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Közlöny
Sepsiszentgyörgyön ülésezett
az országgyűlés ifjúsági albizottsága

Jól dolgoztak
tűzoltóink
Közel hatszázszor riasztották a tavalyi évben a félegyházi tűzoltókat. Ebből ötszáztizenhét volt a valós káresemény. A műszaki mentések száma kiugróan magas
volt, hisz négyszáznegyven helyszínen kellett helyt állniuk a lánglovagoknak.
Tűzeset mindössze hetvenhét történt, és ez
sem mind a tűzoltóság működési területén.
Ötvennégy téves jelzés futott be a tűzoltó
laktanyába a tavalyi évben. Az ötszáztizenhét esetből négyszázharminchét a tűzoltóság
működési területén történt, illetve nyolcvan
helyszínen nyújtottak segítséget a félegyházi
lánglovagok
Bács-Kiskun,
Szolnok,
Csongrád megyében, de részt vettek az
Északkelet-Magyarországi árvízvédelmi
munkákban és a vörösiszap-katasztrófa felszámolásában is.
Részletek a 3. oldalon.

A Háromszéki Ifjúsági Tanács meghívására a hétvégén, Sepsiszentgyörgyön tartotta első kihelyezett
ülését a Magyar Országgyűlés Ifjúsági albizottsága. Az esemény helyszíne jelzésértékű, ugyanakkor a nyitottság, partnerség, összefogás és együttgondolkodás jegyében zajlott, hiszen meghívást
kaptak rá az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek
képviselői is.
A tanácskozás témái között az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek tevékenységeinek bemutatása szerepelt, valamint az albizottság részéről a magyar
kormány ifjúságpolitikai elképzeléseinek ismerte-

tése. Kapus Krisztián országgyűlési képviselő,
Kiskunfélegyháza város polgármestere, az albizottság vezetője elmondta, fontosnak ítéli azt, hogy a
testület először ülésezett Magyarországon kívül. Az
ifjúság tekintetében rég lebontották a határokat. A
magyar nemzet ifjúságának problémái azonosak, és
a jövője az ifjúság. Tehát szükséges foglalkoznunk
a jövőnkkel, és bízik abban, hogy ezek a szervezetek közelednek egymáshoz, hiszen azt kell nekünk
megmutatnunk, hogy az ifjúságban nem a politikai
érdekek és a politikai eszmék számítanak, hanem
valóban az ifjúság és a nemzet jövője.
Folytatás a 2. oldalon.

Három új főiskolai szak
indul Félegyházán idén

Félegyházi delegáció
Korondon
Korondra látogatott az elmúlt hétvégén
Gyenes Attila önkormányzati képviselő,
Ficsór József volt polgármester és Csányiné
Mészáros Ágnes anyakönyvvezető. A delegáció részt vett a Firtos Művelődési Egylet
szervezésében megtartott magyar kultúra
napi megemlékezésen, valamint a kettős állampolgárság ügyintézéséről adtak tájékoztatást a testvértelepülés lakóinak
Részletek a 2. oldalon

Átadták a Batthyány iskola új szárnyát

A Facultas Felsőoktatási Centrum koordinálásával a Pannon
Egyetem mellett a Szolnoki Főiskolának is indul képzése
Kiskunfélegyházán szeptembertől. Az intézmény képviselői január 28-án a város középiskoláit látogatták meg és adtak tájékoztatást az induló szakokról.

Ünnepélyes keretek között adták át január 21-én a TKIKI Batthyány Általános Iskola új szárnyát. A munkálatok
több mint félmilliárd forintba kerültek,
melyre a pénzt a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács (DARFT) pályázatán nyerte az önkormányzat.

Kiskunfélegyházán 2004 óta engedélyezett a felsőoktatás. 2009ben a Pannon Egyetem közreműködésével a Facultas Felsőoktatási Centrum szervezésében indult főiskolai képzés városunkban. Az idei évben a Szolnoki Főiskola is csatlakozott, így
létrejött egy háromoldalú megállapodás, melynek köszönhetően szeptembertől újabb szakokra jelentkezhetnek a hallgatók.
Dr. Pénzes Ibolya Rózsa rektor helyettes elmondta a főiskola
három szakiránnyal várja az érdeklődőket. Így a fiatalok kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás, illetve a nemzetközi gazdálkodás szakra adhatják be a jelentkezésüket február 15-ig. (További információ www.felegyhazikozlony.hu)

Az összegből futotta az intézmény felújítására, bővítésére, funkcionális belső
terek kialakítására, az általános iskolai
és művészeti képzés körülményeinek
javítására. Az ütemterv szerint a tanévnyitóra elkészült az iskolai szárny teljes
rekonstrukciója, az év végére befejeződött az új felső szint, a sportpálya burkolása és a kertrendezés is.
A megnyitó ünnepségen Kapus
Krisztián polgármester beszélt a beru-

házás jelentőségéről. A felújított intézményt Hajagos Gyula plébános szentelte fel. A nemzeti színű szalagot Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési
képviselő, és dr. Garai István országgyűlési képviselő vágta át. A megnyitót
az intézmény diákjainak műsora színesítette.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

Kihelyezett ülés Sepsiszentgyörgyön
Folytatás az 1. oldalról.
A rendezvény keretében bemutatkozott a két erdélyi magyar ifjúsági ernyőszervezet. A Magyar
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) részéről Bodor
László kiemelte, hogy az általa vezetett szervezet
tevékenységi köre szerteágazó, hiszen az erdélyi
magyar ﬁatalok igényei alakítják. Sándor
Krisztina, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke
beszédében
kiemelte,
megfelelő
„háttérországa” Sepsiszentgyörgy az erdélyi magyar ifjúsági életnek. Téglásy Kristóf, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium ifjúsági főosztályvezetője a magyar kormány azon ifjúságpolitikai irányvonalát ismertette, mely a határon túli magyar if-

júságot érinti. Ennek fő elve az összefogás, a közös gondolkodás, mely mentén létrejött és tevékenykedik az albizottság. Téglásy arról is beszámolt, hogy a Szülőföld Alap támogatás helyét a
Bethlen Alap veszi át. Kitért az idénre esedékes
Mozaik 2011 elnevezésű kutatásra, mely felmérné a kárpát-medencei magyar ﬁatalok helyzetét,
lehetőségeit, véleményét, mely a továbbiakban
megalapozhatná az ifjúságpolitikai döntéseket.
A megbeszélés után a tanácskozás részvevői megkoszorúzták
az
iskolaalapító,
Erdély
Széchenyijének is nevezett gróf Mikó Imre szobrát, amelyet az összefogás gyertyáival vettek körül.

Félegyházi delegáció járt Korondon
Folytatás az 1. oldalról.
Korondon is méltón emlékeztek meg a Magyar
Kultúra Napjáról. A Firtos Művelődési Egylet
szervezésében került megrendezésre az emléktábla avatással egybekötött megemlékezés.
Térzenével induló rendezvényen a korondi diákok hozták be az egylet zászlaját. Antal Ibolya konferálása mellett a szponzorok egy-egy
szál virágot helyeztek el a domborművek előtt.
Domborművet avattak: Sütő András, Mikes
Kelemen, Brassai Sámuel, Kriza János, Koós
Károly, József Attila, Ady Endre, Kazinczy
Ferenc, Kosztolányi Dezső, Tamási Áron,
Nyírő József, Jókai Mór, Áprily Lajos, Dzsida
Jenő, Balassi Bálint, Reményik Sándor,
Mikszáth Kálmán, Arany János, Gárdonyi
Géza, Károli Gáspár, Pázmány Péter, Móra
Ferenc, Petőﬁ Sándor, Orbán Balázs, Madács
Imre, Apáczai Csere János, Kölcsey Ferenc,
Wörösmarty Mihály, Benedek Elek tiszteletére. A domborműveket korondi diákok, az unitárius egyház, katolikus egyház, a helyi tanács
képviselői és több magánszemély adományozta.

Farkas László unitárius tiszteletes köszöntőjében elmondta: Az anyanyelv nem rombol, hanem épít és gazdagít, közösséget teremt, fenntart és megtart, meglátatja értékeinket, tudatot
formál, egyéni és közösségi tudatot egyaránt.
Íme ez az örökségünk, erős várunk, ami megtartott minket és ez az örökség tartotta meg
nemzetünket szétszakítottsága ellenére!
Farkas László szavai után felszentelték az egylet zászlaja, mely büszkén hirdeti és képviseli
a sóvidék egyik leghíresebb szervezetének
munkásságát. Az ünnepségen adták át a
„Sóvidék Kultúrájáért” díjat, melyet idén Pál
Lajos író, költő, graﬁkus, festő kapott meg.
Művei a szülőföld szeretetét tükrözik. Megzenésített verseit pedagógusok tolmácsolásában
a rendezvényen is hallhatta a közönség. A kettős állampolgársággal kapcsolatban Csányiné
Mészáros Ágnes anyakönyvvezető adott tájékoztatást. Elmondta, hol és milyen dokumentumokat kell beszerezni a kérelméhez. Ugyanakkor felhívta a ﬁgyelmet az alapvető tudnivalókra, tanácsot adott a nyomtatványok kitöltéséhez is.

100 új munkahely Félegyházán
Az MVM ZRt. leányvállalata, az Országos
Villamostávvezeték ZRt. (OVIT) mintegy 100 főnek teremt új munkahelyet 2011-ben,
Kiskunfélegyházán. A januárban induló projekt
célja, hogy a korábban a Transelektro GanzRöck tulajdonában álló gyárlétesítményt ismét
kihasználják, és a kazánok, nyomástartó edények
és készülékek előállításával a térség szakipari tevékenysége is fellendüljön.
Gopcsa Péter, az OVIT vezérigazgatója a döntés
hátteréről elmondta: „A gyár újraindítása nemzetgazdasági érdek is, hiszen ezeket a termékeket jórészt csak külföldről lehetne megvásárolni, most
viszont alkalmunk lesz akár exportra is termelnünk. Ezen túlmenően fontos, hogy a munkafolyamatok elindításával megmarad a több mint kétszáz éves gyár szellemisége, tradíciója, így a műszaki kultúra is tovább él.”
A gyár korábban vezető szerepet töltött be a szakmai képzések területén, olyan szakterületek támo-

gatásában, mint például a hegesztés-technológia.
Az OVIT célul tűzte ki, hogy a nagy múltú gyár
felélesztésével támogatni akarja a térség szakmai
fejlődését, így hosszútávú célként szerepel az is,
hogy visszaállítják a gépipari munkák szakoktatását is.
Az MVM leányvállalata, az OVIT ZRt. folyamatosan részt vesz a magyarországi energetikai
beruházások kivitelezésében. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy az olyan szakmák, mint a hegesztés, az egyedi gépgyártás megmaradjon hivatásként a magyar ember számára, hiszen az ország
egykor az ilyen szaktudásáról is híres volt.
Kiskunfélegyházán nagy hangsúlyt fektetünk a
munkahelyteremtés lehetőségeinek megteremtésére, illetve a meglévő munkahelyek megtartására,
ezért is támogatjuk minden erőnkkel, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt leányvállalata városunkban új munkahelyeket teremt – nyilatkozta lapunknak Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere.
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Megerősítette a város
kötvényigényét
A januárban érvénybe lépett jogszabály változtatás miatt január 24-én rendkívüli testületi ülést
tartottak a városatyák. A képviselő-testületnek ahhoz, hogy 3,1 milliárd forintra emelhesse kötvényállományát, jóvá kellett hagynia az ezzel
kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói véleményt.
A rendelkezés szerint, amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles
könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet
köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és
kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A szakmai véleményt Gyöngyösi Imre, könyvvizsgáló készítette el, amit a városatyák el is fogadtak.

Irodát nyitott a GYIÖK
Irodát nyitott a helyi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. A ﬁatalok érdekképviseleti szerve a Terasz Klub épületében kapott helyet. A január 27én átadott új létesítmény lehetőséget biztosít arra,
hogy az ifjúsági önkormányzat tagjai kulturált
körülmények között tartsák meg heti összejöveteleiket. Kidolgozzák a cselekvési programot, megbeszéljék az aktuális kérdéseket.
Az ifjúsági irodát Kiskunfélegyháza polgármestere, Kapus Krisztián nyitotta meg, aki örömének
adott hangot, hiszen a félegyházi ﬁatalok számára
ezzel egy olyan lehetőség nyílik meg, mely a közösséghez, a városhoz tartozás érzését erősítheti.
Az irodahelyiséget a Terasz Klub bocsájtotta rendelkezésükre, a bútort és számítógépet az önkormányzattól kapták. A helyiség rendbetételében helyi vállalkozók és a költségvetési üzem segédkezett. Az irodában délutánonként Kapusné DunásVarga Ibolya ifjúsági referens és önkormányzatos
ﬁatalok várják a város diákjait. A GYIÖK képviselői azt szeretnék, ha minél több diák látogatná
meg az új létesítményt és erősebb kapcsolat, öszszefogás alakulna ki Kiskunfélegyháza ﬁataljai között.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a
31/2010. /XI. 26./ ök. sz. rendelete alapján - lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti
bármely választójoggal rendelkező természetes
személy, ill. jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely
tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot. A javaslatokat a adatlapon
írásban február 28-ig lehet a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (további információ
és a javaslattételhez szükséges adatlap
www.felegyhazikozlony.hu).

Félegyházi Közlöny
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Sok munkájuk akadt tavaly a tűzoltóknak Tumultus
Folytatás az 1. oldalról.

a Batthyány utcában

Közel hatszázszor riasztották a tavalyi évben a
félegyházi tűzoltókat. Ebből ötszáztizenhét
volt a valós káresemény. Összességében tavaly
a műszaki mentések majd megháromszorozódtak a belvíz és viharkárok miatt, a tűzesetek száma pedig 30 százalékkal kevesebb volt
az előző évihez képes.

Továbbra is gondot okoz a Batthyány utcában a
közlekedés és a parkolás. A megnövekedett átmenő forgalom és a tilosban parkírozó autók miatt az útszakasz rendkívül balesetveszélyes. A
megoldás a körzet önkormányzati képviselője,
Szamosi Endre szerint az lenne, ha a forgalmat
a Holló Béla utcába irányítanák, hiszen az ott kialakított 30-40 parkoló képes lenne kiszolgálni
az arra járókat.

Munkájuk mellett a tűzoltók nagy hangsúlyt
fektettek a nemzetközi kapcsolatok ápolására.
Delegáció utazott a németországi Braunfelsbe
és a szerbiai Bajmokra, illetve több országból
érkeztek vendégek a hagyományos szeptember
11. emlékfutásra.
A folyamatos szakmai képzés mellett a lánglo-

vagok a sportban is remek eredményeket értek
el. Megszervezték a „Nyitott kapuk napját”,
melynek keretében mintegy hatszáz felnőtt és
gyermek ismerkedhetett meg a tűzoltók munkájával.

Kiskunfélegyházán van koporsós temetés
Kiskunfélegyházának két temetője van, a Felső- és az Alsótemető, a belvíz az Alsótemetőnek egy kis részén okoz gondot a temetkezések
szempontjából. A temetőnek ez a területe régen nádas volt, emiatt is könnyebben felvizesedik a talaj, mint más helyen.
Mindkét temetőben az ősztől tavaszig tartó vizesebb időszakokban a temetések előtt mindig
kutatófúrást, feltáró fúrást végeznek az adott
helyen, hogy lássák, zavartalanul lehet-e temetni. Abban az esetben, ha a talajvíz magasabb szinten van, mint az engedélyezett, akkor
kétféle megoldást tudnak kínálni a temetésre:

az egyik az urnás temetés, a másik megoldás
pedig akkor van, ha a család ragaszkodik a hagyományos koporsós temetéshez, akkor a kiásott sírgödörbe egy beton kriptaládát helyeznek le, és ebbe kerül a koporsó elhelyezésre.
Egyre kevesebb gondot jelent a belvizesedés,
mert az utóbbi években jelentősen megemelkedett az urnás temetések száma, ahol ilyen
probléma nem jelentkezik.
Harmadik megoldás is van, az új sírhely váltása, amelyet olyan helyen kínálnak, ahol ilyen
vizesedési probléma nincs.
A belvízi probléma az összes temetőterület 20
százalékát érinti.

Gépíró világbajnokság Párizsban
Évek óta sikeresen vesznek részt gép- és gyorsíró világbajnokságokon a Közgazdasági Szakközépiskola diákjai. Idén Párizs ad otthont e rangos versenynek, mely egyben komoly szakmai
megmérettetés is.
A kiutazás és a részvétel költségei teljes egészében szponzori felajánlásokból teremthető elő. Az
első jelentős támogatás a Polgári bál szervezőitől érkezett, akik a teljes bevételt felajánlották.
A két diák, Sipos Tímea és Kollár Dávid, valamint felkészítő tanárnőjük, Csenkiné Bihal Mária
várják a továbbra is a felajánlásokat.

Összetörték a Felsőtemető kapuját
Rongálás miatt tett feljelentést a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet ismeretlen tettes ellen, aki
január 17-én virradóra összetörte a Felsőtemető hátsó
kapuját. Az elkövető járművével, olyan erővel hajtott neki a kapuszárnynak, hogy az három helyen szétszakadt.
Vaszkó József, a VSZKSZ igazgatója a Félegyházi Közlöny munkatársának elmondta, az ismeretlen tettes vélhetően hulladékot szeretett volna lerakni a temetőben, ám
járműve nem fért be a félig kinyitott kapun.
Az illegális hulladéklerakás olyannyira elszaporodott a temetők területén, hogy a költségvetési szervezet ez ügyben is feljelentést tett. Az, amit egyesek művelnek már
kegyeletsértés, hisz a koszurúk számára kialakított tárlókat háztartási szeméttel töltik meg. A szemetes konténer
ürítése közben állati tetemekre, birkatrágyára is bukkantak az üzem munkatársai – tette hozzá Vaszkó József.

Az elmúlt időszakban egyre többen keresték fel a
4. számú választókörzet önkormányzati képviselőjét a Batthyány utcában kialakult közlekedési
káosz miatt. Szamosi Endre szerint az ide torkoló
garázsok is növelik az utca forgalmát, hiszen két
társasház lakói is itt parkolnak. Ráadásul mióta a
Batthyány iskola új szintje is megépült a Városi
Zeneiskola növendékei is ide járnak óráikra. Így
több gyermek és szülő fordul meg az utcában, akár
autóval, gyalog, vagy épp biciklivel. A közlekedési káosz megoldása egyre sürgetőbb feladat a
körzet képviselője szerint is. Batthyány utca tehermentesítése végett parkolót alakítottak ki a
Holló Béla utcában. Mint később kiderült, csaknem hiába, mivel az autóval érkezők a tapasztalatok szerint nem igazán használják ki a lehetőséget. Az önkormányzati képviselő szerint a Holló
Béla utcába kellene átirányítani az iskola forgalmát, vagyis áthelyezni az intézmény főbejáratát.
Ezzel jelentősen csökkenne az autók száma a
Batthyány utcában.
G. Zs.

Fergeteges táncgála
Félévzáró táncgáláját tartotta január 29-én a Wings
TSE a Constantinum Sportcentrumában. A rendezvényt Balla László alpolgármester nyitotta
meg. A műsorban fellépett a világbajnoki 4. helyezett “CICÓ” Hip – hop csapata, Kecskeméti
Anett – Miss Hastánc Hungary 2010 cím nyertese és hastáncosai, a Wings TSE társastáncosai, a
Wings TSE edzője, a hétszeres Magyar Bajnok
Barát Enikő, partnere Lehoczky György többszörös Latin Magyar Bajnok táncos volt.
Fotók: http://www.wingstse.com

Disznótorban jártak
a királyi szakácsok
Mégpedig a január 29-én megrendezett nemzetközi böllérversenyre. A gasztronómiai rendezvényt a falusi turizmus fellendítése, a hagyományőrzés erősítése érdekében szervezték meg a
mezőgecseiek.
A helyi Amatőr Királyi Szakácsklub csapata valamennyi böllérfesztiválon eredményesen képviselte városunkat, így idén is. A versenyen tizenhat
csapat mérte össze szúrási, vágási és feldolgozási
technikáit. A négyfős félegyházi gárda a helyszínen vásárolt sertést dolgozta fel és készített belőle ízletes falatokat. A zsűri kiválóra értékelte munkájukat.
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Huszonöt órás
felolvasó est
WASS ALBERT, valamint
Petőﬁ és Móra műveiből válogatnak február 18-án, pénteken este 18 órától 19-én, szombaton este 19
óráig szerte a Kárpát-medencében, így
Kiskunfélegyházán is. Egy teljes napon át olvassák fel Wass Albert, a tankönyvekből kimaradt írónk műveit.
Hozza el Ön is a számára legkedvesebb részleteket, olvassa fel nekünk, aztán üljön le közénk, és
fogadja el a társai által kínált gyöngyszemeket!
Szólaltassuk meg együtt Wass Albert örök érvényű üzeneteit!
Wass Albert, Petőﬁ Sándor és Móra Ferenc művei mellett idén erdélyi írókat is megszólaltatunk,
így kiemelt szerepet kap Nyírő József, Tamási
Áron, Sütő András, ezzel is jelezve, hogy Wass
Albertet nem kell külön kezelni és méricskélni,
ott a helye a magyar irodalomban többi szellemóriásunk között. Az irodalmi nap minden évben
ismétlődik, egészen addig, amíg fennáll az író
méltatlan helyzete.
Helyszín: Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár
(Hattyúház) 6100 Kiskunfélegyháza, Szent
János tér 9.
Lesz teázósarok „batyus” jelleggel, ahová fogadunk több szakajtónyi jó szívvel töltött pogácsát,
szombaton 10 órakor mesék az ovisoknak, mezei
piros pontok a diákoknak, gyertyaláng a meghitt
pillanatoknak, szép muzsikaszó a megfáradt hallgatóknak, s tisztelet legnagyobb íróinknak.
Érdeklődés, jelentkezés a könyvtárban: 76/461429, 06-70/338-7317 vagy Gulyás László: 0630/218-3275; vandormuzsikus@gmail.com.
http://www.wassalbertfelolvasas.hu

Óbudai
animációs iskola ajánlata
Felnőtteknek: Animációsﬁlm-rajzoló OKJ-s
képzés 10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szakmát. Rajzﬁlmrendezők oktatnak.
Nyílt nap keretében betekinthet az oktatásba!
www.magyarrajzﬁlm.hu/felnottoktatas.html
Gyerekeknek: Rajzﬁlmes szakkör a tanévben, szombatonként 9-12-ig.
Elkészíthetik rajzﬁlmjüket, CD-én hazavihetik.
Táborok: Húsvéti rajzﬁlmes tábor (3 napos,ápr.21.,22.,26-án).
Nyáron: Rajzﬁlmes táborok egész nyáron (5
napos). A gyerekek rajzﬁlmet készítenek,
melyet CD-én hazavihetnek.
www.magyarrajzﬁlm.hu/gyermekoktatas.html
Cím: Magyar Rajzﬁlm Kft.
Óbuda, Kerék u. 80. Tel.: 061/250-1355. E-mail: clarustax@t-online.hu
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100 esztendő
Nagy idő! Legalábbis emberi léptékkel nézve
feltétlenül az, s aki megéri, arra mondhatjuk,
hogy nagy idők nagy tanúja. Kiskunfélegyháza
a Kultúra Napján kiállítással tisztelgett az életének 100. esztendejében lépett Morell Mihály
előtt.
A Móra Ferenc Gimnázium legidősebb öregdiákja és tanárja – 1923-ban lépett be az alma
mater kapuján – személyesen is
megjelent a Kiskun Múzeum dísztermében,
ahol köszöntötte őt
Kapus Krisztián városunk polgármestere,
Bánkiné Dr. Molnár
Erzsébet ny. múzeumigazgató, valamint egykori
gimnáziumának rajztanára
és igazgatója.
A minden külsőségtől mentes
kiállítás-megnyitón jelenlévő szép számú érdeklődőből áradó, szinte tapintható szeretet és
az ünnepi köszöntők megható szavai bensőségessé tették a magyar művészet nagy öregjének
méltóságteljes ünneplését.
A múzeum falain elsősorban graﬁkákat és 8
festményt állítottak ki a szervezők, de a mellette levő teremben láthatók voltak a Kiskun Múzeum állandó kiállításai közül a Félegyházára
került Morell-művek, sőt mellette pedig az egykori osztálytárs, Szántó Piroska állandó anyaga is köszöntötte a jeles évfordulót. Ahogy az
egykori érettségi tablóról egymás mellől néznek le a kései utódokra, úgy itt a Kiskun Múzeumban is egymás mellett köszöntik műveik
a látogatókat. A jelen kiállítást Puszt Tibor ﬁlm-

rendező személyes hangú beszédével ajánlotta a jelenlévők ﬁgyelmébe. A bemutatott graﬁkai
alkotások, szobrászi rajzok,
vázlatok, skiccek, tervek, melyek rendkívüli érzékenységről tanúskodnak. Lírai
sejtelmes árnyalatok, ﬁnoman árnyékolt felületek
domborodnak a papíron.
A megnyitón elhangzott, hogy bár sok realista portréja a ﬁlmgyár területén nyert elhelyezést, konstruktivista, kubisztikus alkotásai szép
számmal jelzik Morell Mihály modern szobrászati törekvéseit. Sajnos, igazi köztéri szobra
máig nincs a művésznek, pedig a látványtervek
elkészültek. Hiszen akik megnézték – a budapesti tárlatán – a szobrait térbe helyező fényképeket, azok bizony megdöbbenhettek a látványon. A táj felé magasodó, a teret uraló monumentálisnak fényképezett szobrok valóban impozáns látványt nyújtottak.
Csak reménykedhetünk, hogy előbb-utóbb ennek a nagy formátumú szobrásznak – aki a magyar ﬁlmművészetben is maradandót alkotott
és a képzőművészetben is megteremtette a kozmikus festészet vonalát – valahol, valamikor
megállhatunk egy megvalósult köztéri szobra
előtt. Úgy legyen!
RF

Megjelent a Széljáró Balladás együttes lemeze
,,Így mesélte öregapám…” Betyárvilág-betyárélet című színpadi produkciójuk anyagából készített hanglemezt a félegyházi Széljáró Balladás együttes. A CD hangzóanyaga a XIX. századi híres – hírhedt alföldi betyárok életét mutatja
be. Az együttes „Duhaj gyerek vagyok” című lemeze elhíresült rabló betyárok tragikus-tragikomikus történeteit, az őket üldöző Ráday-korszak
kegyetlen világát meséli el. A prózai részek mellett elhangzanak többek között a Bogár Imre,
Patkó Bandi, Csehó Pista és más kegyetlenkedő

alföldi betyárokról szóló balladák, vidám és lírai feldolgozásban. A dalok hangzásvilágában
egyaránt megjelennek a népi és a modern korunk
zenei elemei. Zene: Vas László (hangszerelés, átdolgozás, saját szerzések). Szöveg: Sövény Tibor
(saját gyűjtés és levéltári adatok, szépirodalmi
művek alapján). A CD érdekessége, hogy a nagy
népszerűségnek örvendő a közelmúltban Prima
Primissima díjjal is kitüntetett Csík zenekar vezetője, Csík János is négy dalban együtt zenél a
Balladásokkal.

„Tapintható kiállítás” nyílt a Magyar Kultúra Napján
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én tisztázta le Csekén, a
Himnusz kéziratát.
Városunkban, január 22én a Móra Ferenc Művelődési Központban a
Kézzelfogható Alapít vány „Tapintható kiállí-

tása” volt a kultúra napi nyitóprogram. A tárlatot Móga Sebők Erzsébet, a Kézzelfogható Alapítvány elnöke, gyógypedagógus nyitotta meg.
A rendezvény a színházteremben folytatódott.
Köszöntőt mondott Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Jankovszki Réka, a városi Himnuszmondó verseny győztese, a Padkaporos Táncegyüttes, a Félegyházi Táncszínház tánckara, a Félegyházi Táncszínház énekesei, a TKIKI Művészeti Iskola rézfúvósai.
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Eredményes a harc a belvízzel
A meteorológiai szolgálat 150 éves fennállása
óta az elmúlt év során hullott a legtöbb csapadék. Ennek hatására térségünkben is megjelentek a belvízzel elöntött területek. A megfelelő előkészületek után Kiskunfélegháza város polgármestere, Kapus Krisztián elrendelte a belvízvédelmi készültséget. A belvíz közel hatvan tanyás
ingatlant veszélyeztet Kiskunfélegyháza külterületén. Több mint más félszáz épület csak gyalogszerrel közelíthető meg. A felázott talajjal legfeljebb terepjáró, vagy nagyobb teljesítményű
munkagép tud csak megbirkózni. A legkritikusabb a helyzet a Csanyi, Kőrösi és a Péteri útban. A munkálatok gőzerővel folynak mondta el
Balla László alpolgármester.

Körbezárta a víz a tanyát
A Péteri út mellett, Fekete Sándor VIII. kerületi
tanyáját is körülvette a belvíz, amelyet a tavalyi
év végén jelentett be hivatalunkhoz. A terület önkormányzati képviselőjével Dongó Józseffel közösen felkerestük Fekete Sándort, aki elmondta,
hogy az átfagyott talajon
még átmenetileg el tud jutni
a bekötő útig, de amint olvadni kezd, ez már egyre reménytelenebb.
A terület egy nagy kiterjedésű, mélyen fekvő terepvonulat, amelynek nincs természetes lefolyása a legközelebbi csatornák felé. Megvizsgáltam az összes lehetséges megoldást, elsősorban a természetes elvezetés lehetőségét. A régi elvezető csatornát évtizedekkel ezelőtt betemették, homokkal behordta
a szél, amely így a legtöbb szakaszon már nem is
látható. Helyét fasorok, szántók szélei és erdősávok vették át. Több lehetséges irányban felmértem ároknyitás várható költségét, és megállapítottam, hogy szivattyúzással lényegesen hamarabb és kisebb költséggel érhető el eredmény.
A közeli magaslaton átvezetve mezőgazdasági
művelésű területre szivattyúzhatjuk a vizet,
amelyről már a Rigó csatornába folyik. Az olvadás után a belvíz szintje annyira megemelkedett,
hogy a tanya udvarában elöntötte a melléképületeket, megközelítette a lakóházat és elöntötte a
bekötő utat, elvágva minden közlekedéstől.
Legutóbb 2000-ben volt hasonló méretű belvíz
térségünkben, akkor beszereztünk egy nagy teljesítményű vontatható, diesel üzemű szivattyút,
a hozzá tartozó összekapcsolható csövekkelmondta el Sipos Róbert, az önkormányzat belvízkezelésért felelős munkatársa.

Munkában szivattyú
A szivattyút a VSZKSZ szakemberei a helyszínre szállították, majd összeszerelték és megkezdődött a munka. A víz a túlsó oldalon a szántó területen a számítottnak megfelelően a csatornába
folyt. Éjjel-nappal járt a szivattyú, az üzemanyagot teherautón, hordóban hozták. A gépész éjsza-

kára a gépkocsijában melegedett, a levegő fagyos
volt, a gépet nem lehetett itt hagyni.
Minden nap mértük az eredményt, azt latolgatva,
mikor csökken a víz a kívánt mértékben, hiszen
máshol is szükség lenne a szivattyúra. Három nap
múlva komoly eredmény volt látható, a tanyaudvar közepén kisebb víz, illetve a szárazra került
részeken a zöld algával borított talajfelszín emlékeztetett az elöntésre. A bekötő út jól kiemelkedett, egyik oldaláról szinte teljesen eltűnt a víz.

Csatorna épült
A Róna utca páratlan oldala feltöltéses területre
épült, a kertek vége és a szomszédos mezőgazdasági terület mély fekvésű, belvízzel veszélyeztetett terület. A pincéket, az ott lévő kazánokat elöntés fenyegette. A vízelvezetés lehetőségének
vizsgálatakor a szakemberek megállapították,
hogy az Alpári út mentén a várostól távolodva a
következő belvíz öblözet szintje csaknem 90 cmrel alacsonyabb a Róna utca után kialakult belvíz
szintjénél, így árok nyitásával az elvezetés megvalósítható. Az út menti
árok igen elhanyagolt állapotban volt, a fák- cserjék
kivágásával kellett kezdeni.
A szervezésben Dongó
József képviselő és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat segített. A kivágott
fát a rászorulók kapták meg.
A csatorna felújításának
kotrógépes munkáit a tuskók kitermelésével kezdtük, majd következhetett
az árok kimélyítése. Egy áteresz szintje nem
megfelelő, ezt a szabad elfolyás biztosítása érdekében át kell építeni. A befejezés holnap várható,
ezt követően még az épületek mögött is össze kell
kötni a vízállásos területeket, amely kézi földmunkát igényel, mivel az átázott talajra a munkagép nem mehet.

A legszebb muzsika
Máshol is folyik a védekezés, a mai napon tizenkét cím volt helyszíni felmérésre előjegyezve. Mindenütt megvizsgálom, megkeresem azt a lehetséges elvezetési irányt, vagy
módot, amellyel hatékonyan segíthetünk. Sok
esetben szintezőműszerrel határozom meg,
egyáltalán alkalmas-e a kiszemelt terület az elvezetésre, mekkora árkot kell nyitni egy magasabb területen való átvezetéshez és a befogadó csatorna szintje alacsonyabb-e a belvizes
területénél? Az interjú közben telefonhívás érkezett. Sipos Róbert elmondta, az egyik, belvízzel körülvett tanyából hívják, ahol pénteken
levezető csatornát jelölt ki. A kotrógép hétfőn
kezdte meg a munkát. Úgy számolták, a mai
napon végezhetnek. A tanya tulajdonosa a telefonba csak ennyit mondott: Ezt hallgassa! És
ilyenkor a legszebb muzsikát hallottuk. A víz
erőteljes zúgását, morajlását, amint megindult
a csatorna felé.
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Ahogyan a képviselő látja

Folyik a védekezés
a belvíz ellen
Több területen egyidejűleg okoz nehézségeket a belvíz a 6-os számú választókörzetben. A Bankfaluban többhelyen pincéket, derítőket öntött el a magasan lévő talajvíz. A Kőrösi út – Alpári út térségében az alacsonyan
fekvő részeken tanyákat zár körbe a víz. Néhol már magán a kövesúton is átfolyik. A
Zöldmező Lakótelepen és térségében a laposan fekvő részeken szintén tanyákat zár körbe és földutakat tesz járhatatlanná a belvíz.
Ahogy lehetőségeink engedik Kiskunfélegyházán is mindent megteszünk, hogy a lakosok
élet- és lakhatási feltételeit biztosítsuk. 2011.
január 10-én, hétfőn Kapus Krisztián, városunk polgármestere, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke elrendelte az I. fokú belvízvédelmi
készültséget. A védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a rendelkezésre álló saját személyi állományával és gépi eszközeivel,
valamint a lakosság, az ATIKÖVIZIG és a
Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat bevonásával végzi.
Jelenleg több helyen is történik védekezési
művelet: A Péteri útban egy tanyát mentesítünk a VSZKSZ nagy teljesítményű szivattyújának használatba helyezésével, a Baross
László utcában a tűzoltók eszközeinek bevonásával történik szivattyúzás. Az elmúlt héten
az Alpári út mentén mélyítettünk ki több száz
méter levezető árkot, amellyel több tanyát
megmentettünk az elöntéstől. A következőkben a Kőrösi útnál és az E 5-ös útnál ásunk árkokat a víz gravitációs levezetéséhez és átereszeket is helyezünk el a térségben több helyen.
A munkákhoz kialakult egy jó csapat, amelynek tagjai a Polgármester Úr, Alpolgármester
Úr, a Városháza és a VSZKSZ dolgozói, a Mezőőri szolgálat és a Katasztrófavédelem tagjai,
a tűzoltóság szakemberei, a vízügyes szakemberek és az érintett önkormányzati képviselők.
Van, aki a háttérmunkát végzi, van, aki a csöveket fekteti a helyszínen. A jó csapatmunkára nagy szükség van, hiszen még csak január
van, a néhány napos jó idővel még nem lélegezhetünk fel.
A védekezés még hosszú ideig tartani fog. Kérem ezért az érintett lakókat is, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék munkánkat bejelentéseikkel, javaslataikkal, a csapadékelvezető árkok és az átereszek tisztításával.
Dongó József önkormányzati képviselő
www.6vkkiskunfelegyhaza.gportal.hu
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Matematika sikerek a Közgazdaságiban
Kiskunhalasra utazott január 13-án a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Közgazdasági Szakközépiskolájának két tanulója és egy matematika tanára. Cél a Megyei Matematika Verseny eredményhirdetése volt.
A tanulók örömmel vették át a tudás elismerését
Szakközépiskolás kategóriában Horel Dóra megyei I., Csöme Anikó megyei 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk: Gémesné Székely Enikő.

Réka szavalta legszebben nemzeti imánkat
A Hattyúházban rendezték meg a himnuszmondó verseny városi döntőjét, melyet a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület és a Petőﬁ
Sándor Városi Könyvtár szervezett. Nemzeti
imánkat Jankovszki Réka, a KÖÁI József
Attila Ált. Iskola 8. osztályos diákja szavalta
legszebben.
Eredmények: I. helyezett: Jankovszki Réka
KÖÁI József Attila Ált. Iskola 8. osztály. II. he-

lyezett: Fekete Rebeka Rigó József ÁMK Bugac
7. osztály III. helyezett: Mikus Rebeka KÖÁI
Platán Utcai Általános Iskola 7. osztály.
Különdíjat kapott: Pöszmet Klára Eötvös József
Általános Iskola Fülöpjakab 8. osztály. A zsűri
tagjai voltak: Kapus Béláné elnök, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület irodalmi szekciójának
vezetője, Laczkóné dr. Szabó Klára elnök, Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület, Cseh Jánosné,
az egyesület irodalmi szekciójának tagja.

Jazz képekben és zenében
Pege Aladár a magyar jazz legendája úgy
fogalmazott, hogy a festészet, a zene és az
irodalom édestestvérek. Ennek a megállapításnak az igazságát – legalábbis részben –
megérthettük a Magyar Kultúra Napjának
előestéjén rendezett kiállítás-megnyitón a
városi könyvtárban. Bács-Kiskun megye
egyik vezető festőművészének Walter
Gábornak jazz-témájú képsorát kapcsolták
össze a rendezők ZoZo Jazz együttes koncertjével, a kávéházzá alakított könyvtári teremben.
Walter Gábornak a legnagyobb erénye művészi látása. Olyan atmoszférikus hatásokat
rögzített képein, melyet zenélő emberek teremtettek meg, s amelyet Ő képpé sűrített.
Képeinek villanásaiban ezek a sűrített hangulatok érhetők tetten. Egyetlen alkotásba tö-

möríti egy időintervallum zenei mennyiségét
olyan megoldással, hogy a látvány szinte
azonnal kiváltja a nézőben a jazz áradását.
Ezek a zenei jellegű képek témájában
impresszionisztikusak, míg megoldásukban
expresszívek. Bár fordítva is igaz lehet, hiszen az impresszionizmus képviselőihez hasonlóan egyetlen pillanatba helyezi el benyomásait, s azt igyekszik visszaadni elemi
erővel, heves, indulatos ecsetkezeléssel, expresszíven.
A kiállítás legnagyobb érdekessége a Benkó
Dixilend mostani felállásáról készült portrésorozat volt, amely képsor csak itt és csak néhány napig volt látható, mert bekerül az ország első frissen alapított jazz múzeumába és
megszűnik a nagyközönség számára. Nagy
öröm volt számunkra, hogy ezt a remek sorozatot is láthattuk.
RF

Ismerős arcok a Rocktárban
Az ország egyik feltörekvő, és
méltán népszerű zenekara, az Ismerős Arcok adott koncertet január 15-én a Rocktárban. Az
együttes gitárcentrikus, hamisítatlan rockzenét játszik, rendkívüli
dinamizmussal, proﬁzmussal. A
csapat tábora egyre gyarapszik,
nem árt ismét leszögezni:
Magyarország egyik legjobb
rockzenekara immáron Nyerges
Attila legénysége. Nyerges azt
vallja: minden magyar embernek
játszanak, ez a lényeg, a többi
nem fontos.
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Farsang a Rocktárban
Ha már farsang, legyen kíméletlen! Így farsangozunk mi! Borítsa vérbe Ön is a farsangot! Még sorolhatnánk erőltetett jelmondatokat, amik beharangoznák a Yellow
Spots “Belezős Farsangi Turnéjának” kiskunfélegyházi állomását. Mindez természetesen a város underground központjában, a
Rocktárban fog lezajlani, február 4-én az
“ünnephez” méltó fellépők társaságában. A
koncert 20 órakor kezdődik.
A Living Dead Army legénysége Szentes- ről
érkezik, hogy megkezdje az estet a Misﬁts
nyomán haladó, holtra meszelt horror-punk
produkciójával, majd Szeged legkarakteresebb new wave/punk formációja, a provokatív és komor társadalomkritikával operáló
Hiteljugend avat be a közép-kelet-európai
rabszolgasors gyönyöreibe.
Harmadikként lép színpadra a budapesti
oldschool psychobilly trióként elhíresült
Voodoo Allen, kiknek helyzetjelentése szerint: “Megújult a Károlyi és eladták a Merlint,
a tetovált csajodat meg szétlőttem, mint
Berlint.”
Végezetül a publikumot rendszerint Yellow
Spots “belezős rakkendroll” zenekara teszi
fel a pontot az estére, akik nagybőgővel és fúvósokkal prezentálják elegáns swing és tébolyult kabaré-cirkusz egyvelegüket.
Az estére a belépő 1000Ft, de aki alkalomhoz
illően – kultikus horrorhősnek - öltözik,
féláron merülhet a kultúra tavába! Tehát ne
feledjék: február 4-én horror-farsang a
Rocktárban horror-punkkal, new wave-vel,
psychobillyvel és swinggel!

Könyvtári
karnevál
Ölts jelmezt és gyere el, de
akkor is, ha csak egy könyv
vagy ötlet kell! Február 5-én,
szombaton 8-12 óráig a 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!
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Baba-mama torna indul
a Constantinum Óvodában
szerdánként 9-10 óráig az
ovi tornatermében.
(Két éves kortól.)
Az érdeklĘdĘket szeretettel
várjuk!
(Infó: 76/431-786,
Anna nĘvér)

Melyik magyar rajzﬁlmből való a kép?
Aki tudja, küldje el a helyes megfejtést
szerkesztőségünk címére. A megfejtők között a rajzﬁlmes ajándékcsomagot sorsolunk ki a Magyar Rajzﬁlm Kft jóvoltából.
A csomag tartalma: 1 db rajzﬁlmes DVD,
1 db Macskafogó képregény, 1 db eredeti
kifestett cell valamelyik rajzﬁlmjükből.
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

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Schleier Sándor Gyula, Szondi Béla, Berényi Mihály,
Zsigó Andrásné Karsai Luca – Kiskunfélegyháza. Takács Jánosné
Kálmán-Hajó Erzsébet – Jászszentlászló. Hajdu Gáborné Papp Mária
– Kunszentmiklós. Palotás László – Petőﬁszállás. Dinnyés Ferencné
Farkas Franciska – Városföld. Szekér Sándor – Kecskemét. CucuraKovacs Marin – Timisoara (Temesvár, Románia).

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Amrida Bt. (amridabt@gmail.com)
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Egyházi sorok
• Február 3-án, csütörtökön délután ½ 4-kor szentség kitétellel szentségimádás kezdődik papi és szerzetesi hívatásokért.
• Február 3-án, csütörtökön délután ¼ 5-kor kezdődik a lourdesi imakilenced első
imaóráját.
• Február 6-án a 9 órai és ½ 11-es szentmise, gyertyaszentelés. A szentmisék végén Balázs áldást osztanak.
• Várják azoknak a felnőtteknek a jelentkezését a Plébánián, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak. A család évében szeretnék egyházközség családjait még jobban bevonni a szentmise liturgiájába. Várják
azon családok jelentkezését, akik vállalnának a vasárnapi szentmiséken felolvasást.
Feliratkozni a sekrestyében lehet.
•A család évéhez kapcsolódva rajzversenyt hirdetnek gyerekeknek. A verseny mottója: „Az én családom.” A rajzokat február 13-ig (vasárnap) kell behozni a plébániára, vagy a hitoktatóknak odaadni. Bővebb tájékoztató a faliújságon olvasható.
• 2011. március 5-ei kezdettel a Damaszkusz közösség Szentlélek szemináriumot
szervez, melyre szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné megtapasztalni Isten szeretetét, a Szentlélek örömét és hite megújulását. A szeminárium során közreműködik Jeney Gábor és Hatházi Róbert atya Kecskemétről. Jelentkezési lap és tájékoztató anyag az újságos asztalról elvihető.”
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: Február 7-től - február 13-ig:
Hóvirág Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a., telefon: (76) 463363. Február 14-től. - február 20-ig.: Kamilla Gyógyszertár Kiskunfélegyháza,
Alpári út 29/a., telefon: (76) 432-000.Hétfő - péntek: 20-22 óráig ügyelet. 2207 óráig telefonos készenlét (aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál).
Szombat:19-22 óráig ügyelet. 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:0922 óráig ügyelet. 22-07 óráig telefonos készenlét. Ünnepnap: 09-22 óráig
ügyelet. 22-07 óráig telefonos készenlét. ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Február 5-én és 6-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártirok útja 4. Tel.: 70/338-1097. Február 12én és 13-án: Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511955. Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei u. 26. Tel: 20/361-9330.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84
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Feljebb léptek a tabellán a Mókusok
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A Vasas vitte
a Fornetti Kupát
Fornetti Kupa címmel rendeztek utánpótlás
labdarúgó tornát a hétvégén városunkban a
2000-es korosztály számára. A megmérettetésen nyolc csapat lépett pályára. A hazai együttes, bár az utolsó helyen végezett, derekasan
helyt állt.
A végeredmény a következőképpen alakult: 1.
Vasas Pasarét (Budapest), 2. KTE
(Kecskemét), 3. Kőrisfa SE (Nagykőrös), 4.
LVLC (Lajosmizse), 5. Szolnoki MÁV FC
(Szolnok), 6. Tisza Volán (Szeged), 7. Kelen
SC
(Budapest),
8.
Bulls
ULC
(Kiskunfélegyháza).
Különdíjasok, legjobb kapus: Fekete Dávid
(KTE). Legjobb játékos: Leﬂer Benjámin (Vasas, Pasarét). Gólkirály: Hartyányi Nándor
(Kórisfa SE).

A múlt vasárnap az Univerzumtól elszenvedett
nagyarányú vereség nem törte le a Mókusokat, és a Galaxis NFE ellen elért hétvégi győzelmükkel elmozdultak a tabella legalsó helyéről.
Január 30., Csömör, Sportcsarnok.
Játékvezető: Dobó (Kénoszt, Bartkó)
Galaxis NFE - Kiskunfélegyházi Mókusok
3:6 (0:4)
Mókusok: Kovács Klaudia - Szabó Nóra, Pincze
Gabriella Csilla, Megyes Ágnes, Szabó Boglárka.
Cserék: Kiss Nikolett, Krisztián Krisztina, Va-

das Nikolett, Molnár Judit, Bezsenyi
Zsuzsanna, Bezsenyi Anita, Zsadányi Szilvia.
Edzők: Osztopáni Mihály, Dombó János.
Góllövők: Szabó Boglárka (öngól), Körmöczi
Ildikó, Orosz Szilvia illetve Szabó Boglárka (3),
Megyes Ágnes (2), Pincze Gabriella Csilla.
Sárga lap: Bezsenyi Zsuzsanna, Krisztián
Krisztina.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): A Mókusok ma mindent megtettek a győzelemért, s ez
gólokban mutatkozott meg. Nagyon kellett a
mai siker, de a neheze még mindig hátra van.
Győzelmükkel a Mókusok megelőzték a tabellán a Skorpió Salgótarjánt és két pontra megközelítették jövő vasárnapi ellenfelüket, a jelenleg kilenc pontos ELTE SE csapatát.

Terematlétika verseny a Darvasban
A téli időszakban sem pihennek az atléták. A
Darvas iskola szervezésében január 24-én és
26-án került megrendezésre a Darvas Kupa terematlétika verseny, melyen városunk és kistérségének felső tagozatos sportolói hatféle versenyszámban mérhették össze tehetségüket.
A rendezvény előválogatója volt a megyei versenynek.
Az első versenynapon a 60 m-es síkfutásban és
távolugrásban indulók a kecskeméti Széktói Stadion futófolyosóján küzdöttek meg egymással,
26-án pedig a Darvas iskola tornatermében folytatódott a versengés.
Az utóbbi időben anyagi problémák is nehezítették a sportprogramok szervezését. A rendezőket a TÁMOP 3. 4. 3. pályázaton nyert támogatás is segítette, hogy a legeredményesebb isko-

lákat és tanulókat jutalmazni tudják. A győztes
iskolák: I. helyezett KÖÁI József Attila Általános Iskola Kiskunfélegyháza II. helyezett Darvas József Általános Iskola és EPSZ
Kiskunfélegyháza III. helyezett Gárdonyi Géza
Általános Iskola Pálmonostora
Aranyérmes tanulók: 60 m-es síkfutás Vakulya
Renáta, Elek István, Solymosi Rita (KÖÁI
József A.) Czakó Roland (Darvas) Távolugrás
Takács Kitti, Kérészi Máté, Solymosi Rita
(KÖÁI József A.) Gróf Dávid (KÖÁI Platán)
Súlylökés Bárkányi Dominika, Tóth Gergely,
Kapus Diána (KÖÁI József A.) Cseh Dániel
(Darvas) Magasugrás Nemcsok Anna, Kérészi
Máté (KÖÁI József) Gál Vivien, Petróczi Erik
(Darvas) 800 m Erki Fanni, Székely István
(KÖÁI József A.) 1000 m Tóth Zita (TKIKI)
Pap Ádám (KÖÁI József A.)

AVIA Benzinkút
Kiskunfélegyháza,
Szegedi út 89.

Birkózósikerek
Korondon
A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói megkezdték a 2011. évi versenyszezont január 22én. Az év első állomása idén is erdélyi testvér
településünk Korond volt, ahol tizenegyedik
alkalommal rendezték meg a község híres
szülöttje, Lőrincz Márton birkózó olimpiai
bajnok emlékére a nemzetközi sporteseményt.
A félegyházi ﬁatalok nagyon szépen helytálltak az erős mezőnyben. Csapatban 23 egyesület versenyzői közül a harmadik helyen végeztek.
Egyénileg a következők jeleskedtek, lányok: 42 kg Vidéki Nikolett 1., - 55 kg Baksai Cintia
2., - 65 kg Felföldi Zsanett 1., - 65 kg Rádi
Brigitta 2., + 65 kg Rekedt Nagy Nóra 2. Fiúk: - 32 kg Kovács Alex 2., - 48 kg Czibolya
Milán 3., - 51 kg Seres Gergő 3., - 55 kg Szécsényi Ádám 2., - 72 kg Polyák Dániel 1. Kitűnő birkózásáért Felföldi Zsanett különdíjat
vehetett át a rendezőktől.

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