móra Gimnázium tanulója
július 10-15 között Szerbiában, Szabadkán, a
Patria Hotelben megrendezett korcsoportos
Sakk Európa-Bajnokság mindkét gyorsverseny-kategóriában 16-évesek, (5 perces
blitz) 18-évesek között aranyérmet nyert. A
15 éves sakk-hercegnő a hagyományos időbeosztású versenyeken már bizonyitott, női
fide mesteri címet ért el.

Első helyen végzett a több fordulóban megrendezett 2008-2009. évi NUPI-NUSI kistérségi bajnokságban a KHTK Tóth-Fodor
Anett edző által felkészített U7-es korosztályú labdarúgó csapata.
A félegyházi fiatalok mind az őszi, mind pedig
a tavaszi idényt veretlenül zárták, maguk mögé utasítva Kunszállás, Pálmonostora, Tisza-

alpár és Tiszakécske azonos korosztályú csapatait.
A csapat tagjai (balról, az álló sorban): Nemes Bence, Provics Gergő, Tóth Fodor Anett
edző, Szécsényi Nikolett, Hideg Gergő, (első
sor) Makány Nándor, Makány Bálint, Hideg Pisti, Bakró-Nagy Kristóf és Horváth
Balázs. A győztes csapat tagja a fotón nem szereplő Slezák Benjámin is.

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Kiskunfélegyházán
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minőségi
garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 750 Ft/óra (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Pénzvisszafizetési garancia bukás esetén!*
(*Részletek és feltételek telefonon, tájékoztatóban, szerződésben.)

Válassza Ön is a 15 éves tapasztalattal rendelkező
minőségi, akkreditált nyelviskolát!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési
határidő meghosszabbítva 2009. augusztus 26-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen
hétfőn, szerdán, pénteken 16-19 óráig a Közgazdasági
Szakközépiskolában (Oskola u. 1-3.)
Lantos Jánosnál vagy a 70/387-1313 számon egész nap,
vagy a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál:
30/931-87-74 vagy 20/321-43-54
Referenciáink:
MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási
Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hűtőipari Rt.,
Vám- és Pénzügyőrség, Vízmű, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat,
Környezetvédelmi Felügyelő-ség, Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok,
Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv
Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek,
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974, Széll és Szert Bt., Pladány,
Vasút u. 8.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Kiskunfélegyháza lakosságát, hogy a légi szúnyogirtást
2009. augusztus 17-én végezzük az esti órákban.
Esős, vagy szeles idő esetén a szúnyogirtás második időpontja
augusztus 19. Kérjük a lakosság megértését!
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

Hirdessen a Félegyházi Közlönyben! Hirdetése ingyenesen jut el a
város valamennyi polgárához!
Hatékonyság, kedvező árak! Félegyházi Közlöny, az Ön lapja!
Tel: 06-76/467-541

ANGOL nyelvtanfolyam
indul szeptembertől
Kiskunfélegyházán óvodások részére.
Külön csoport az általános iskola
1-3 osztályosok részére.
A tanfolyam díja 600 Ft/tanóra (havi részletfizetés).
Heti 2 x 1 tanóra kis létszámú csoportokban.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési
határidő meghosszabbítva 2009. augusztus 26-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen
hétfőn, szerdán, pénteken 16-19 óráig
a Közgazdasági Szakközépiskolában
(Oskola u. 1-3.)
Lantos Jánosnál vagy a 70/387-1313 számon egész
nap,
vagy a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál:
30/931-87-74 vagy 20/321-43-54
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974,
Széll és Szert Bt., Pladány, Vasút u. 8.

