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Közlöny
Folytatódik a panelprogram

Az első bimbó az „Összefogás-fán”

435 lakás újul meg

Hét társasház 435 lakása újul meg az idei esztendőben a panelprogram keretében. A beruházás mintegy 800 millió forintba kerül, melyből összesen 59 százalék az önkormányzati és az állami támogatás. A
fennmaradó összeget a lakók fizetik, ami lakásonként 600 -800 ezer forint önrészt jelent. A munkálatok
tavasszal kezdődnek. Mindezt február 10-én jelentette be a sajtó munkatársainak Kapus Krisztián polgármester.
Részletek a 2. oldalon.

Szigorú a város idei költségvetése
Vita nélkül fogadta el február 9-én a képviselő-testület a város idei évi költségvetési rendeletét.
Félegyházának idén 13 milliárd forintból kell gazdálkodnia.
A költségvetés rendkívül szigorú, de ha tartani tudják, akkor minden esély megvan arra, hogy stabilizálódik a város gazdasági helyzete. A város idei
költségvetési rendeletét egyhangúlag támogatták a

városatyák. Három módosító javaslat született. Egyegy millió forint támogatást kaptak a mazsorettek
és fúvósok, a polgárőrség pedig százezer forintot.
Kapus Krisztián polgármester a költségvetési rendelet kapcsán elmondta, amennyiben nem lépik túl
a költségvetésben előirányzott összeget a város
„megáll”a lejtőn, és lassan elindulhat felfelé.
Félegyháza gazdasági fejlődése mindannyiunk érdeke.

Élénk az érdeklődés az ipari park iránt
Az önkormányzati választások után több szálon
is gőzerővel indultak meg a tárgyalások a város
gazdasági életét alapvetően meghatározó ipari
park betelepítésére. Ingatlanközvetítő és településfejlesztő szakértők bevonásának is köszönhetően november és december hónapban
több befektető jelezte szándékát az önkormányzat vezetőinek, hogy érdekelné őket az ipari
park nyújtotta lehetőség – mondta el Balla
László, Kiskunfélegyháza alpolgármestere.
A Mercedes gyár beszállítóit is foglalkoztatta a
kb. 20 km távolság miatt egy esetleges telephely
létrehozása városunkban. Szinte kivétel nélkül
minden érdeklődő megtekintette a helyszínen az

ipari parkot, és egybehangzó véleményük szerint, kiváló lehetőséget biztosíthatna Félegyháza
ezen területe különböző vállalkozások létrehozására. Az érdeklődők figyelmét a határidő betartására is felhívták, mely az ipari park területének pályázati határideje, ez pedig február 16.,
ameddig a pályázóknak a vételi szándékukról az
önkormányzatot értesíteni kell. A pályázathoz
szükséges dokumentáció a város hivatalos honlapján megtalálható, illetve személyesen is átvehető a vagyonhasznosítási irodában. A beérkező
pályázatok elbírálásáról a legközelebbi, márciusi képviselő-testületi ülésen hoznak majd döntést
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla
László.

Rendbe tették
a vásárteret
Nem
ragadnak
már sárba a vásározók, sem pedig a
vásárlók a Csongrádi úti sártéren. A
gyalog utak feltöltését, a vízelvezető árok
kitisztítását, a tereprendezést ma fejezték
be a szakemberek. A vásártér színvonalas
és gyors rendbetétele a hatékony összefogásnak köszönhető – mondta el Balla
László alpolgármester.
A hirtelen jött olvadás és a magas belvízszint miatt januárban használhatatlanná vált
a vásártér egy része. A talaj fellazult és a sár
miatt sok helyütt szinte közlekedni sem lehetett. Az állapotok mielőbbi orvoslása érdekében ötven vállalkozó fordult beadvánnyal az önkormányzat illetékeseihez. Az
önkormányzat munkatársai másnap összeültek, hogy mielőbbi megoldást találjanak
a vásártér területének rendezésére.
Részletek a 2. oldalon.

Pénzadomány
Takarítógépet vásárolt a devecseri
óvodának a Bercsényi utcai óvoda.
A gép árát a papírgyűjtésből befolyó
összegből teremtették elő. Városunk több
intézménye, köztük a Napköziotthonos
Óvoda a “Küldj egy százast” akcióban vett
részt, és mint 40 ezer forintot juttattak a
devecseri társóvodának – mondta el
Csernus Krisztina a Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda vezetője.
Az oktatási minisztérium felkérte az ország
szinte összes iskoláját, hogy segítsenek a
vörös iszapkatasztrófa áldozatainak. A Bercsényi úti óvoda papírgyűjtésbe kezdett. Az
intézmény dolgozói és a szülők egy emberként fogtak össze, és mindenki legalább néhány köteg papírral járult hozzá a kezdeményezéshez. A befolyt összegből pedig
kérésre egy takarítógépet vásároltak a
devecseri óvodának. A Bercsényi úti óvoda
adománya még az elmúlt év végén célba
ért, a devecseriek levélben köszönték meg
az önzetlen segítséget.
G. Zs.
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Félegyházi Közlöny

Aláírták a kötvényszerződést
A hosszú hónapokat igénybe vevő előkészítő
munkálatokat követően a mai napon aláírásra került a kötvényszerződés. Ezzel a megbízással lehetőség nyílt arra, hogy a Keller Zrt.
kibocsájtja a 3,1 milliárd Ft nagyságú kötvényt.
Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere kifejtette, hogy reményei szerint, illetve az OTP ígéretéhez híven egy-két héten belül realizálódhat forintálisan is a hitelfelvétel.
Ezzel városunk igen nehéz pénzügyi helyzetét
sikerül konszolidálni, melyhez a kötvénykibocsátás nyújtotta lehetőség mellett a város 2011.
évi költségvetését is átgondolt, a realitásokat
ﬁgyelembe vevő tényszámokra építve készí-

tették el. Remélem – fejtette ki városunk polgármestere -, hogy a mostani lehetőségek és
megszorítások hozzásegítik városunkat ahhoz,
hogy az eddig felhalmozott adósságspirálból
sikerüljön kivezetni Félegyházát, és az elkövetkező években emelkedő gazdasági, fejlődő
pályára állítsuk városunkat.

435 lakás újul meg az idén
Folytatás az 1. oldalról.
A versenyeztetési bizottságok munkájának eredményeként a Fortuna Lakásfenntartó Szövetkezet
kezelésében lévő Asztalos J. u. 2-8. és az Asztalos
J. u. 13-23., az Asztalos J. u. 10-12., a Deák F. u. 15., az Attila u. 1-3., az Arad u. 3/A-B-C. és a Holló L. u. 13-27. szám alatti társasházak, összesen
435 lakásának felújítása kezdődhet el tavasszal.
Mindegyik épület felújítás a komplexitásra törekszik, ezáltal érhető el ugyanis a lehető legmagasabb energiamegtakarítás és állami támogatás. A
komplexitás az első lakószint alatti födém és a
külső homlokzatok szigetelését, nyílászárók cseréjét, a tető víz-és hőszigetelését, a közös helyiségek nyílászáróinak cseréjét, termofor kémények
kiváltását, illetve a Holló L. u. 13-27. szám alatti
társasház esetében megújuló energiaforrások bevonását jelenti. A kivitelező mindegyik épület ese-

tében a Majsai úti szociális rehabilitáció kivitelezőjeként megismert EVO Komplex Kft, valamint
a Petőﬁ lakótelepen megvalósult épület felújítások nyílászáróinak cseréjét bonyolító Udirea Kft
Konzorcium lesz.
Az önkormányzati támogatás 73,5 millió forint,
ami a fejlesztés költségeinek10%-át fedezi, ezt
egészíti ki a kb. 50%-os állami támogatás. A lakóközösségek várhatóan március hónapban kapják kézhez a szaktárca támogatásról szóló levelét.
Ezt követően kezdődhet meg a munka az érintett
lakóházaknál. A város polgármestereként valamint a fejlesztésben érintett körzeti képviselőként
is nagyon örülök, hogy a választások óta eltelt
négy hónap kemény munkájának egyik első bimbója megjelent a város polgáraival közösen elültetett „Összefogás-fán” – tette hozzá Kapus
Krisztián.

Új szelektív hulladéktárolók a városban
A városban öt új helyszínen helyeztek ki szelektív hulladékgyűjtő konténereket. Egyebek
között a Majsai-Deák Ferenc, a Városkert utcában és a Bika-hegyben. Minderről február
10-én számolt be a sajtó munkatársainak
Gyenes Attila és Bense Zoltán önkormányzati
képviselő.
Két évvel ezelőtt a Homokhátsági Regionális
Települési Hulladékgazdálkodási Projekt keretében harmincnégy szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki városunkban. A bővítésre tavaly újabb lehetőség kínálkozott. Szám szerint
öt gyűjtőhelyet alakítottak ki a körzet képviselőinek útmutatása alapján. Idén újabb öt helyszínen – Deák F. u. 62. sz. elé. (Deák F. u. – Halasi út sarok), Pázsit u.- Galagonya u. sarok. (Bikahegy), Városkert u. – Csólyosi út sarok, sínek
mellé, Holló László u. 15. sz.-al szemben lévő
parkolók mellé, Kun u.-án a Körösi Cs. Sándor
u.-val szemben a drótkerítés elé – tettek ki szelektív hulladékgyűjtő konténereket. Néhány héten belül még egy komplett sziget kerül kialakításra. A konténereket a Csongrádi Víz- és Kom-

munális Kft. helyezte ki, így ez nem került pénzébe az önkormányzatnak.
Gyenes Attila elmondta, az újonnan létrehozott
gyűjtőszigetek nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a keletkező hulladék minél nagyobb
arányban hasznosuljon, csökkentve a környezet
felesleges terhelését, értékes másodnyersanyagokhoz juttatva ezzel a termelővállalatokat. A
háztartási hulladék mintegy hetven százaléka
ugyanis újrahasznosítható. A képviselő mindezen túl, beszélt a környezet tudatos nevelés
fontosságáról, a város oktatási intézményiben
folyó programokról. Bemutatta az szolgáltató
cég iskolásoknak készített oktató DVD-jét is.
Bense Zoltán önkormányzati képviselő a másfél éve működő Csongrádi úti hulladékudvar jelentőségére hívta fel a ﬁgyelmet. Elmondta, a
létesítmény a háztartásokban keletkező veszélyes és speciális hulladék átvételére szolgál.
Szolgáltatásainak egy része – nem veszélyes
hulladékból havonta összesen maximum 200
kg, veszélyes hulladékból pedig 100 kg menynyiséget adható le – térítésmentes a lakosság
számára.
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Rendbe tették
a vásárteret
Folytatás az 1. oldalról.
Az elmúlt három hét alatt a szakemberek mintegy
150 m3 kohósalakot és zúzott követ használtak el a
gyalogutak feltöltéséhez. A vízelvezető árkokat kitakarították, újakat ástak, annak érdekében, hogy a belvíz és a csapadékvíz akadálytalanul le tudjon folyni
a területről. Mindezen túl elvégezték a tereprendezést is.
Dongó József, önkormányzati képviselő szakmai tanácsainak, valamint a Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet, a Csongrádi Kommunális
Kft és a vállalkozók közreműködésének köszönhetően az önkormányzatnak nem került pénzébe a vásártér rendbetétele –tette hozzá Balla László.

Sajtóközlemény
Az elmúlt napokban számos országos, megyei írott
és elektronikus (TV2 Tények, ATV) médium, valamint internetes portál foglalkozott a Darvas József
Általános Iskola igazgatójának, Abonyi Henrik úrnak a Facebook internetes portálon megjelent „sajátos beszélgetéseivel”.
Ezzel összefüggésben a kiskunmajsai képviselő-testület 5 tagja rendkívüli testületi ülést kezdeményezett
2011. február 21-ére.
A Magyar Szocialista Párt kiskunfélegyházi szervezetének elnöksége és önkormányzati frakciója – az
ártatlanság vélelmének és intézményének tiszteletben tartásával, a politikai felhangok mellőzésével –
felkéri Kapus Krisztián polgármester urat, mint
Abonyi Henrik munkáltatói jogainak gyakorlóját,
hogy a Darvas József Általános Iskolába járó gyermekek védelmében és az iskola jó hírének megőrzése érdekében hívjon össze rendkívüli önkormányzati ülést a történtek kivizsgálása és tisztázása szándékával. A vizsgálat lefolytatásáig javasoljuk Abonyi
Henrik igazgató úr intézményvezetői funkciójának
szüneteltetését, felfüggesztését.
MSZP Kiskunfélegyháza
A képviselői kérésnek eleget téve, az Szervezeti Működési Szabályzat idevonakozó rendelkezését betartva fogom összehívni a rendkívüli
képviselő-testületi ülést.
Kapus Krisztián
Kiskunfélegyháza város polgármestere

Megújulnak
a fogorvosi rendelők
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert európai uniós támogatásnak köszönhetően
megújulnak Kiskunfélegyházán a fogorvosi rendelők.
Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton, Kiskunfélegyháza Önkormányzata 50 millió forintos európai uniós támogatást nyert, a beruházás megvalósításához az Önkormányzat, és a fogászati ellátást biztosító Seven Dentists Kft. is hozzájárul.
A Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 7. szám alatti
fogorvosi rendelőben a város lakosságán túl Gátér és
Pálmonostora község fogászati problémával küzdő
betegeit is ellátják. A fogászati röntgen szolgáltatás
ellátási területe kiterjed Bugac, Bugacpusztaháza,
Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Jászszentlászló,
Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőﬁszállás, Szank
és Tiszaalpár lakosaira is.
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Harminc esztendős a Százszorszép óvoda Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmisét tartottak Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén, február másodikán a
Sarlós Boldogasszony templomban. A szertartáson az ősi hagyományok jegyében, melyen
a város vezető tisztségviselői is részt vettek. A
misét Talapka István címzetes apát-plébános
celebrálta.

Ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a kiskunfélegyházi Százszorszép
óvoda. A rendezvénysorozat ma (február 9én), háziünnepséggel vette kezdetét.
A kilenc csoporttal működő intézmény a város
legnagyobb létszámmal működő óvodája. A
hét normál mellett két speciális csoport is működik a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.
A jubileumi megemlékezésre az óvoda emeleti aulájában került sor. Az ünnepség részvevőit Tóth Ervinné tagintézmény-vezető köszön-

tötte. Az intézmény történetét Szűcs Gyuláné
nyugalmazott óvodavezető elevenítette fel. A
rendezvényt az óvodások színvonalas műsora
tette teljessé. A születésnapi torta felvágása
után Horváth Gábor, a körzet önkormányzati
képviselője adott át emlékplakettet Tóth
Ervinné tagintézmény-vezetőnek. A házi ünnepségen részt vett Kapus Krisztián polgármester is.
A jubileum programsorozat február 26-án jótékonysági ünnepséggel folytatódik, majd májusban az óvoda hagyományos családi rendezvényén zárul.

Mórás szalagozó
Ritkán történik meg mostanában, hogy a
KÉSZ Aréna Sportcsarnok zsúfolásig megteljen valamilyen rendezvény alkalmából. A
február 4-éig Móra Ferenc Gimnázium szalagavatóján több mint 1700 ember zsúfolódott
be a lelátókra és a folyosókra.

Elindult a közfoglalkoztatási program
Háromszáz, háromszázhúsz ember kaphat
munkát Félegyházán az országos közmunkaprogramnak köszönhetően. Ebben a hónapban negyvenen kezdtek dolgozni, márciusban
pedig újabb nyolcvan fő kap munkalehetőséget.
A becslések szerint országosan körülbelül 220
ezer embert tudnak bevonni a közfoglalkoztatás
új rendszerébe. A programra idén 64 milliárd forint jut. Városunkban háromszáz, háromszáz-

húsz ember kaphat munkát, akik elsősorban
parkgondozással, növénygondozással foglalatoskodnak, de közcélú munkára is kiközvetíthetők. A közfoglalkoztatási program előnyös az
önkormányzatok számára, hisz mindössze 5%os ﬁnanszírozást kell vállalniuk. A programban
résztvevőknek pedig azért előnyös, mert nem
esnek ki a munkaügyi központok nyilvántartásából. Az új rendszerben ugyanis már csak az
kaphat segélyt, aki nem munkaképes, vagy a
munkavégzésben tartósan akadályozott.

Angol nyelvű mesterképzés Félegyházán
Idén öt új főiskolai szak – nemzetközi tanulmányok, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy,
számvitel, marketing, vendéglátás és turizmus
– indul Kiskunfélegyházán a Facultas Felsőoktatási Centrum koordinálásával a Pannon
Egyetem és a Szolnoki Főiskola közreműködésével. Jövőre pedig angol nyelvű mesterképzés is lesz városunkban – erről tartott ma
sajtótájékoztatót Tóth Tibor, a Facultas Felsőoktatási Centrum igazgatója és Kapus
Krisztián, városunk polgármestere.
A felsőoktatás két esztendővel ezelőtt indult el
városunkban, az első államvizsgákra májusban, a diplomaosztóra júniusban kerül sor. Idén
a Szolnoki Főiskolával sikerült együttműködést kötni, melynek köszönhetően szeptem-

bertől újabb szakok – kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás, illetve a nemzetközi gazdálkodás indulnak Félegyházán. A
főiskolai képzésbe a megfelelő képesítéssel
rendelkező helyi pedagógusok is bekapcsolódnak. A felsőoktatási centrum nemzetközi egyetemi képzést is kíván indítani, amellyel angol
nyelvű mester diplomát szerezhetnek a diákok.
A kiskunfélegyházi képzőhelyen angol, illetve
német nyelvvizsgát is tehetnek az érdeklődők.
Januárban körülbelül 20 ember választotta a
félegyházi képzőhelyet.
A diploma megszerzése most már nem függ az
anyagi helyezettől. A szülőknek nem kell plusz
terheket vállalniuk, hisz a képzés helyben van
– hangsúlyozta Kapus Krisztián, városunk polgármestere.

A kétórás színvonalas rendezvényen 5 osztály
diákjai vehették át a középiskolás évek végét
jelentő kis kék szalagocskát osztályfőnökeiktől, majd nézték meg a 11-es osztályok műsorait, melyekkel diákok búcsúztatták végzős
társaikat. Az est fő műsorszámát a végzősök
angol, illetve bécsi keringője jelentette. Impozáns látványt nyújtott az a 70 pár táncos, akik
közül 42 pár az angolkeringőt, 28 pár a bécsi
keringőt táncolta kitűnően. A szellemes koreográﬁát Jankovszki Zoltánné a Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tanította be.
Az est további része már az öreg alma mater
falai közt zajlott, ahol a tanáraiktól kaptak
ajándékba egy kis műsort a végzősök, majd a
tornateremben táncolhattak a frissen szalagozottak.
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Félegyházi zarándokok
Szent Jakab-útján
Városunkból négyen – Pap Éva, Polyókáné
Csenki Erika, Kiss Gábor és Polyóka Gábor –
vettek részt 2009-ben az egyik leghíresebb katolikus zarándokhely, a spanyolországi Santiago
de Compostela székesegyházában lévő Szent
Jakab apostol sírjához vezető zarándokúton.
A földrajzi szabadegyetemi előadás-sorozat keretében Kiss Gábor középiskolai tanár avatta be az
érdeklődőket a részletekbe. Bevezetőt mondott
Bense Zoltán hegymászó. A harminchat napos és
704 km-es zarándokút legemlékezetesebb pillanatairól, eseményeiről készített felvételekből tartott élménybeszámolót Kiss Gábor. Az úthoz több
lelki, mint ﬁzikai erő kellett. Az utat mindannyian valamilyen szándékra ajánlották fel, ez nem
egy túra volt, hanem zarándoklat, a napi
rózsafűzérek, imádságok, szentmisék tették zarándoklattá. Az út során megtanultak ráhagyatkozni Istenre, Aki mindig, mindenütt ott volt velük.

Gyere, olvass”
A Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalma JÁTÉKOT HIRDET régi és új olvasóinak!
Részvételi feltétel: februártól minden hónapban
kölcsönözz tőlünk 3 db könyvet, így összegyűjthetsz 8 db betűt. A betűgyűjtőt leadva a Könyves
Vasárnapon (október 9.) sorsoláson vehetsz részt.
A játék időtartama: február 1 – szeptember 30.
Nyeremény: értékes könyvcsomag három játékosnak, a többi résztvevőnek apró tárgynyeremény.
„Gyere, olvass, gyűjts és nyerj könyvet!”

Programajánló
Február 17., csütörtök 17 óra: Király Zoltán
Azok a daliás idők c. életrajzi kötetének ismertetése. Bevezetőt mond Jászberényi László. A szerzővel beszélget Hájas Sándor újságíró.
Február 18., péntek 18 órától, február 19.,
szombat 19 óráig: 25 órás WASS Albert felolvasóest a városi könyvtár és Gulyás László szervezésében.
Február 22., kedd 10 óra: Csiri-biri torna a városi könyvtár Galériáján.
Február 24., csütörtök 17 óra: Család fakultás.
Elméleti és gyakorlati tudnivalók a témában. Előadók: Kőfalviné Ónodi Márta levéltárvezető és
Kiss Gábor középiskolai tanár.
Március 3., csütörtök 17 óra: A Földrajzi szabadegyetemi előadás-sorozat keretében Bense
Zoltán előadása: Mászások a Júliai-Alpokban
2010 nyarán címmel hangzik el.
Február 26-ig megtekinthető WALTER Gábor
festőművész kiállítása a Hattyúházban.
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Móra Ferencre emlékezett a város
Móra Ferenc halálának 77. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezéseket február 7-én, Kiskunfélegyházán. A program a
Móra Ferenc Gimnázium iskolai megemlékezésével vette kezdetét, majd az író Daru utcai szobránál helyezték el a megemlékezés virágait az önkormányzat, a Móra Ferenc Művelődési Egyesület, a Constantinum Intézmény és a gimnázium képviselői.
Délután Móra Ferenc szülőházánál Juhász István
díszpolgár, ny. gimnáziumi tanár idézett Félegyháza
írója életének meghatározó történéseiből. Koszorúzási ünnepséget követően a Móra Ferenc Művelődéi Központban folytatódott a program „A sokszínű Móra” című emlékműsorral, melyet a kiskunfélegyházi általános iskolák diákjai adtak elő. Köszöntő beszédet mondott Balla László alpolgár-

mester. A rendezvény Gulyás László vándormuzsikus a Csicseri történet című előadásával zárult.

66 éve történt: a budavári kitörési kísérlet
A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete
tartott megemlékezést az 1945. február 11-13. budavári kitörés hősei és áldozatai emlékére. A Kitörés Napi
rendezvényre február 12-én került sor a Városháza
dísztermében.
A történelmi esemény jelentőségéről Kollár László, a
helyi szervezet elnöke beszélt. Elmondta, a hősök példája arra szolgál, hogy erőt merítsünk belőle. Legyünk
büszkék történelmünk nagyjaira, akik nélkül nem lenne
hazánk. Új gondolkodásra van szükség. Helyre kell tenni történelmünket. A budavári hősökre hatvan évig nem
volt szabad emlékezni. Most itt vagyunk, és fejet hajtunk nagyságuk előtt.
Vitéz Varga Miklós a budavári kitörés történeti hátterét
világította meg. Varga Mihály pedig két szemtanú viszszaemlékezéseiből idézett.

Irodalmi pályázat
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: 1. vers (min. 3, max. 5 vers), 2. próza (pl. mese,
novella, napló, memoár, esszé; max. 10 oldal) A pályaművek témája kötetlen. Pályázni lehet eddig még nem publikált művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és kistérségének lakói, valamint BácsKiskun megye alkotó kedvű „tollnokai”. Egy pályázó, csak egy jeligéhez tartozó pályaművet adhat be. A pályázatokat nagy/közepes
borítékban 3 példányban gépelve kérjük. A pályázati példányokra és
a boríték külsejére csak jeligét kell ráírni (nevet nem!), s lezárt kis borítékban legyen a pályázó neve és címe. A formailag hibás, vagy határidő után érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni! A pályaműveket az alábbi címre kérjük postán beküldeni:
KISKUNFÉLEGY HÁZI IRODALMI ALAPÍTVÁNY 6100 Kiskun félegyháza, Pf. 179. Postára adási határidő: 2011. március 1. A
pályaműveket külső és belső szakértői bizottság véleményezését ﬁgyelembe véve a Kuratórium bírálja el. Ünnepélyes díjátadás a Költészet Napján, 2011. április 11-én lesz a Móra Ferenc Művelődési
Központban, amelyre minden pályázót és érdeklődőt szeretettel várunk. A pályázókat írásban értesítünk az ünnepség pontos időpontjáról. Pályadíjak mindkét kategóriában: 15.000, 10.000, 5.000 Ft.
Mindkét kategóriában „IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”-at is adunk ki,
azon pályázók számára, akik nappali tagozaton általános vagy középiskolában tanulnak. Kérjük, hogy a jeligéjük mellett az „ifjúsági” szót feltüntetni szíveskedjenek.

Magyar nóta est
áprilisban
Mégpedig április 9-én 18 órakor a
Móra Ferenc Művelődés Központ
színháztermében. Fellépő művészek: Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó
László, Kapi Gábor, Gáspár Anni,
Bózsár Kati, Csók Ili, Sarkadi
László és Vigh Levente. Kísér,
Látó Imre vezetőprímás és cigányzenekara. Műsorvezető-rendező: Szikora István (06-30-5128926), Társszervezők: Mezei
Istvánné Franciska (06-70-2960868), Tajti Lajos (06-20-5601356). Belépőjegyek vásárolhatók
február 20-től az alábbi címen:
2.000,- és 2.500,- Ft. árakon.
Kiskunfélegyháza, Dessewffy utca 21. (Kulacs vendéglővel szemben lévő utca). Valamint a társszervezőknél: délelőtt 10-től –
12-ig, délután 14-től 17 óráig.
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Egészség-napot tartottak a Teraszon
Egészség-napot tartottak február 13-án a Terasz klubban, „Testmozgás nemcsak a szabadban!„ címmel. A
program nem csak a gyermeknek, hanem egész
családnak kellemes elfoglaltságot jelentett.
A részvevők először a jóga alapjaival ismerkedhettek
meg. A folytatásban asztalitenisz, társasjátékok, csocsó,
biliárd verseny, hastánc, néptánc, aikido bemutató várta
az érdeklődőket. A rendezvény szervezője a KIE,
GYIÖK, TERASZ. Kapusné Dunás-Varga Ibolya ifjúsági referens rendkívül sikeresnek értékelte a rendezvényt. Elmondta, végig telt ház volt. A résztvevők pedig
elismeréssel nyilatkoztak a programokról.

A megismerkedéstől a házasságkötésig
Esküvő kiállítást és Valentin napi vásárt rendeztek Félegyházán, február 13.-án a Városi Sportcsarnokban. A nap során színes programokkal,
és kiállításokkal várták az érdeklődőket. A rendezvény szlogenje: ” A megismerkedéstől a házasságkötésig”.

gáltatásait. A nap folyamán esküvői-, és alkalmi
ruha bemutató, táncshow, desszertkóstoló, valamint dekoráció, ékszer, cipő, fodrász, kozmetika
és virág bemutató kápráztatta el az érdeklődőket.
A hagyományteremtő rendezvényt Kapus
Krisztián polgármester nyitotta meg.

70 milliója van a kistérségi társulásnak

Az idei évi munkaprogramról február 8-án tárgyalt a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi
Önkormányzatok Társulása a városházán, Juhász Miklós munkaszervezet-vezető koordiná-

Ajánlás a kedves Szülőknek!
„Szeretném, ha ember lenne belőled gyermekem”
(Móra Ferenc)
A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola immár negyedik éve működik összevont intézményként. Iskoláinkban a tanulók korszerű ismereteinek
és készségeinek kialakítása és bővítése, valamint a
tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb cél. Nevelőink – a szülők támogatásával –
olyan szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges,
a kor követelményeinek megfelelő tudással rendelkező ﬁatalokat kívánnak nevelni, akik a mindenkori
körülményekhez jól alkalmazkodnak. Arra törekszünk, hogy Kiskunfélegyháza oktatási és kulturális
életében meghatározó helyet foglaljunk el. Erre garancia az iskola szakmailag jól felkészült, humánus,
az erkölcsi értékeket ismerő és tisztelő, a kihívásokra és a megújulásokra nyitott, gyermekszerető nevelőtestület és az iskola valamennyi dolgozója, akik elkötelezettek az iránt, hogy iskoláink jó hírnevét továbbra is megőrizzük. Több évnyi együttmunkálkodás eredményeképpen számos sikert, rangos helyezéseket értünk el. Bízunk abban, hogy a továbbiakban is megtisztelik tagintézményeinket ﬁgyelmükkel és bizalmukkal. Szeretettel várjuk az iskolaválasztás előtt álló kedves Szülőket és gyermekeiket.
Mester Ernő igazgató

KÖÁI József Attila Általános
Iskolája

Minden nő már gyerek kora óta várja a napot,
amikor hófehér ruhában mondhatja ki a boldogító igent szíve választottjának. Hogy ez a nap valóban tökéletes lehessen, minden apró részletnek
össze kell állnia. A tervezésben, a szervezésben
most először Kiskunfélegyházán Esküvő kiállítás
és valentin napi vásár segítette a szerelmeseket. A
vásáron 40 kiállító mutatta be termékeit és szol-

Az idei esztendőben 70 millió forintból gazdálkodhat a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzatok Társulása. A rendelkezésre álló keretből – a kötelező feladatok ellátása mellett – a közös érdekek megvalósítására is juthat pénz.
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lásával. Az idei évi költségvetés szerint a társulás 70 millió forintból gazdálkodhat, amelyből 20 milliót a munkaszervezet működésére,
50 milliót pedig a kötelező feladatok ellátásra
fordítanak. A kötelező feladatok ellátása mellett a munkaszervezet élni kíván minden olyan
pályázati lehetőséggel, amiből egyszerre több
település is proﬁtálhat. A belső ellenőrzési feladatokat a jövőben a kettő helyett egy belső ellenőr látja el kistérségben.

Móra felolvasónap a könyvtárban
Február nyolcadika városunk szülöttjének, Móra
Ferenc író, városunk díszpolgára, muzeológus halálának évfordulója. Az évforduló kapcsán hagyományteremtő céllal a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
és a Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár nyolc órás felolvasónapot tartott február 7-én a város általános iskolásai,
valamint a hatosztályos gimnázium 7. és 8. osztályos diákjai részvételével.
A rendezvény résztvevőit Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, városunk polgármestere köszöntötte. A felolvasónapon hat iskola – Móra Ferenc Gimnázium, Darvas József Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Constantinum Intézmény, TKIKI Batthyány iskola,
Platán Utcai Általános Iskola – vett részt. A diákok Móraműveket olvastak fel. A rendezvény zárszavát és Móra
imáját Vészits Andrea, az író dédunokája mondta el.

A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
József Attila Általános Iskolája 1954 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Az iskola arculatát meghatározó emelt szintű testnevelés-oktatás 1979-ben kezdődött évfolyamonként egy-egy osztályban. Az elmúlt több mint három évtized alatt megőriztük a sport
területén elért eredményességünket, amely a testnevelő tanárok magas színvonalú munkájának, valamint diákjaink kitartó, céltudatos szorgalmának köszönhető. Iskolánk fő proﬁlja az atlétika, de több
sportágat is bevontunk a kínálatba: a tenisz mellett a
kosárlabdát, a labdarúgást és az úszást. Munkánk sikerét a kiemelkedő eredmények bizonyítják: városi, megyei- és országos bajnokok kerültek ki iskolánkból, országos atlétikai diákolimpiákon összesen
24 bajnokcsapatunk diadalmaskodott. A legfontosabb cél iskolánkban a tanulók egyéni képességeinek sokoldalú fejlesztése. Felhasználva a korszerű
módszereket, eszközöket oktató-nevelő munkánk a
személyiségfejlesztésre irányul. Olyan tudást adunk
gyermekeinknek, amelyet nemcsak a középiskolában, hanem az életben is tudnak majd alkalmazni.
Tanulás mellett számtalan lehetőséget kínálunk tanítványainknak képességeik kibontakoztatására: tanulmányi versenyek, vers-, mese- és prózamondó
versenyek, kézműves foglalkozások, családi sportnapok, kirándulások, túrázások.
Iskolánk kulturális életében a legkiemelkedőbb rendezvény a József Attila-hét. Sokszínű programjai alkalmat nyújtanak tanítványainknak a szabadidő hasznos eltöltésére. Rendezvényeink a szülők támogatásával, részvételével sikeresek, jó hangulatúak, és az
élmények további lendületet adnak a hétköznapokban. 2009 szeptemberétől bevezettük a kompetencia
alapú oktatást, melynek lényege az alkalmazóképes
tudás elsajátítása. Az itt megszerzett ismeretekkel
igyekszünk felkészíteni tanulóinkat az élethosszig
tartó tanulásra, az iskolán kívüli életben adódó nehézségek megoldására. Szeretettel várunk minden leendő első osztályos tanulót szüleikkel együtt nagy
múltú intézményünkbe!
Mester Ernő igazgató
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In Memoriam Rádi Erzsébet

Egyházi sorok

(1927 – 2011)

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.

Január 30-án szomorú hír kelt szárnyra. Örökre elment a Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott tanárnője Rádi Erzsébet. Halálával egy küzdelmes,
de szép és tartalmas élet zárult le. Ifjúságának éveit a XX. század történelmi viharai tették nehézzé, időnként emberpróbálóvá. Fájdalmas volt számára, hogy
a Constantinum Mezőgazdasági Szakközépiskolájába nem vették fel, így Szegeden végezte el középiskolai tanulmányait a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővéreknél. Itt katolikus hitében megerősödve döntötte el, hogy
belép a rendbe és középiskolai tanári végzettséget is szerez. Azonban a szerzetesrendeket 1950-ben feloszlatták. Őket karhatalmi segédlettel fogadalmuk
megtagadására akarták kényszeríteni. A nagy próbatételt állta Rádi Erzsike,
azaz Mária Henrietta nővér. Élete végéig tartotta a kapcsolatot a külföldön működő rendi elöljárókkal. Azonban a kényszerítő okok miatt „civilként” szerezte meg a földrajz-történelem szakos tanári oklevelet. Természetes volt, hogy
tanári pályáját egyházi középiskolában kezdte, Debrecenben a Szvetits-ben.
1964-ben édesanyja betegsége majd halála miatt hazajött, hogy szülei segítségére legyen.
Tanári munkásságát Félegyházán az Ének-zenei Általános Iskolában, a Móra
Ferenc Általános Iskolában, majd 1971-től 1997-ig a Közgazdasági Szakközépiskolában végezte lelkiismeretesen, fegyelmezetten, hivatásszeretettől vezérelve. Tanítványaitól is megkövetelte a rendet, a tudást, de személyre szabott
ﬁgyelme szeretetet is adott „gyerekeinek”. Sok tanítványa köszönhette neki a
diplomáját, mert tudást és önbizalmat nyújtott nekik. Volt diákjai visszajártak
hozzá, s Erzsike nénivel megosztották örömüket, bánatukat.
Miután a katedrától elbúcsúzott Erzsike újabb nehéz feladatot vállalt magára.
A félegyházi Gyámügyi Osztály dolgozói a megmondhatói, mennyire fáradhatatlanul dolgozott 10 évig gondnokként az elesett, önmaguk sorsát intézni
nem tudó emberekért. Emellett karitatív munkát végzett a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban is. Nagy hite adott erőt munkájához, s betegségében is megnyilvánuló életszeretetéhez. Nem kitüntetésért dolgozott, de több, mint 50 éves
szolgálata alatt sok elismerést kapott.
Madách szavaival búcsúzunk az áldozatos tanártól és nagyszerű embertől:
„Mindig mások javára fáradtál,
Mindig csak másoknak kedvéért éltél,
Ha megkívántad már a pihenést,
Meg kell nyugodnunk, hogy sírodba tértél.”

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 14-től. - február 20ig.: Kamilla Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a., telefon: (76)
432-000. Február 21 – től Február 27 -ig: Korona Gyógyszertár
Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.Telefon: (76) 466-582. Hétfő - péntek: 2022 óráig ügyelet. 22-07 óráig telefonos készenlét (aktuális telefonszám az
ügyeletes orvosnál). Szombat:19-22 óráig ügyelet. 22-09 óráig telefonos
készenlét. Vasárnap:09-22 óráig ügyelet. 22-07 óráig telefonos készenlét.
Ünnepnap: 09-22 óráig ügyelet. 22-07 óráig telefonos készenlét. ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 19-éb és 20-án: Dr. Kovács Zoltán,
Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel:30/3389-244) Dr. Pozsár Miklós Kkfháza,
Szegfű u. 21. (Tel: 20/9812-181). Február 26-án és február 27-én: Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel: 06-20/3165-995). Dr.
Sörös József Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 70/6677-188.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84

Hálát adunk az Istennek, hogy velünk voltál!
A Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete, volt diákjai és kartársai
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
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Kibérelnék az ifjúsági sporttelepet
Az ifjúsági sporttelep hasznosításról tárgyalt február 7-én Balla László alpolgármester a kiskunfélegyházi fogathajtók egyesületének és a KHTK
labdarúgó szakosztályának vezetőivel. A két egyesület ugyanis bérbe szeretné venni a létesítmény
pályáit.
Mint köztudott, a sporttelepet a tavalyi évben bezárták, és jelenleg az értékesítés lehetőségét keresi az önkormányzat. A használaton kívül helyezett
létesítményt a télen kifosztották. Polgár István és a
Jobbik tett bejelentést karácsony és szilveszter között, hogy életveszélyes helyzet alakult ki a sporttelepen, ugyanis a bekerítetlen területről eltulajdonították a csatornafedeleket. Ellopták a gázkazánok égőfejeit, konvektorokat, a nyílászárókat szétverték, a fűtéscsöveket kiszaggatták. Az elkövetők
közel egymillió forintos kárt okoztak. Január ele-

Csaták 64 mezőben
A TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskolában
január 29-én került megrendezésre 38 fő részvételével a városi ifjúsági sakk versenysorozat
második fordulója, kezdő és haladó diákok számára. Egyre több ifjúsági játékos csatlakozik a
versenyhez, mely során a végeredményekben
meglepetések is születtek.
Az előző cikkünkben bemutattuk a Kiskunfélegyházi Sakkozók Baráti Körének ifjúsági játékosait, akik közül Juhász Barbara a 34. Tenkes
Kupán Harkányban a B csoportban 96 versenyző közül 3. helyezést ért el, illetve a 2010-es év

jén Dongó József, a körzet önkormányzati képviselője is felhívta az költségvetési üzem ﬁgyelmét
a pusztításra. Az igazgató a kárfelmérést követően
rendőrségi feljelentést tett.
A további vagyonvesztést megakadályozandó,
Balla László alpolgármester február 7-én sportvezetőkkel tárgyalt a telep hasznosításáról. A focisták
a center, azaz a nagypályán szeretnék lebonyolítani az utánpótlás játékosok hétköznapi edzéseit. A
fogathajtók pedig az edző pályára tartanak igényt.
A két egyesület a bérletért cserébe vállalná a pályák és az öltözők karbantartását, valamint ﬁzetné
a rezsiköltségeket. A pálya kerítését májusban a
kerékpárutat építő cég rendbe teszi, a szolgálati lakást az önkormányzat térítésmentes használatba
adja annak, aki vállalja az épület felújítást, és éjszaka felügyeli a létesítményt – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.
Bács-Kiskun megye 20 év alatti nőknél a legeredményesebb játékos lett. A versenysorozat
második fordulójának eredményei a következő,
alsós lányok: 1. Gulyás Réka, 2. Szekeres
Orsolya, 3. Törteli Petra. Alsós ﬁúk: 1. Polyák
István, 2. Budai Bendegúz, 3. Bodor Lóránt Felsős lányok: 1. Molnár Tímea, 2. Keserű Kitti, 3.
Csanda Alícia. Felsős ﬁúk: 1. Retkes Péter, 2.
Kurucz Gergely, 3. Sárkány János Vendégek: 1.
Polyák Judit, 2. Surján Virág, 3. Polyák Eszter. A
játékvezetői teendőket Lantos Pál és Rácz István
látta el.
A versenysorozat következő fordulója március
hónapban kerül megrendezésre. Érdeklődni Lantos Pálnál a 70/334-0289-es telefonszámon lehet.

Elkezdődött a második évtized
Tizenegyedik évébe lépett a kiskunfélegyházi
és korondi sakkozók baráti kapcsolata, amit fogalmazhatunk úgy is, hogy elkezdődött a második évtized A sakk sport szeretete, a közös
hobbi hozta össze 2001-ben a kapcsolatot,
amely aláírt pecsétes szerződés nélkül is jól, folyamatosan és korrekten működik immár tizenegyedik éve a felnőtt sakkozok között. A
kapcsolat a Móra Ferenc Művelődési Központ
„Pince 72” Sakk Klubja kezdeményezésére tovább fejlődött.
A diák és ifjúsági sakkozók egy hetes sakk és
sport cseretábor programjában találkozhatnak.
A testvértelepülések sakkozóinak kapcsolata is
jól példázza, hogy az adott szó becsülete, a barátság erősebb összekötő kapocs bármilyen hivatali hitelesítésnél. A sakkozók évente kétszer
találkoznak, egyszer Korondon, egyszer
Félegyházán egy hosszú hétvégi programban,
Ebben természetesen mindig szerepel egy Nemzetközi Egyéni Barátság Sakkverseny, s egy kirándulás, amellyel a program rendezői igyekeztek bemutatni vendégeiknek szülőföldjük nevezetességeit, történelmi emlékeit, szép természeti tájait. Így volt ez január 21 és 24 között is ami-

kor erdélyi barátaink hat félegyházi sakkozót fogadtak a székelyföldi Korondon, a fazekasság
fellegvárában. Január 22-én 12-fős körmérkőzéses, egyfordulós egyéni sakkbajnokság keretében mérték össze erejüket a két testvértelepülés sakkozói. Színvonalas sakkcsaták és nagy
„körbeverések” után az alábbi három sakkozó
állhatott fel a képzeletbeli dobogó fokaira: 1.
Karsai István /Félegyháza/, 2. Seres László
/Félegyháza/, 3. Szente Kálmán /Korond/.
Ugyancsak ezen a napon részt vehettünk
Korond főterén, a világ magyarjainak összetartozását jelképező emlékműnél a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett színvonalas ünnepi műsoron. A sakkozók vasárnapi programja hagyományokhoz híven a kirándulásé volt.
Vendéglátóink elvittek minket a Keleti Kárpátok
csodálatos, fenyvesekkel vadregényes vonulatai közé. A találkozó, mint már egy évtizede
mindig, most is elérte célját. A kapcsolat az izgalmas sakkcsatákon túlnőve tovább erősítette
a barátságot. Ezzel a találkozóval elindult a második évtized. A folytatás júliusban, Korond Diák Sakktáborban, valamint 2011 októberében
Felnőtt Sakktalálkozón Félegyházán.
Nagy György

7. oldal

A Kiskunfélegyházi Víziközmű
Társulat tájékoztatója
A városi szennyvízcsatorna beruházás II.
ütemében az érdekeltségi hozzájárulás részletﬁzetésének időszaka 2010 végén lejárt. A
lakás-takarékpénztártól kapott közepes méretű, tértivevényes boríték (nem a bankszámla kivonat) tartalmazza a kiutalási értesítőt és a válaszlapot, amelyet a helyi OTP
ﬁókhoz kell visszajuttatni és ott lehet a szerződést az elszámolást követően megszüntetni.
A Társulat a kiutaláshoz szükséges igazolást
elkészíti és a papírok kitöltésében a tagoknak
ügyfélfogadási időben segítséget tud nyújtani.
A lakossági önerőként beﬁzetett érdekeltségi
hozzájárulás után 15 % állami közműfejlesztési támogatás igényelhető. Az ehhez
szükséges igazolást a társulat adja ki, de a
támogatást a megfelelő adatlap kitöltésével a
Polgármesteri Hivatalban a II. emelet 90.
számú irodában kell igényelni.
Aki nem kötött még szerződést a beruházás
2011-ben induló III. ütemre az június 30-ig
megteheti, de a részletﬁzetést mindenkinek
2011. januártól kell indítani. A tavaly belépett tagoknak kézbesítettük az idei évre szóló csekkeket, de ha valakihez nem érkezett
meg, akkor kérjük, hogy jelezze.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a még esedékes
csatorna érdekeltségi hozzájárulásról (OTP
LTP részletekről) az adásvételi szerződésben
és a hagyatéki végzésben nyilatkozni szükséges. Az aktuális egyenlegről a Társulat tájékoztatást és igazolást tud adni.
Irodánk címe: Innovációs Központ,
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8-12 óra, csütörtök: 13-16 óra. Telefon: 76/430-690
Kiss Kálmán Tibor, a Társulat elnöke

„Családok Európáért” Találkozó
Carcaixent, Spanyolország
2011. április 20-24.-ig
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
2011-ben is célul tűzte ki, hogy az európai kultúrát, a hagyományokat mind szélesebb körben bemutatja a Kiskunfélegyházán élő lakosoknak. A „Családok Európáért” Találkozó
minden évben megrendezésre kerül különböző
európai testvérvárosainkban. 2011-ben április
20-24.-ig Carcaixent-ben, spanyol partnervárosunkban lesz a találkozó. Olyan családok jelentkezését várjuk, ahol a gyerekek 16 évnél
ﬁatalabbak, és akik szeretnének külföldi családokkal szorosabb kapcsolatot kiépíteni. A kiutazás költségei a kiutazó családot terhelik.
Jelentkezési határidő: 2011. február 28. hétfő
Várjuk jelentkezésüket! További információ
kérhető: Tel: 06-76/561-420
E-mail:
dongo.anita@innovacioskozpont.hu
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Három érem

Szabó Emese
bronzérmes lett

Városunk adott otthont a
Sportmászó Diákolimpia
országos döntőjének. A
megmérettetésre január
15-16-án került sor a
Darvas iskolában. A
program lebonyolítója a
Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület volt. A
döntőt Balla László alpolgármester
nyitotta
meg.
A versenyen hat korcsoportban álltak rajthoz a
versenyzők, szám szerint
százhatvanketten. A ver-senyutakat Fábián
József vezetésével, Burucs Bálint, Csanádi
Bence, Duska Kovács József varázsolta a falra. A szombati napon a selejtezők zajlottak,
ami összesen 330 mászást jelentett. Vasárnap
a döntők, és az eredményhirdetés napja volt. A
félegyházi versenyzők kiválóan helyt álltak.
Simon Gergely a IV. korcsoportban lett diákolimpiai bajnok. Scnutz Benjámin az I. korcsoportban vívta ki az előkelő második helyet.
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Simon Fanni a IV. korcsoportban lett harmadik. Molnár Eszter a II. korcsoportban negyedik, míg Hartyányi Flóra a IV. korcsoportban
a hatodik lett. Felkészítőjük Fábián József, a
DSZDSE elnöke.
A jól megtervezett mászóutakat, a szervezést
és a gördülékeny versenyzést kiválóra értékelte Burucs Márai, a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség alelnöke, és Táborosi Tibor
szakág vezető.

Az elmúlt hét végén külföldön is megmérették
magukat a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói. Törökországban, Isztambulban zajlott a
FILA Golden Grand Prix sorozat második állomása, ahol az EB ezüstérmes Szabó Emese
az 55 kg-os súlycsoportban bronzérmes lett. A
pénzdíjas versenyen a nyolcaddöntőben egy
bolgár lányt győzött le, majd egy románt a
négy közé jutásért. Az elődöntőben sajnos nem
bírt a másik román ellenféllel, de a bronzérmet
sikerült megszereznie ﬁnn riválisával szemben. A ﬁatalabbak Ausztriában, a hagyományos wolfurti idény nyitó versenyen mutatkoztak be. Itt Felföldi Zsanett a felnőttek között a 63 kg-ban második, az ifjúságiak között
pedig a 40 kg-os Vidéki Nikolett harmadik helyezést ért el. Edzők: Ván Jenő, Kelemen
András és Szabó József.

Országos
römibajnokság
Február 26.-án szombaton kerül sor az évek
óta hagyományosan megrendezett: X. KISKUNKUPA
RÖMI
BAJNOKSÁGRA
Kiskunfélegyházán a DESPERÁDÓ ÉTTEREMBEN, nevezés egyénileg a helyszínen. A
versenyt a 14 lapos römi szabályai szerint szervezzük. Részletekről az alábbi telefonszámon
Lajos György ad tájékoztatást. Az első négy
helyezett tárgyjutalomban részesül.
Program: fél kilenctől gyülekező, regisztráció,
Fél tíztől megnyitó, sorsolás, Tíz órától selejtezők, elődöntők, döntő. Információ: Lajos
György 06 – 30 / 207 – 53 – 45 Szabó Károly
06 – 20 / 980 – 83 – 99. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk !
Szabó Károly és Lajos György szervezők

AVIA Benzinkút
Kiskunfélegyháza,
Szegedi út 89.
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