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Közlöny
Tanyákat önthet el a belvíz
A probléma nagy, de még kezelhető

Feljelentést tett
a polgármester
Rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentést tett a rendőrségen Kapus Krisztián,
Kiskunfélegyháza polgármestere. A városban olyan sms-ek keringtek, miszerint ő
egy pékségben verekedésbe keveredett. A
hír valótlan, állítja a város első embere.

Közel hatvan, tanyás ingatlant veszélyeztet a belvíz Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint
másfél száz épület csak gyalogszerrel közelíthető meg. A felázott talajjal legfeljebb terepjáró,
vagy nagyobb teljesítményű munkagép tud csak megbirkózni. Legkritikusabb a helyzet a Csanyi,
Kőrösi és a Péteri útban. A probléma, nagy, de még kezelhető – mondta el a Félegyházi Közlönynek Balla László alpolgármester.
Folytatás a 3. oldalon.

Első fokú belvízvédelmi készültség
Első fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el Kapus Krisztián polgármester, a Kiskunfélegyházi
Védelmi Bizottság vezetője.
A cél a további károk mérséklése, megelőzése. A bejelentéseket a kiskunfélegyházi polgármesteri hiva-

tal ügyelete fogadja. A védekezési munkákat az önkormányzatok elsősorban a rendelkezésre álló saját
személyi állományával, gépi eszközeivel, valamint
a lakosság, a ATIKÖVIZIG és a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulás bevonásával végzi.
Folytatás az 5. oldalon.

Kapus Krisztián, elmondta, a városban keringő sms-ek arra szolgáltak, hogy rossz hírét keltsék, és lejárassák személyét. A polgármester kijelentette, rendet és biztonságot szeretne Félegyházán. A feljelentés pedig arra szolgál, hogy elejét vegye annak,
hogy bárki névtelenül, minden igazságtartalom nélkül próbálja meg mások becsületét és tisztességét meggyalázni.

A doni hősökre
emlékeztek
A második világháború legnagyobb magyar
katonai katasztrófája, a doni áttörés 68. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést
január 12-én a város önkormányzata, a
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület és a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület.
Folytatás a 3. oldalon.

Babaköszöntő a városházán Rendbe teszik a vásárteret
Az idei évben született félegyházi kisbabákat köszöntötte december 30án Kapus Krisztián polgármester a városháza dísztermében. A város
legfiatalabb polgárai ajándékot is kaptak a várostól. A szülőket és az
apróságokat a Dózsa óvódások műsora kápráztatta el.
Kapus Krisztián köszöntőjében elmondta, a kormánynak
kiemelkedően fontos a nemzet és a család, ugyan úgy,
mint Kiskunfélegyháza városának. Ennek bizonyítéka ez
az ünnepség és az apró ajándék, amivel a város kívánt
kedveskedni legfiatalabb polgárainak. Hisz ha nincs gyermek, nincs óvodai csoport, iskolai osztály, óvónő, tanító,
nincs nemzet sem.

A hirtelen jött olvadás és a csapadékos időjárás miatt felázott a helyi
vásártér egy része. Néhány árus nem tudta kipakolni portékáját.
A létesítményt üzemeltető
költségvetési üzem, a Tejüzem parkolójában jelölt
ki helyet azoknak az árusoknak, aki a sár miatt
nem fértek be a vásártérre. Tőlük a helypénz 50
százalékát kérték. Balla
László, a város alpolgármestere értesülve a problémáról, egyeztető megbeszélésre invitálta az érintetteket.
Balla László érdeklődésünkre elmondta, a város, a lehetőségei szerint
mindent megtesz az évtizedek óta fennálló probléma orvoslása érdekében. Ha az idő engedi, a szükséges munkálatok a lehető legrövidebb
időn belül megkezdődnek, és a februári kirakódó vásár már méltó körülmények között zajlik le.
Részletek a 2. oldalon.

Félegyházi Közlöny online: http://www.kiskunfelegyhaza.hu/felegyhazikozlony
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Eredményesnek bizonyult az első száz nap
Több mint három hónap, azaz száz nap telt el a
választások óta. Az új városvezetés elért eredményeiről Kapus Krisztián polgármestert kérdeztük.
A hivatali struktúra átalakítása, a bizottságok számának csökkentése, a munka hatékonyságának
növelése volt az elsődleges feladat, hisz csak így
tudjuk kihúzni a várost a gazdasági kátyúból. A
három alpolgármester helyett egy alpolgármestere lett Kiskunfélegyházának, a tanácsnoki státuszok megszűntek. Az eddigi kilenc helyett öt
szakbizottság működik. A hivatalban szervezeti
átalakulást hajtottunk végre. Osztályok helyett
irodákat nyitottunk, így ezzel a bizottsági és a hivatali struktúra harmonizál egymással. Az ésszerűsítésnek köszönhetően felgyorsult a munka a
polgármesteri hivatalban, és január harmadikától
közel száz fővel is hatékonyan működünk.
A munka gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele érdekében bevezettük az elektronikus ügyintézést. Ez által gyorsabb és hatékonyabb lett az
ügyintézés. Mindenki számára „megnyitottuk” a
városházát, így az óvodások és a diákok is megismerkedhettek a hivatal munkájával.. A gazdasági nehézségek ellenére megtartottuk a város
életében fontos programokat, így a nagycsaládosok, idősek és a nyugdíjas szervezetek hagyományos rendezvényeit.
Nagy kihívást jelentett a TE Ganz Röck Zrt.

ügyének megoldása is, bár hangsúlyozom, ez
nem önkormányzati feladat. Jogi segítséget nyújtottunk a dolgozóknak, tárgyaltunk a cég vezetésével, a felszámoló biztossal annak érdekében,
hogy megkapják elmaradt járandóságukat a munkavállalók. De tárgyalást kezdeményeztünk a
Mercedes gyárral, és más vállalkozásokkal a dolgozók elhelyezkedése érdekében. Ennek egyik
eredménye, hogy a Magyar Villamosipari Művek már 25 embernek adott munkát, és ha minden jól megy a cég a nyárra már 100 fővel fog
működni (ezt a cég hivatalosan be is jelentette),
de jó úton halad a TE Ganz Röck Zrt. az elmaradt
100 milliós helyi adójának behajtása is. Egyre
több az érdeklődő városunk ipari parkja iránt is.
Folytatódik a szennyvízcsatorna építése, amely
négy városrészt érint. Folyamatosan - heti rendszerességgel - tartjuk a kapcsolatot a minisztériumokkal a kórház és a sportcsarnok ügyének mielőbbi rendezése érdekében.
Mindezen túl, színesedett a város idegenforgalmi
kapcsolatainak palettája. Megerősítésre került a
franciaországi Bagnols városával májusban,
Félegyházán kötött testvérvárosi dokumentum,
illetve jó kapcsolatot ápolunk a határon túli magyar lakta településsekkel is.
Összességében eredményes volt az eltelt száz
nap, hisz megtettük az első lépéseket a város felemelkedése érdekében- tette hozzá Kapus
Krisztián.

Rendbe teszik a vásárteret
A vásártéri állapotok mielőbbi javítása érdekében
ötven vállalkozó fordult beadvánnyal az önkormányzat illetékeseihez. Gyenes Attila, a pénzügyi
bizottság tagja a sajtó munkatársainak elmondta,
a vásártér üzemeltetése ez idáig gazdaságos vállalkozása volt az önkormányzatnak, ám ha a helyzet
nem változik, az árusok nem Félegyházát fogják
választani. Megítélése szerint egymillió forint elegendő lenne, hogy kulturált körülményeket teremtsenek az árusok és a vásárlók számára.
Vaszkó József, a Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet vezetője kifejtette, három
nappal a vásárt megelőzően még kemény fagyok
voltak. A hirtelen jött felmelegedés miatt a talaj felső rétege fellazult. Ilyenkor azonban már nem lehet
földmunkát végezni. A probléma orvoslása érde-

kében a VSZKSZ a Tejüzem parkolójában jelölt ki
helyet azoknak az árusoknak, akik a sár miatt nem
fértek be a vásártérre. Tőlük a helypénz 50 százalékát kérték.
A megváltozott időjárás miatt az ország több településén elmaradt a kirakodó vásár, Kiskunfélegyházán, a nehézségek ellenére is sikerült azonban
ezt megszervezni és lebonyolítani. A vásártér rendbetétele folyamatos, ugyan úgy, mint tavaly, az
idén is forgat vissza pénzt a bevételből a terület
rendbetételére a költségvetési üzem. Balla László
érdeklődésünkre elmondta, a város, a lehetőségei
szerint mindent megtesz az évtizedek óta fennálló
probléma orvoslása érdekében. Ha az idő engedi, a
szükséges munkálatok a lehető legrövidebb időn
belül megkezdődnek, és a februári kirakódó vásár
már méltó körülmények között zajlik le.

Mezőőrök is a „gáton”
Kiskunfélegyháza mezőőri szolgálata szervezetten,
napi szinten ﬁgyeli a belvízzel sújtott területeket, és
kikérik a lakosok véleményét is a vízelvezetés lehetséges megoldásairól. Meglátogatják az egyedül, vízzel szinte teljesen körbezárt tanyákon élő időseket, és
lehetőség szerint segítséget nyújtanak nekik – mondta el a Félegyházi Közlönynek Csáki Zsolt, a mezei
őrszolgálat vezetője.
Bejelentés esetén a polgármesteri hivatal, a katasztrófavédelem munkatársaival, a külterületi önkormányzati képviselővel bejárják a területet, és felmérik a lehetséges megoldásokat a belvízvédelmi problémákra.
A mezei őrszolgálat a külterületen élő nagyobb gaz-

dákhoz azzal a kéréssel fordul, hogy a saját földterületeiken lehetőségeik szerint próbálják a belvizet saját
maguk is elvezetni a tanyák megóvása érdekében.
Nagyon nehéz időszak következhet még, hiszen a tavaszi esőzések még ez után jönnek, és már a jelenlegi
helyzet is sokszor kezelhetetlen. A belvízzel körülzárt
tanyákon élők közül már többen most sem tudnak kijönni a területről, a mezei őrszolgálat segítségével sikerül beszerezni az alapvető élelmiszereket, illetve a
szomszédok is segítik egymást a lehetőségeik szerint.A
bejelentéseket a polgármesteri hivatal portáján van egy
ügyeleti szám, ahol a mezőőrök elérhetőségét, telefonszámát meg tudják mondani, illetve azt, hogy melyik területen melyik mezőőr az illetékes.
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Megújulnak
a fogorvosi rendelők
Kiskunfélegyházán jelenleg a Deák
Ferenc u. 7. szám alatti épület emeletén
történik a felnőtt lakosság fogorvosi ellátása, az épület állapota nagyon elavult,
műszakilag leromlott, ezért Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata régóta kereste a lehetőséget a fogászati ellátás elhelyezésének megoldására.
A fogászati rendelőben a város lakosságán
túl Gátér község fogászati problémával
küszködő betegeit is ellátják, a fogászati
röntgen szolgáltatás pedig kiterjed városunkhoz kapcsolódó kistérség falvaira is.
(Gátér, Pálmonostora, Tiszaalpár, Petőﬁszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab és Kunszállás).
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2009. évben kiírásra került a DAOP2009-4.1.1/A kódszámú európai uniós pályázat, amely az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére irányult. Kiskunfélegyháza képviselő-testületének döntése értelmében az Önkormányzat elindult ezen a pályázaton, mely eredményeként 50 millió
forintos EU-s támogatást nyert, a fogorvosi rendelők infrastruktúrális fejlesztésére.
Az uniós támogatással megvalósítandó beruházás keretében a jelenleg az emeleten
működő hét fogorvosi praxisnak alakítanak
ki a meglévő épület földszintjén mintegy
300 m²-en hét darab új fogorvosi rendelőt,
a hozzájuk szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt. A páciensek számára váróterem, nemenkénti mosdó és illemhely is
kialakításra kerül. A megvalósítás során
fontos szempont a rendelők akadálymentesítése, melynek köszönhetően az egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítva lesz minden
ember számára ezen egészségügyi szolgáltatáshoz.
Az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás építési munkálatai január első hetében kezdődnek, és várhatóan április
végéig be is fejeződnek. Az átalakítás ideje alatt az emeleten folyamatosan fog működni a fogászati ellátás. Az építkezés miatti kellemetlenségekért a lakosság türelmét
kérjük, a munkálatok eredményeként létrejövő korszerűbb rendelőintézet remélhetőleg mindenkit kárpótol majd a beruházás
ideje alatti esetleges kellemetlenségekért.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

Félegyházi Közlöny
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A doni hősökre emlékeztek
Folytatás az 1. oldalról.
A rendezvény a sportcsarnok melletti kopjafánál kezdődött,
a laktanya falán elhelyezett emléktáblánál folytatódott. Az
ünnepség résztvevőit Deli József nyugállományú ezredes
köszöntötte, a doni áttörésre Pintér Zoltán vezérőrnagy, a
HM. Összhaderőnemi Parancsnokság Légierő Haderőnem
főnöke emlékezett. A Felső-temetőben a II. világháborús emlékmű megáldása után a tábortüzet
Balla László alpolgármester lobbantotta lángra. A rendezvény koszorúzással zárult.

Tanyákat önthet el a belvíz
Folytatás az 1. oldalról.
A hatvan ingatlan közül a legrosszabb helyzetben a Péteri útban lévő Fekete tanya van.
A belvíz elöntötte az épület környékét és ellepte a tanyához vezető, mintegy 300 méter
hosszú bekötőt is. A probléma orvoslása érdekében a Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet nagyteljesítményű
szivattyút helyezett üzembe. A szerkezet percenként 2-3 köbméter vizet tud eltávolítani
a területről, ami három nap alatt mintegy 20
centiméterrel apaszthatja a belvíz miatt képződött több száz négyzetméteres tavat.A belvízvédekezés folyamatos, a helyzet súlyos,
de még kezelhető. Az állapotok feltérképezése már megtörtént, a polgármesteri hivatal

ügyelete pedig fogadja, és feldolgozza a befutó információkat. A szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg is teszik a szakemberek. Van ahol elegendő a meglévő csatornák kitisztítása, de van olyan hely is, ahol
új vízelvezetőket kell létesíteni. Ha erre
nincs lehetőség, akkor szivattyúkat állítanak
munkába – mondta le Balla László alpolgármester. A belvíz mintegy hatvan tanyás ingatlant veszélyeztet, de a többi másfél száz
épület is csak gyalogszerrel közelíthető meg.
A legkritikusabb helyzetben a gyengén megépített melléképületek vannak, melyekből
már többet az összedőlés veszélye fenyeget.
A rendelkezésre álló gépek a sürgősség és a
kapacitás függvényében állnak munkába.

Nagy sikere volt idén is a Polgári bálnak
Január 8-án tartották meg városunkban a
báli szezon nyitórendezvényét, az úgynevezett Polgári bálat. A rendezvénynek a
Constantinum Intézmény Sportcentruma
adott otthont. Ünnepi köszöntőt mondott
Kapus Krisztián polgármester.
A szám szerint negyedik Polgári bálon fellépett Katona Kitti és Patai Ádám, akik stan-

dard- és latin táncokat adtak elő. Kovács
Sándor és a Silver Stepp tánccsoport, Juhász
Eszter ének és Gulyás László vándormuzsikus. Az asztali áldást Talapka István plébános mondta el. A talpalávalót a Koktél együttes szolgáltatta. A rendezvény fővédnöke dr.
Bagó Zoltán Európa parlamenti képviselő, a
rendezvény védnöke Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő volt.

Vandálok a Templomhalmon
Vandál kezek törték szilánkokra a Templomhalmon, a tavaly szeptemberben felállított emléktáblát. A tábla darabjai mellett egy
kilyukasztott gumimatrac található, amely
arra utal, hogy az oktalan pusztítást vélhetően a szánkózók vitték véghez. Az anyagi
kár nem jelentős, ám a tett felháborító.
Három éve, Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő kezdeményezésére kezdődött el a
Templomhalom feltárása Rosta Szabolcs, a
Kiskun Múzeum igazgatójának vezetésével.
Az első évben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert hárommillió forint, valamint a
kiskunfélegyházi és a Bács-Kiskun megyei

önkormányzat egy-egy millió forintja fedezte a régészeti feltárás költségeit. Felszínre
került a Templomhalom északi oldala és a temető egy része. A következő esztendőben a
régészeti feltárásra hárommillió forintot biztosított a Nemzeti Kulturális Alap. A temető
egy részét és a domb északi oldalát tárták fel
a régészek. A feltárás után a szakemberek átfogó képet kaptak a templomról és környezetéről. Az alaprajz ismeretében tavaly felépült a templom falának egy részlete. A történelmi emlékparkot szeptember 27-én avatták fel. A napokban megrongált emléktábla
a Templomhalom történetét volt hivatott hirdetni.

3. oldal

Irodát nyit a GYIÖK
Még ebben a hónapban megnyitja irodáját a kiskunfélegyházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. A ﬁatalok érdekképviseleti szerve a Terasz
Klub épületében kapott helyet – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Kapusné Dunás-Varga Ibolya ifjúsági referens.
Az új létesítmény lehetőséget ad arra, hogy az ifjúsági önkormányzat tagjai kulturált körülmények
között tartsák meg heti összejöveteleiket. Kidolgozzák a cselekvési programot, megbeszéljék az
aktuális kérdéseket. Az irodahelyiséget a Terasz
Klub bocsájtotta rendelkezésükre, a bútort és számítógépet az önkormányzattól kapták. A helyiség
rendbetételében helyi vállalkozók és a költségvetési üzem segédkezett.

Takarékos izzók
a nyugdíjasoknak
Közel hárommillió forint értékben nyert energiatakarékos izzókat a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete. A rendelkezésre álló keretből
392 nyugdíjas kap 5-5 darab, egyenként 1500 forintot érő villanyégőt – tájékoztatta a sajtó munkatársait január 5-én a volt Helyőrségi Klub épületében Juhász István, a szervezet elnöke.
Juhász István elmondta, az egyesület márciusban
nyújtotta be pályázatát a szaktárcához. A sikerről
októberben értesültek, az összeg kilencven százalékát decemberben utalták. Az izzók beszerzését
és elosztását január 21-ig kell elvégezni. A régi
1970 működőképes villanyégőt az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez kell visszajutatni. Az egyesület ezek után juthat hozzá a pályázati pénz fennmaradt 10 százalékához.

Vérüket adták
a tűzoltók
Véradó napot tartottak január 10-én a városi tűzoltóságon. Az egyenruhások mellett szép számmal jöttek civilek is, hogy segítsenek embertársaikon. Közel félszázan adtak vért.
A véradó napot a Vöröskereszt szervezte. A vért a
kecskeméti véradó állomás munkatársai vették le.
Az éves véradószám 20000 fő körüli. A véradási
aktivitás 5,4 %, évről évre emelkedik, melyben jelentős szerepe van a Vöröskereszt szervezőmunkájának.

4. oldal

Könyvtári
karnevál
Ölts jelmezt és gyere el, de akkor is, ha csak egy
könyv vagy ötlet kell! Február 5-én, szombaton 812 óráig Petőﬁ Sándor Városi Könyvtárba. 6100
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.) Érdemes
eljönnöd a Hattyúházba, mert farsangi jelmezbemutatót tart az Ildikó Junior Divat, arcfestést kérhetsz Rádiné Bense Tündétől, énekelhetsz, táncolhatsz a Dózsa ovisokkal, álarcot varázsolhatsz
Tarjányiné Farkas Évával, velencei álarcot festhetsz a Hobby Varázs munkatársával, válogathatsz farsangi témájú könyveinkből, fánkot készíthetsz az Amatőr Királyi Szakácsok segítségével. Megkóstolhatod és meg is vásárolhatod a farsangi fánkot. A kézműves foglalkozásokhoz az
alapanyagok helyben megvásárolhatók. Hatalmas móka vár Rád ezen a családi szombat délelőttön. Mindezek mellett zsákbamacskás álarcot
is vehetsz, viselhetsz!
SZERETETTEL VÁR A KÖNYVTÁRI KARNEVÁL!
TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0011 jelű Építő közösségek c. pályázat által a Karrier Központban a következő szolgáltatásokkal várjuk az álláskeresőket, pályakezdőket, érdeklődőket: számítógép
használat, önéletrajz és motivációs levél szerkesztése, nyomtatása, pályázatírási tippek, ötletek, internetezési lehetőség, álláskeresési technikák, pályaorientációs tanácsadás, tanfolyamok,
képzések ajánlása, pályakorrekciós tanácsadás,
bizonyítványok fénymásolása. Nyitva tartás:
kedd, szerda, csütörtök 8-12, 13-16 óráig. Elérhetőség: Irodavezető: Czímer Zoltán
Cím: Kiskunfélegyháza, Korona utca 4.
Telefon: 06-76-431-544
Email: moramuvhaz@moramuvhaz.hu

A Magyar Kultúra Napja
Január 20., csütörtök, Petőﬁ
Sándor Városi Könyvtár: 14 óra,
Himnuszmondó verseny a város és térsége általános iskolás
tanulói számára. Január 21.,
péntek, TKIKI Batthyány Lajos
Általános Iskola. 10 óra, Az Európai Unió támogatásával felújított
iskolaépület átadó ünnepsége. Kiskun Múzeum,
17 óra. A 100. életévébe lépett Morell Mihály
képzőművész kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Puszt Tibor ﬁlmrendező. Köszöntőt mond Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, az MTA
doktora, ny. múzeumigazgató.
Móra Ferenc Művelődési Központ, 18 óra. Kézzelfogható Alapítvány „Tapintható kiállítása”. A
kiállítást megnyitja Móga Sebők Erzsébet a Kézzelfogható Alapítvány elnöke, gyógypedagógus.
Ünnepi műsor. Köszöntőt mond Kapus Krisztián
polgármester, országgyűlési képviselő. Közreműködnek: a Himnuszmondó verseny győztese,
a Padkaporos Táncegyüttes, a Félegyházi Táncszínház tánckara, a Félegyházi Táncszínház énekesei, a TKIKI Művészeti Iskola rézfúvósai.
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Juhász István: Még közelebb Petőﬁhez
Az év utolsó napján megrendezett Petőﬁ ünnepségen mutatták be Juhász István: Még közelebb
Petőﬁhez című kötetét a városi könyvtárban. A
könyvet Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő méltatta és mutatta be.
Ez évben lesz 40 éve, hogy dr. Mezősi Károly tanár,
irodalomtörténész, Petőﬁ-kutató, Kiskunfélegyháza
díszpolgára felköltözött abba a szellemkörbe, ahol
kedves poétája Petőﬁ várta. Dr. Mezősi Károly
egész életét arra tette fel, hogy közelebb vigye az
embereket Petőﬁhez. Mezősi Károly is vallotta,
hogy Petőﬁnek nemcsak a versei, hanem minden,
ami vele kapcsolatos: közkincs. Ennek a kincsnek a
keresője volt Mezősi Károly egész életében. Juhász
István, akinek dr. Mezősi Károly a Petőﬁ Sándor
Gimnáziumban 1956 és 58 között igazgatója és tanára volt, egy Petőﬁről szóló könyvvel rótta le háláját tanára és példaképe előtt. Ez a könyv Petőﬁ életének kevésbé ismert eseményeiből ad válogatást
abban a reményben, hogy aki elolvassa, még közelebb kerül nemcsak a nagy poétához, hanem a karakteres, szeretetre méltó ﬁatalemberhez is, aki jel-

lemnek is olyan óriási volt, mint poétának. A kötetből azt a Petőﬁ Sándort ismerhetjük meg, akinek a
„lelke útja tetteiben mindig egyenes volt”, aki
„szentséges elveit” még barátainál is jobban szerette, aki az igazságot a tábornokoknak is a szemébe
mondta. Juhász István azért írta meg ezt a könyvet,
hogy alátámassza Petőﬁ tetteivel, emberi megnyilatkozásaival Illyés Gyulának azt a megállapítását,
hogy Petőﬁ nemcsak költőnek, hanem jellemnek is
óriási volt. És azért, hogy Petőﬁt emberileg közelebb vigye az olvasóhoz, az ifjúsághoz, életével,
munkásságával példakép legyen. A kötet kiadásában Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár igazgatónője,
Kállainé Vereb Mária segédkezett.

Dombormű Dr. Szerelemhegyi Károlynak
Petőﬁ Sándor születésének 188. évfordulójára emlékezett a város. A tavalyi év utolsó napján avatták
fel Dr. Szerelemhegyi Károly domborművét, akinek
nevéhez fűződik a leányzárda létesítése, a gimnázium főgimnáziummá való fejlesztése, utak kövezése,
kutak építése. Szerelemhegyi a Közművelődési
Egyesület, a Petőﬁ Bizottság elnöke és számos kulturális és hazaﬁas egyesület vezetője.
Az ünnepségsorozat a költő szülőházánál kezdődött. A koszorúzást megelőzően Karácsonyi Melinda
és Ifj. Takács István idézte fel Petőﬁ Sándor emlékezetét. Sarlós Boldogasszony templom kertében

avatták fel Dr. Szerelemhegyi Károly domborművét. Avatóbeszédet mondott Ficsór József, A Magyar
Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány alapítója. A műalkotást Kapus Krisztián polgármester és
Ficsór József leplezte le, Talapka István plébános
szentelte meg. A program a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtárban irodalmi műsorral folytatódott. Közreműködött Juhász István gimnáziumi tanár,
Kiskunfélegyháza díszpolgára és Sövény Tibor színművész. Köszöntőt mondott Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, polgármester. A rendezvény
keretében mutatták be Juhász István, „Még közelebb
Petőﬁhez” című kötetét.

Egyetem helyben!
Miért utaznál több száz kilométert? Miért mennél továbbtanulni idegen városba? Szeptembertől
Kiskunfélegyházán is járhatsz felsőfokú képzésre
szeptembertől a Facultas Felsőoktatási Centrum szervezésében. Szeptembertől induló képzések jelentkezési határideje február 15.
Pannon Egyetem Kiskunfélegyházi Képzési Hely:
Nemzetközi tanulmányok, Képzési szint: alapképzés
Munkarend: nappali és levelező tagozat, Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses
formában is, Képzési idő (félév): 6 A szakra az irányszám és a minimális létszám a költségtérítéses formájú párjával együtt van megadva. Irányszám: 30,
Minimális létszám: 15.
Szolnoki Főiskola kiskunfélegyházi képzési hely:
Kereskedelem és marketing képzés (Kiskunfélegyháza). Képzési szint: alapképzés, Munkarend.: nappali és levelező képzés is, Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma,
Képzési idő (félév): 6+1 A szakra az irányszám és a
minimális létszám a költségtérítéses formájú párjával együtt van megadva. Irányszám: 30, Minimális

létszám: 15. Nemzetközi gazdálkodás képzés
Kiskunfélegyházán Képzési szint: alapképzés, Munkarend: nappali és levelező képzés, Finanszírozási
forma: államilag támogatott és költségtérítéses képzési formában, Képzési idő (félév): 6+1 A szakra az
irányszám és a minimális létszám a költségtérítéses
formájú párjával együtt van megadva.Irányszám: 30,
Minimális létszám: 15
Turizmus-vendéglátás képzés Kiskunfélegyházán
Képzési szint: alapképzés, Munkarend: nappali és levelező tagozat, Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses, Képzési idő (félév):
6+1A szakra az irányszám és a minimális létszám az
államilag támogatott formájú párjával együtt van
megadva. Irányszám: 30, Minimális létszám: 15
A kiskunfélegyházi felsőfokú képzésekről bővebb információ olvasható a www.felvi.hu, vagy a
www.facultas.hu oldalakon, illetve a Pannon Egyetem honlapján: www.uni-pannon.hu, és a Szolnoki
Főiskola honlapján: www.szolfportal.hu A kiskunfélegyházi intézmény címe: 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 31., telefonszám: 06-30/6552-832
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Bioscanner a kiskunfélegyházi kórházban Kiadó a mozi
Az egészségügyi szűrések tekintetében cél a kialakuló betegségek minél korábbi diagnosztizálása. E célból kapott helyett a kórházban egy új szolgáltatás, melyről Turcsányi Katalin, a rendelés vezetője a következőket mondta: „A Városi Kórház
régi épületének harmadik emeletén nyitottuk meg
rendelésünket. Itt különleges, sejtszintű, egészségügyi mérésre van lehetőség. Ez a mérés azért
rendkívüli, mert időben tudja jelezni azokat a sejtelváltozási folyamatokat, amelyek még tüneteket
nem mutatnak és még visszafordíthatóak. Az emberek 69 százaléka nyolcvanféle civilizációs betegségben hal meg! Ez az eljárás forradalmasíta-

ni fogja az egészségügyet.” A néhány percig tartó
mérés fájdalommentes és csupán
kétezer forintba
kerül. A szűrést
követően, az eredmények ismeretében a páciens
ingyenes, személyre szabott szaktanácsadásban
részesül. Amennyiben Ön is szeretné tudni ezt a
nagyon fontos biomarkert jelentkezzen be a 06 30
363-9911 telefonszámon. Bővebb felvilágosítást,
információt is ezen az elérhetőségen kaphat.

Első fokú belvízvédelmi készültség
A belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése miatti teendő intézkedések megtétele érdekében Kiskunfélegyháza Város közigazgatási
területére a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben
eljárva
2011. január hó 10-én 8:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el.
A védekezés ideje alatt ügyeletet kell tartani,
melynekhelye: Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
u. 1. telefon: 06-76- 562-000 fax: 06-76/461-255,
e-mail címe: porta@kiskunfelegyhaza.hu A Védelemvezető 06-76/562-037 (telefonszám), illetve
06-20/95-19-156 (mobil) számú telefonon értesíthető. Az ügyeleten naplót kell
vezetni, melybe
fel kell jegyezni
a
védekezés
szempontjából
minden jelentős

eseményt, a kapott és adott utasításokat, jelentéseket.
A védelemvezető a védekezési tevékenységről
(konkrét napi munkálatok, a védekezésben foglalkoztatott létszám, résztvevő gépek, eszközök,
keletkezett károk, stb.) naponta köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint az
ATIKÖVIZIG Központi Ügyelet (ugyelet@atiko
vizig.hu), az ATIKÖVIZIG Csongrádi Szakaszmérnöksége (csongradszm@atikovizig.hu), a
Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság Titkársága (bkmvb@bacskiskun.hu) és a Bács- Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (bacsmki@
katasztrofavedelem.hu) részére jelentést adni.
A védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a rendelkezésre álló saját személyi állománnyal és gépi eszközökkel, valamint a lakosság, a ATIKÖVIZIG és a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat bevonásával végzi.
Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs, ezért e határozatot egyszerűsített formában
(indoklás nélkül) hoztam meg.
Kapus Krisztián polgármester

Drágult a szemétszállítás
TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS UTÁN
FIZETENDŐ MINIMÁLIS DÍJAKRÓL
Tisztelt Kiskunfélegyházi Lakosok,
Társasházközösségek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 15-i ülésén elfogadta a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 37/2004. (IV.30.) rendelet módosításának tervezetét. A rendelet-módosítás szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás után az alábbiak szerint kell a közszolgáltatást igénybe
vevőknek fizetni a kezelési díjakat:
1. A kezelés díja 2,59.-Ft/liter + Áfáról 2,79Ft/liter + Áfára változik a 2011. január 1. és
december 31. közötti időszakra. 2. Társasházak esetén lakott lakásonként a minimum
szerződhető mennyiség a heti 70 liter 2011.

április 1. után.
3. Sor- vagy
kertes házas
ingatlanoknál
a minimum
szerződhető
mennyiség:
- 2011. január
1. után kötött,
új szerződések kötése esetén heti 110 liter meglévő szerződésekkel rendelkező ingatlanok esetén a heti 70 liter. 4. Külterületi ingatlanoknál a zsákos begyűjtéssel ellátott körzetekben a havi 1 db 110 literes gyűjtőzsák
megvétele előírt. (Egyedülálló, legalább 60
éves, állandó jelleggel külterületen élőknek
évente csak 6 db zsák megvétele előírt.) Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét
és elfogadását.
Városüzemeltetési
és Lakásgazdálkodási Iroda.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező Városi Mozi üzemeltetésére. A pályázat benyújtásának
helye: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda Vagyonhasznosítási Csoport. Cím: 6100 Kiskunfélegyháza
Kossuth L. u.1. II. emelet 103. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 8. (kedd)
11.00 óra A részletes pályázati kiírás átvehető
a pályázat benyújtásának helyén. Érdeklődni
lehet: vagyonhasznositas@kiskunfelegyha
za.hu e-mail címen, vagy 76/562-018 és
76/562-038 telefonszámokon.

Szakácsot keresnek
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza,
Nádasdy u. 12.) pályázatot hirdet 1 fő részére
SZAKÁCS munkakör betöltésére. A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel létesítendő. A munkakörbe
tartozó lényeges feladatok: Napi anyagkiszabások átadása-átvétele, ételek készítése, adagolása, diétás étrend biztosítása, telephelyekre
történő kiküldése, raktárhelyiség rendben tartása, HACCP rendszerrel összefüggő valamennyi dokumentációs kötelezettség teljesítése.
Munkáját az élelmezésvezető közvetlen irányításával végzi. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek:- büntetlen előélet, cselekvőképességszakmunkásképző intézet – szakács. A pályázat részeként benyújtandó iratok:- bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az
illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék. A pályázat benyújtásának határideje:
2011. február 04. A pályázatokat az intézmény
címére, írásban kérjük benyújtani, a borítékon
kérjük feltüntetni, ”SZAKÁCS PÁLYÁZAT”
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 18. A munkakör betölthető: legkorábban
2011. február 21.

Íjászok
a Constantinumban
Első teremíjász versenyét rendezi meg február
13-án a kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület: szám szerint
tizenhatodik kiskunfélegyházi íjászversenynek
a Constantinum Intézmény sportcsarnoka ad
otthont. Nevezési díj: iﬁ/felnőtt 1500 Ft/fő,
gyerek 1000 Ft/fő, mini ingyenes.
Előnevezés 2011. február 11. 17 óráig
koppanyijasz@gmail.com e-mail címen, vagy
sms-ben. Tel: 70 /294-8881
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PÁLYÁZATI ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA
PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS – HITELKÖZVETÍTÉS – BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS

x

Pályázatfigyelés – Pályázatkészítés - Pénzlehívás

x

Szabad felhasználású és lakáscélú lakossági hitelek

x

SzéleskörĦ banki kapcsolatok – Több bank – Több
lehetĘség

x

Vállalkozói és KKV hitelek

x

Rövid és hosszú távú befektetési lehetĘségek

Pályázat + Hitel + Befektetés = Komplex pénzügyi tanácsadás
Ingyenes igényfelmérés és tanácsadás! Keresse személyesen irodánkat!

Som-Tan Kft. - Kiskunmajsa, Félegyházi u. 16.
e-mail: info@somtan.hu; telefon: 77-581-018; 30-7300-866

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére
– csökkentett kikiáltási árakon: Deák F. u. 2. sz. alatti 46 m2-es helyiség Gorkij
u. 4/7. sz. alatti 46 m2-es helyiség Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség
Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség Petőﬁ tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére:
Gorkij u. 4/10. sz. alatti 31,5 m2-es helyiség Jókai u. 30. sz. alatti 14,4 m2-es helyiség Jókai u. 30. sz. alatti 17 m2-es helyiség Kazinczy u. 1. sz. alatti 47 m2-es
helyiség Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség Kossuth u. 12. sz. alatti 14,4
m2-es helyiség Kossuth u. 12. sz. alatti 29,38 m2-es helyiség Szent János tér 2.
sz. alatti 54,27 m-es helyiség Darvas tér 1. sz. alatti 36 m2-es helyiség Nefelejcs
u. 20. sz. alatti 26,3 m2-es helyiség Asztalos J. u. 20/3. sz. alatti 42 m2-es garázs
Kossuth u. 12. sz. alatti 17,4 m2-es garázs - Asztalos J. u. 24. sz. alatti 42 m2-es
helyiség.
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) Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan Tóth Kálmán u. 10/A. 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
A kiskunfélegyházi gazdakörök és a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának kiskunfélegyházi irodája meghívja az érdeklődőket. 2011. január 25-én (kedd) 16 30 órakor
Kiskunfélegyháza Nagyszőlő-úti Gazdakör (bugaci út) és 2011. január 27-én (csütörtök) 16.30 órakor Kiskunfélegyháza Haleszi Gazdakör volt Haleszi Iskolában (XI.k.1.) tartandó előadásokra.
Téma: Tájékoztató az EMVA támogatások igénylésére jogosultak
kötelező monitoring adatszolgáltatásáról és a Kölcsönös Megfeleltetés feltételrendszerének 2011 évi bővüléséről.

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Kurucz Jenő, Pap Sándor, Patyi Gáborné Kis-Czakó Margit
Zsuzsanna, Ivazovic Saha – Kiskunfélegyháza. Horváth Sándor – Izsák.
Bozó Lajosné Cseh-Szakál Katalin – Soltszentimre. Pesti Erzsébet –
Lajosmizse. Vass Imre – Kunszentmiklós.
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Egyházi sorok
- Egyetemes imahetet tartanak ezen a héten a keresztény egyházak
egységéért. Részletes program a templomi hirdetőtáblákon olvasható.
- A Damaszkusz közösség dicsőítő alkalmat szervez január 21-én, pénteken este 7 órakor a Szakmaközi Művelődési Házban.
- Várják azoknak a jelentkezését a Szent István Plébánián, akik itt szeretnének házasságot kötni. Részükre február hónapban előkészítő
jegyesoktatást tartanak.
- Várják azoknak a felnőtteknek a jelentkezését a Szent István Plébánián, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem
bérmálkoztak. Nekik is tanfolyamot szerveznek.
- Folyamatosan írják a 2011-es évre a szentmiséket a Szent István
templomban. Akik szeretnének szentmisét íratni, jöjjenek be a plébániára.
Szentmisék: Új-templom: h-pé 7.30 és 17 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 18 óra.
Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ó-templom: h-szo. 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor. Kórház: csütörtök 16 óra.

Orvosi ügyelet
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: Január 24-től - január 30 -ig: Alma Patika
Kiskunfélegyháza, IX. körzet, 8/B. Tel: 76/712-036. Január 31-től - február 6ig: Holló Patika (ügyeleti helye: Korona u. 4., Korona Patika) (Tel.: 76/466582). Hétfő - péntek: 20-22 óráig ügyelet, 22-07 óráig telefonos készenlét (aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál). Szombat:19-22 óráig ügyelet, 2209 óráig telefonos készenlét. Vasárnap: 09-22 óráig ügyelet, 22-07 óráig telefonos készenlét. Ünnepnap: 09-22 óráig ügyelet, 22-07 óráig telefonos készenlét. 2011. január 24-től módosul az Alma Patika nyitvatartási rendje, ezért
módosul a szombati és a vasárnapi ügyeleti rend is.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: január 22-23.: Dr. Fekete Miklós Kkfháza,
Wesselényi u. 13. (Tel: 20/9511-955). Dr. Sörös József Jászszentlászló, Dózsa
György u. 38. Tel: 06-70/6677 - 188. Január 29-30.: Dr. Vígh István Bugac,
Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128. Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei u. 26.
Tel: 20/361-9330.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 0670/321-05-84,
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Rácz Tibor 200 kilogrammot nyomott Félidőben sakkozóink
A Honvéd sakkcsapata 22 igazolt játékossal rendelkezik, akik részt vesznek az NB II-es csapatbajnokságban, továbbá a csapat szerepel az úgynevezett Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati
Sakk Csapatbajnokságban. Az önkormányzati
bajnokság jó lehetőség a verseny viszonyok közötti edzésre, mert játszma a feltételek azonosak
az NB-s bajnoksággal, hiszen a mérkőzések 2 x
2 óra időtartamúak, s a partikat itt is írni kell.
Mindkét bajnokságnak a 2010 évi része november végén befejeződött, vagyis félidejüknél tartanak

Fekvenyomó versenyt rendeztek december 18-án, IX. SÉBI Kupa címmel városunkban. Az
abszolút bajnoki címet Rácz Tibor nyerte el 200 kilogrammal. A megmérettetést nagy érdeklődés kísérte. Eredmények, 95 kg felett: 1. Rácz Tibor 200 kg, 2. Szabó Tamás 190 kg, 75-95
kg között: 1. Tarjányi György 150 kg, 2. Szabó József 130 kg, 3. Farkas Gábor 115 kg, 75 kg
alatt: 1. Rácz Tibor Béla 120 kg, 2. Varga Ákos, 3. ifj. Rácz Tibor

Futással búcsúztatták az óévet
Tizenkilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos Szilveszteri futóversenyét a Kossuth
utcán a Jogging Szuperinfó Futóklub. A megmérettetésen korosztályonként álltak rajthoz az
indulók. Elsőként a legkisebbek futották le 200
méteres távot, majd 6-10 évesek sprintje következett. Végezetül a felnőttek teljesítették a 2200
métert.
Eredmények: 6 év alattiak: 200 m 59 fő nevezett.
Fiú, 1.Polgár Sándor Dávid (Dózsa ovi), 2.
Trungel Nagy Kolos (Bercsényi ovi) 3.Brimó
Milán (Szegedi úti ovi). Lány: 1.Retkes Réka
(Dózsa ovi), 2. Rédei Zsuzsana Szigetszent-

miklós, 3. Csontos Dóri Constantinum ovi 6 – 10
éves korig: 600 m 80 fő nevezett. Fiú: 1. Tóth
Bence Zoltán KÖÁI Platán, 2. Kis Czakó Máté
KÖÁI József, 3.Vass Kristóf Szeged Madách.
Lány: 1.Fricska Anna TKIKI Batthyány, 2.
Makány Berta KÖÁI Platán, 3. Hegyi Boglárka
KÖÁI Platán, 10 – 99 éves korig: 2200 m 156 fő
nevezett. Férﬁ: 1. Nagy Sándor és Szurmik Attila
holtversenyben, 2. Palásti Sándor, 3. Klöckner
Björn. Női: 1.Hegyi Brigitta Móra Ferenc Gimnázium, 2.Vidéki Nikolett Móra Ferenc Gimnázium, 3. Nemes Mónika. Nevezett és célba ért
versenyző: 295 fő

Tanács István a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Sakk Szakosztálya elnöke, elmondta
mindkét bajnokságban elért teljesítményünkkel
elégedettek lehetünk véleményem szerint, hoztuk
a várható eredményeket. Az NB II-es csapatunk a
12 fős mezőnyben a 8. helyen fejezte be az őszi
szezont, úgy hogy már túl vagyunk két nagyon
erős csapaton. Igaz, hogy tavaszra is maradt még
két nagy játékerőt képviselő, magas Élő-érték
pontos játékosokkal rendelkező csapat a leendő
ellenfelek között. Az NB II-ben 6 fordulót játszottunk le. A KHTK – Csongrád néven szereplő
NB II-es csapatunknak tavasszal még 5 fordulót
kell játszania. A névváltoztatást az indokolta,
hogy a helyi támogatás megszűnése után más támogató után kellett néznie a csapatvezetésnek. A
segítség Csongrádról jött. A Honvédban szerepelnek csongrádi sakkozók, s a Csongrádi Önkormányzat és több csongrádi vállalkozó segítsége tette lehetővé, hogy a Honvéd a kötelező anyagi beﬁzetéseket teljesítésével egyáltalán tudott nevezni és el tudott indulni a Nemzeti Bajnokságban. Továbbá a csapat tagja játékengedélyi díjuk
beﬁzetésével maguk is hozzájárultak a csapat versenyzési lehetőségéhez. Az NB II-es bajnokságban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Kovács
Zoltán mind a hat mérkőzésen játszott és 4 pontot szerzett a 2. táblán, Karsai István 6 mérkőzésen 3 pontot szerzett az 1. táblán. Eredményeik
értékét nagymértékben növeli az a tény, hogy az
ellenfelek legerősebb játékosaival kellett megküzdeniük az első két táblán. Elismerést érdemel
Magony Ervin, aki 5 fordulóban 3 pontot szerzett
és Bor Ferenc, aki 6 fordulóban szintén 3 pontot
gyűjtött. A csapat több játékosa járult 2,5 ponttal
a sikeres NB II-es szerepléshez. Az önkormányzati bajnokságba 7 csapat nevezett. Ez a bajnokság tulajdonképpen a Kecskeméti TÁKISZ
csapatvezetőjének a magánkezdeményezésére indult el néhány éve, melyhez a Kecskeméti Önkormányzat biztosít erkölcsi és
némi anyagi támogatást. Ez a formátum
kedvezőbb a résztvevő csapatoknak,
mint a Megyei I. Osztályú Bajnokság,
hiszen nem kell nevezési és játékengedélyi díjakat ﬁzetni a Sakk Szövetség felé. Az önkormányzati bajnokság 6 fordulójából 3 fordulót rendeztek az ősszel
és a Honvéd csapata a TÁKISZ-al holtversenyben, 16 – 16 szerzett ponttal az 1. helyen
várhatja a tavaszi rajtot. A félegyházi sakkozók
a tavaszi eredményes játék és remélt leendő
szponzorok reményében várják a bajnoki rajtot
Nagy György
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Sikeres évet zártak falmászóink

A Félegyháza nyerte el
a „Rozsdás Kupát”
Három évtizedes nemes hagyomány, hogy
több szakképző iskola tanárai és szakoktatói
mérkőznek meg egymás otthonaiban a Rozsdás Kupáért. A négycsapatos, négy évszakos
tornát a félegyháziak nyerték, elhódítva ezzel
a „Rozsdás Kupát”.
A „rozsdás” kincset Ágoston Tibor, a Kossuth
Lajos Középiskola és Szakiskola vette át. A
következő, téli forduló a Kossuth Lajos középiskolában lesz.
Rozsdás Kupa I. kör: 1. Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola (Kiskunfélegyháza) 2
gy. 0 v. (g.: 5-3) 6 p., 2. Közgazdasági Középiskola (Zombor) 1 gy. 1 v. (g.: 5-4) 3 p., 3.
BKMÖ Vári Szabó István Szki. (Kiskunhalas)
0 gy. 2v . (g.: 2-5) 0 p., 4. Jelky András Szakképző Iskola (Baja) 0 gy. 3 v. (g.: 0-9) -9p .

Negyedik lett a Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület Sportmászó Szakosztálya a
Magyar Hegy és Sportmászó
Szövetség által kiírt Magyar
Bajnoki rendszerben, a nevezett 14 egyesület közül. A teljesítmény rangját emeli, hogy
az indulók 30 százaléka nem
tudta a versenyévet végig abszolválni betegség, sérülés és
családi okok miatt.
Versenyzők közül négyen lettek válogatott kerettagok.
Simon Fanni (iﬁ A kategória),
Simon Gergely (iﬁ B kat.),
Molnár Eszter (gyerek),
Schultz Viktória (mini). A versenyévadban pontokat szerzett
még Schultz Benjamin, Kósa
Endre, Tóth Attila, Molnár
Barbara.

Nehézségi Gyorsasági
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Megrendeztük az ország
egyetlen nemzetközi ifjúsági
versenyét 4 ország, 62 indulójával, valamint Sportmászó
Diákolimpia Országos Döntőjét rekord számú, 142 indulóval.Versenyzőink külföldön is
megmérettették magukat és
tisztes helytállást tanúsítottak.
Igazolván, hogy a befektetett

sok munka és az anyagi áldozat megtérülni látszik. Nem
utolsó sorban szeretnénk megköszönni azoknak a személyeknek és cégeknek a támogatását, akik lehetővé tették
számunkra, hogy ilyen szép
eredményeket érjünk el.
Fábián József
DSZDSE elnök

Nagyszabású utánpótlás
labdarúgó tornát rendeznek Kiskunfélegyházán.
Több NB I-es csapat utánpótlása teszi tiszteletét városunkban a Bulls ULC
szervezésében lebonyolításra
kerülő tornán. E kis csapat életében hatalmas
eredmény ilyen mezőnyt idecsábítani a Kész
Arénába. Január 22-én szombaton reggel
9.00 órakor indul útjára a labda, a döntő kb
16.00-kor lesz.

Felhívás!
A Félegyházi Közlöny
és a Félegyházi Közlöny
Online szerkesztőségének új címe és
telefonszáma:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1.
06-76/560-000
Fax: 06-76/461-255

AVIA Benzinkút
Kiskunfélegyháza,
Szegedi út 89.
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