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Közlöny
A kommunista diktatúrák áldozataira
emlékezett a város

A kommunizmus áldozataira emlékezett február 24-én a város. A rendezvény a városháza dísztermében Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármesterének beszédével kezdődött. Az emlékműsorban a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat diákjai közreműködtek.
Folytatás 3. oldalon.

Kötvény:
megjött a pénz
Február 28-án délben Budapesten a Keller
Zrt-nél ünnepélyes keretek között Kiskunfélegyháza polgármestere, Kapus Krisztián, és
jegyzője, dr. Csölle Yvette részvételével aláírásra került a 3,1 milliárd forintos nagyságrendű
Kiskunfélegyháza 2030 kötvény végleges lejegyzéséről szóló okmány.
Ezzel az aktussal mintegy kilenc hónapos folyamatos előkészítő munka zárult le, így
Kiskunfélegyháza városa olyan plusz pénzügyi
forráshoz jut, melyből rendezni tudja valamennyi lejárt szállítói tartozását. Az előkészítő
folyamat elhúzódása miatt a szállítói tartozások
kiegyenlítését többször is át kellett ütemezni, illetve többször is a szállítók türelmét kellett kérnünk, melyet ez alkalommal is tisztelettel köszönünk nekik. Ezen előzmények miatt is jelentős esemény Kiskunfélegyháza valamennyi
intézménye és a szállítók számára is, hogy a város likviditási helyzete stabilizálódik, illetve
helyreáll.

Lezárult a Majsai úti lakótelep rehabilitációja Felosztják
A fejlesztésnek köszönhetően 1200 ember életminőségét, lakhatási körülményeit sikerült javítani. Az európai uniós támogatással, valamint önkormányzati és lakossági összefogással megvalósult
fejlesztés azonban nem egyedülálló a városban – jelentette ki Kapus Krisztián polgármester a február 17-én tartott projektzáró rendezvényen.
Kapus Krisztián elmondta, a sikeres összefogás
eredménye, hogy 1200 ember életminőségét, lakhatási körülményeit sikerült javítani a Majsai úti
beruházással. A munka azonban nem állt meg, hisz
számos fejlesztés van folyamatban Kiskunfélegyházán. Tavasszal újabb hét társasház 435 lakása
újul meg a panelprogram keretében.

Tolvajokat fogtak
a félegyházi rendőrök
Két nap alatt három bűncselekmény gyanúsítottjait csípték fülön a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság munkatársai. Február
16-án a tömörkényi akácfa, február 17-én a
IX. kerületi gázolaj, ugyancsak ezen a napon a XIII. kerületi fatolvajok kerültek rendőrkézre.
Február 16-án tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy kiskunfélegyházi lakos, mert
február 15-én délután betörtek a IX. körzetben lévő bekerített tanyájára.
Részletek a 2. oldalon.

Megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként
szolgálhatom városom polgárait, és minden erőmmel azon vagyok, hogy a dinamikus fejlődés útjára segítsem Kiskunfélegyházát. Hiszek abban,
hogy képesek leszünk megbirkózni azzal az örökséggel, amit 2010 őszén vettünk át...
Folytatás a 2. oldalon.
Farsangot tartottak
február 26-án a KÖÁI
Platán Utcai Általános
Iskolában az alsó tagozatosok számára. A
hagyományoktól eltérően nem voltak egyéni jelmezesek. A kisdiákok osztályonként öltöztek különféle maskarákba, és adtak elő
jeleneteket. Voltak itt
cowboyok, gyümölcsök, bennszülöttek is.
A rendezvény nagy sikert aratott.

a sportkeretet
Tízmillió forintot különített el idei költségvetésében a város képviselő-testülete a helyi sportegyesületek támogatására. Ebből egymillió forint jut a diáksportra, kilencmillió a versenysportra. A sportkeret felosztásról márciusban határoz a Művelődési, Oktatási, Vallásügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság. A rendelkezésre álló
pénzt az érvényben lévő határozat, tehát az eredményesség arányában osztják fel – mondta el
Balla László alpolgármester.
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Lezárult a Majsai úti lakótelep rehabilitációja
Folytatás az 1. oldalról.
Hiszek abban, hogy képesek leszünk megbirkózni azzal az örökséggel, amit 2010
őszén vettünk át, és a város lakossága, az
Önök és képviselőtársaim támogatásával
egy fejlődő várost teremthetünk – tette hozzá a polgármester. Gyenes Attila, a körzet
önkormányzati képviselője a projekt részleteit elevenítette fel. Elmondta, a beruházás
nem valósulhatott volna meg összefogás
nélkül. A hivatal és a lakóközösségek, vala-

mint a kivitelező példamutató munkát végzett, melynek eredménye nem maradt el. A
rendelkezésre álló összegből 17 társasház
kapott hőszigetelést, kicserélték az elavult
nyílászárókat, valamint rendbe tették a lakótelep közterületeit, új közvilágítást, burkolatokat, padokat, játszótereket, növényzetet telepítve. A pénzből a beruházások mellett a lakótelepen egészségmegőrző és közösségformáló programsorozatra is futotta,
közhasznú szervezetek bevonásával.

Tolvajokat fogtak a félegyházi rendőrök
Folytatás az 1. oldalról.
Február 16-án tett feljelentést ismeretlen tettesek
ellen egy kiskunfélegyházi lakos, mert február 15én délután 5 óra és másnap reggel 7 óra között a
kiskunfélegyházi IX. körzetben lévő bekerített tanyájának bejárati kapuját leemelték, az udvarra bementek és az ott tárolt 4 db, egyenként 200 literes
hordót eltulajdonították, melyekben összesen 8
hektoliter gázolaj volt. Az elkövetők 300.000.- Ft
kárt okoztak a sértettnek.
Az eredményes helyszíni nyomkutatásnak, tanúkutatásnak és részletes adatgyűjtésnek köszönhetően február 17-én az esti órákban a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának
munkatársai sikeresen elfogták azt a két személyt,
akik a lopást elkövették, valamint az orgazdát, aki
a lopott gázolajat megvásárolta. Az ellopott gázolajat hiánytalanul visszakapta a sértett, így a lopási kára megtérült. A három férﬁ bíróság elé állítás során felel tettért.
Február 16-án tömörkényi lakos tett feljelentést a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon, mivel
2010. novembere óta ismeretlen személy folyamatosan, engedély nélkül kivágott és eltulajdonított 40 mázsa akácfát a gátéri erdejéből. Az elkö-

vető kb. 80.000.- Ft kárt okozott a lopással.
A helyszíni szemle során rögzített nyomok, és az
adatgyűjtés során tudomásukra jutott rendszám töredék alapján, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály munkatársai
sikeresen elfogták azt csongrádi ﬁatal férﬁt, aki kihallgatása során beismerte a lopást. Tettét azzal indokolta, hogy nem volt pénze tüzelőre, ezért lopott fát az erdőből.
Február 17-én névtelen bejelentés érkezett a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra ismeretlen
tettessel szemben, aki egy helyi lakos tulajdonát
képező XIII. kerületi akácerdőből kb. 20 mázsa
akácfát kivágott engedély nélkül, majd eltulajdonította azt. A lopással okozott kár kb. 40.000.- Ft
volt.
A környező tanyákban végzett adatgyűjtés eredményének köszönhetően a bejelentést követően,
még aznap este a Körzeti Megbízotti Alosztály
munkatársai elfogták az elkövetőt, aki kihallgatása során beismerte a lopást. A kivágott fát feltüzelték, a lopási kár egyelőre nem térült meg. Az
elkövető kihallgatása során elmondta, hogy már
tüzelőre sem volt pénze a családnak, ezért vágta
ki az akácfákat, és tettét nagyon megbánta.

Európai normákhoz igazítanák a vágóhidat
A vágóhíd forgalmának normalizálása ügyében
kíván fellépni a Jobbik helyi szervezete. Mindezen túl kíváncsiak arra is, ki a felelős azért, hogy
az üzem miként kaphatott építési és működési engedélyt a város belterületén – mondta el a február 23-án megtartott sajtótájékoztatón Kollár
László önkormányzati képviselő, a Jobbik helyi
elnöke.
A képviselő elmondta, a Jobbik helyi szervezete a
jövőben havi rendszerességgel, sajtótájékoztató
keretében kíván beszámolni az elvégzett munkáról. A választások óta több indítvánnyal éltek a
képviselő-testületi ülésen. Ennek egyik eredménye a dohányzásmentes övezet bővítése. A két utcanév változtatási kérelmükről – a Károlyi Mihály
utca, Vitéz Horty Miklós utcává, a Darvas tér,
Huszka József térré – még nem született döntés. A
vágóhíd európai normákhoz való igazítása – a forgalom rendezése, a zajártalom csökkentése stb. –
ügyében megkezdődött a lehetőségek feltárása.
Kollár László szólt még a házaló kereskedelem

megszüntetését célzó helyi rendelet bevezetésének lehetőségéről, mely egyebek között a bűnelkövetés visszaszorítását eredményezheti. A Jobbik helyi elnöke elismeréssel nyilatkozott az önkormányzati kötvényemelésről. Megítélése szerint az intézkedés segíthet abban, hogy Félegyháza
mielőbb kilábaljon a csődhelyzetből. Dr. Vakulya
István a megyei képviselő-testület tagja az általa
vezetett mezőgazdasági bizottság munkájáról beszélt. Sikeresnek értékelte a Tiszaalpári nyári gát
helyreállítása kapcsán összehívott egyeztető megbeszélést. Elmondta, hogy az 1999-ben, Szolnok
megmentése érdekében felrobbantott gát helyreállítása után az újra termővé tehető terület közel
1000 embernek nyújthatna megélhetést. A munkálatok költsége nem haladná meg a földeken egy
év alatt megtermelhető gabona értékét. A képviselő kifejtette, a kártalanítási alapból egyszeri 300
ezer forint támogatást igényelhetnek a belvíz károsultak. A rendelkezésére álló pénz azonban – tekintettel a kialakult rendkívüli helyzetre – nem lesz
elegendő.

2011. március 3.

Sajtónyilatkozat
Tisztelt Kiskunfélegyházi Polgárok! Szeretném bejelenteni, hogy Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének FIDESZ-KDNP képviselőcsoportjából a mai napon
kilépek. Képviselői munkámat, bár politikai felfogásommal nem egyezik, ideiglenesen függetlenként kívánom
folytatni.
Tavaly októberben másodszorra választottak meg önkormányzati képviselőnek a már 2. számú választókerületben.
Jóleső érzés volt, hogy azon képviselők közé tartozom,
akik az egyik legtöbb szavazatot kapták. Elsősorban köszönet érte a választópolgároknak, azoknak az embereknek, akik bíztak és bíznak bennem. Úgy érzem a visszajelzésekből, hogy az emberekben továbbra is megvan a bizalom irántam, így kötelességemnek érzem tovább szolgálni a körzet érdekeit. Mindig is úgy éreztem és vallom
ma is, hogy a képviselőség szolgálat, amit csak alázattal
lehet végezni. Próbáltam kevés pártpolitikát belevinni a helyi közéletbe és a döntéseimbe. Tettem ezt a testületi üléseken, bizottságokban, és teszem ezt ma is a Városüzemeltetési-és Lakásgazdálkodási Bizottság élén. Mindig
büszke is voltam a bizottságra és tagjaira, hogy politikai
csatározások helyett egy igazi munkabizottság dolgozik,
hisz ez a feladata. Természetesen tisztában vagyok vele és
tudom, hogy mik azok az értékek, amik számomra fontosak. Egyenes tartással vállalom azokat, és azokért minden
körülmények közt kiállok. Politikai lojalitásom erős, ettől
függetlenül úgy érzem, hogy ezt a döntést meg kellett tennem a jelen és remélhetőleg a jövő érdekében is. Képviselői esküm nem pártoknak szól, hanem a városnak, és a polgároknak. Arra tettem esküt, hogy Kiskunfélegyháza városát és annak fejlődését szolgálom. E cél érdekében képes
vagyok az összefogásra pártpolitikától függetlenül úgy,
hogy közben megőrzöm egyéniségemet és értékrendemet
is. Remélem döntésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy a város sikeresebb legyen és képviselőtársaimmal jó munkakapcsolatot tudjak fenntartani! Nyitott vagyok mindenki
felé és minden jó szándékú kezdeményezést örömmel fogadok.
Tisztelettel: Bense Zoltán 2.sz. vk. önkormányzati képviselője Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének
Tagja
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának FideszKDNP frakciója tiszteletben tartja Bense Zoltán képviselő úr döntését, eddigi frakción belüli munkáját köszöni, illetve a kiskunfélegyházi képviselő-testületben továbbra is igényt tartanak együttműködő munkájára.
Fidesz-KDNP frakció

A kivizsgálás nem
a testület hatásköre
Nem a képviselő-testület dolga Abonyi Henrik ügyének kivizsgálása.
A február 27-ére összehívott rendkívüli ülésen a városatyák
úgy döntöttek, amennyiben a vizsgálat elmarasztalja a Darvas József Általános Iskola igazgatóját, megteszik a szükséges lépéseket. Az intézményvezető a február 23-án megtette
a feljelentését a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen Facebook oldalának feltörése miatt. Abonyi
azt állítja, a nyilvánosságra került bejegyzéseket nem ő, hanem az a valaki írta, aki feltörte a közösségi oldalon található proﬁlja.
Új, az eddiginél kedvezőbb pályázatot ír ki a város az ipari
park hasznosítására. Az első befektetők, akik egy év alatt
megvalósítják beruházásukat, visszakapják a vételár 10 százalékát.
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Belvízmentesítik a Molnár telepet

Lakossági bejelentés alapján kezdték meg a
belvízi védekezést Molnár telepen az önkormányzat szakemberei. Az előzetes térképes
adatgyűjtés és a helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a területnek nincs természetes lefolyása és zárt vagy nyílt árkos vízelvezető rendszerbe való bekötése sem.
A terület közlekedési útvonalak által körülzárt
(vasút, Izsáki út, 542.sz. elkerülő út és M5 autópálya), a legközelebbi belvízelvezető csatorna az autópályán túl, csaknem 3 km-re található. Ezekből azonnal látható volt, hogy ároknyitással a víz nem vezethető le. A szivattyús átemeléshez sem mutatkozott kézenfekvő elhelyezési lehetőség. A terület alapos bejárása után
találtak olyan helyet, amelyre átszivattyúzva hatékonyan, de egyben a legkisebb kárt okozva

vezethetik el a vizet. A terület kiválasztásakor
mérlegelni kell azt, nehogy más lakóingatlanokat öntsön el az átszivattyúzott vízmennyiség,
nehogy olyan területet válasszanak, amelyről
akár a talajon átszivárogva visszakerülhet a víz,
továbbá a meglévő szivattyú teljesítménye által
a távolság leküzdhető legyen, és a rendelkezésre álló nyomócső hossza elérjen a kívánt területig. Az adott területen szinte mindegyik szempont teljesült. A csőhossz éppen elegendő volt a
magaslat tetejéig, utána már szabadon folyt a
mélyebb területek felé a víz. A szivattyúzás a
cső telepítése után következhetett, és nagyon
eredményesnek mondható. A víz több nap elteltével sem tért vissza a talajból. A Molnártelep
belső utcájából is jeleztek belvizet, itt a már kitelepített csövek egy részének áthelyezésével
folytatják a munkát.

Új szelektív hulladékgyűjtő szigetek
Negyven komplett szelektív hulladékgyűjtő sziget működött január végéig a város bel- és külterületén.
Ebben a hónapban hét új komplett – három frakció – szelektív gyűjtősziget került kihelyezésre a
közszolgáltató részéről a Deák F. u. 62. sz. elé, Pázsit u.- Galagonya u. sarokra, Városkert u. –
Csólyosi út sarok, sínek mellett, Holló László u.
13. sz.-al szemben lévő parkolók mellett,
Szendrey J. u. 28. sz. elé, Kun u.-án a Körösi Cs.
Sándor u.-val szemben a drótkerítés elé, Akácfa

u. 16. sz. mellé. Az őszi öt kihelyezéssel együtt
így jelenleg már 47 komplett gyűjtősziget működik bel- és külterületen. Kettő gyűjtősziget tegnap
áthelyezésre került, a Platán u. 2. sz. társasház
előtti sziget a társasház mögötti betonozott parkolóba, illetve a Haubner K. u. – Szentesi út sarkáról a Nefelejcs u. - Tulipán u. sarkára. Március hónapban a meglévő szigetekhez kilenc új, műanyag
hulladékot gyűjtő konténert helyeznek ki- tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Lénárt József, a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési és lakásgazdálkodási irodájának munkatársa.

Helyet keresnek a kamionosoknak
Évek óta komoly zavart okoz a vágóhíd kamionforgalma. Egy időben a hármas vasúti sorompó között várakoztak a bebocsátásra váró
élőállat szállító gépjárművek és hűtőkocsik. A
balesetveszély csökkentése végett a kamionok
számmára a volt Bem József laktanya előtt jelöltek ki parkolót. Az ideiglenes megálló csak
részben oldotta meg a gondokat.
A kamionok hatalmas árkokat szántottak a földes megálló talajába. A gondok orvoslása végett új helyet jelöltek kis számukra. Az élőállat
szállító kamionok jelenleg a Csólyosi úton és a

Haleszi szervizúton parkíroznak. A nagy súlyú
gépjárművek itt is komoly károkat okoznak, illetve zavarják a lakók nyugalmát – minderre
Ván Jenő, a körzet önkormányzati képviselője
hívta fel az illetékesek ﬁgyelmét.
Az önkormányzat a gondok mielőbbi megszüntetése érdekében tárgyalást kezdemé
nyezett a vágóhíd vezetésével, hogy megfelelőbb helyet találjanak a várakozó kamionok
számára – mondta el a Félegyházi Közlönynek
Rádi Rudolf, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és lakásgazdálkodási irodájának vezetője.

3. oldal

Az áldozatok emlékére
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián elmondta: Feladatunk emberközelbe hozni a kommunizmus nyomasztó
emlékét a mai ﬁatalok számára, hogy a felnövekvő generációk megértsék, mi is történt
Magyarországon 1945 és 1989 között. A mai
ifjúságnak azt is tudnia kell, hogy miért alakult ki nagyszüleikben, dédszüleikben az a fajta gondolkodás, az a félelem, amit a kommunizmus ideje alatt tettek magukévá, akár az
óvatosság szintjén is. Köztémává kellene tenni a kommunizmus történéseit, és az ezen időszakban elkövetett bűnöket is, melynek során
egyebek mellett kötetlen, oldott beszélgetésekben lehetne megtárgyalni az akkori eseményeket. A nyílt, őszinte beszélgetéssel talán a
kommunista időszakkal kapcsolatos szorongásokat magunk mögött tudnánk hagyni. A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékét hivatott megőrizni e mai nap is, és mi is felelősek
vagyunk, hogy szeretettel, törődéssel, gondoskodással, az igazságos rendszerre alapozva
tudjuk, elismerjük embertársaink jogait, és segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik igénylik tőlünk. A megemlékezés a vasútállomásnál
található emléktábla megkoszorúzásával zárult. Beszédet mondott Szabó János nyugalmazott főorvos.

Regionális konferencia
Kétnapos tanácskozást tartottak február 2425-én a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézményben. Idén ugyanis városunk adott otthont a Dobbantó Regionális Konferenciának.
A programba három éve kapcsolódott be a
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos tagintézmény, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű, tanulási és magatartási problémákkal
küzdő gyerekeket felkészítsék a munka világára. A konferencián a programban részvevő
intézmények képviselői vettek részt.

Tanyagondnoki fórum
Tanyagondnoki fórumot tartottak február 24én a Városházán. Ez alakalommal a 2-es számú körzet tanyagondnoka, Drozdik Zoltánné
számolt be az elmúlt évben végzett munkájáról. A fórumon Csőrszné Zelenák Katalin a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője is részt vett, és értékelte a
Félegyházi szolgálat munkáját.
A tanyagondnoki fórumon kiderült, hogy a 2.
számú körzetben a 12. és a 13. körzethez hasonlóan a lakók megelégedésére jól működik a
szolgálat. Az egyetlen probléma, hogy a szolgálatot végzőknek saját autójukkal kell megoldaniuk a feladatokat. A jövőben pályázati támogatást keresnek, hogy új gépjárművet tudjanak vásárolni a tanyagondnokoknak, amivel
az olykor embert próbáló saras, földes utakon
is meg tudják közelíteni az ellátottakat.
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Programajánló
Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár
Március 3., csütörtök 17 óra: A földrajzi szabadegyetemi előadás-sorozat keretében Bense
Zoltán hegymászó előadása. Címe: Mászások
2010 nyarán a Júliai-Alpokban.
Március 4., péntek 15.30 óra: Megemlékezés és
koszorúzás Holló László születésének 124. évfordulója alkalmából.
Március 8., kedd 16.45 óra: Könyvek Klubja olvasókör.
Március 10., csütörtök 17 óra: Petőﬁ élete és
emlékei képes levelező-lapokon. Sebestyén Imre
képeslapgyűjtő kiállítása. Megnyitja: Gyenes
Attila képviselő. 17.30 óra: 125 éve született
Tóth Árpád költő. Juhász István gimnáziumi tanár előadása.
Március 11., péntek 14 óra: Szűts József szavalóverseny városi fordulója az általános iskolai tanulók részvételével.
Március 17., csütörtök 17 óra: Egy félegyházi
apáca életútja. Emlékezés a 30 éve elhunyt Fazekas Mária Blandina iskolanővérre, városunk díszpolgárára. Kőfalviné Ónodi Márta levéltárvezető
előadása.
Minden páros hét keddjén Betűbölcsi, a városi
könyvtár Baba-mama Klubja, páratlan héten kedden Csiri-biri torna. Időpont: 10 óra.
Nyitva tartás: Hétfő: zárva, Kedd, péntek: 9-17
óráig, Szerda-csütörtök: 12-17 óráig, Szombat: 812 óráig. Honlap: www.psvk.hu
E-mail: psvk@psvk.hu

Erdők nemzetközi éve
A kiskunfélegyházi Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalma és a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje az „Erdők Nemzetközi Éve
2011” alkalmából pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: I. Kreatív kategória: Könyvborítótervezés A/4 vagy A/3 nagyságban. Egy általatok
kiválasztott, erdővel kapcsolatos, könyvtárunkban meglévő könyvre az eredetitől eltérő, új
könyvborító készítése bármely technikával, feltüntetve a címlap adatait. II. Meseillusztráció
Rácz Irén: Erdei mese c. művéhez. Bármely technikával A/4 vagy A/3 nagyságban. Ez a mese
könyvtárunkban hozzáférhető. A munkákat kiállításra kész állapotban – azaz a rajzokat
paszpartuzva (kartonra felragasztva) – kell leadni. III. Fogalmazás „Barátom az erdő”: Maximum
3 oldalas fogalmazás készítése, amelyben leírjátok, miért szeretitek az erdőt, hogyan vigyáztok
rá, mit jelent számotokra a természet szépsége.
Kérünk benneteket, hogy az alkotások hátlapján
tüntessétek fel a készítő nevét, életkorát, lakcímét, elérhetőségét. Pályázhat minden beiratkozott
olvasónk, korhatártól függetlenül. Csoportok is
benevezhetnek, személyenként 1-1 pályaművel.
Nyeremény: egyéni, családos és csoportos belépők a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjébe. A pályaműveket a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtárban (Szent János tér 9.) küldjétek vagy
leadhatjátok személyesen 2011. május 16-ig. Érdeklődni telefonon a 76/461-429/15 melléken lehet. A pályaműveket kiállítjuk és jutalmazzuk a
könyvtár gyermeknapján (2011. május 28-án).
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Maratoni felolvasás a könyvtárban
A huszonöt órás felolvasó est nem
csak Wass Albert munkásságának
dicsérete, hanem a magyarságtudatról is szól. Kívánom, hogy az
irodalmi élmény mellé minden
résztvevő vigyen haza egy kis hazaszeretetet is – mondta el Kapus
Krisztián polgármester február
19-én, a rendezvény megnyitóján,
a Petőﬁ Sándor Városi Könyv tárban.
A helyi rendezvény közönségét
Gulyás László vándormuzsikus, a
kezdeményezés félegyházi elindítója köszöntötte, aki felolvasta Hegedűs Gergely
András, a program elindítójának levelét. Az első felolvasó Juhász István, városunk díszpolgára volt. A
rendezvényen száznyolcvanan idéztek Wass Albert,
Petőﬁ Sándor és Móra Ferenc műveiből. Az érdeklődők száma meghaladta a négyszázat. Huszonöt
órás felolvasás negyvenegy településen zajlott, így
az Amerikai Egyesület Államok béli Miamiban, az
erdélyi Gyergyószentmiklóson, és harminckilenc
magyar településen, közöttük Kiskunfélegyházán
is. A résztvevők egy teljes napon át olvasták Wass

Albert, a tankönyvekből kimaradt írónk műveit.
Kiskunfélegyházán Wass Albert, Petőﬁ Sándor és
Móra Ferenc művei mellett idén erdélyi írók munkáiból is hallhatott ízelítőt a közönség. Kiemelt szerepet kapott 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.
A helyi rendezvény utolsó fellépője a Széljáró Balladás együttes volt. Zárásként Kiss Ákos Jenő
mondta el Wass Albert, Üzenet haza című versét.

„1másért- lépésről lépésre a ﬁatalok biztonságáért”
E címmel nyílt bűnmegelőzési kiállítás február 17én a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében. A vándorkiállítást a Csongrád megyei
rendőr-főkapitányság a helyi önkormányzattal
együtt szervezte meg.
A kiállítást Timafalvi László alezredes, rendőrkapitány nyitotta meg. Elmondta, hogy tavaly
Kiskunfélegyházán duplájára nőtt a ﬁatalok által elkövetett bűncselekményeknek a száma, illetve 39

ﬁatal vált áldozattá. Ennek ismeretében még nagyobb a szerepe a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
munkának. A kiállítást Nagy Pál, a Csongrád-megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa mutatta be. A Német György karikaturista rajzaival illusztrált plakátokon egyebek
között a ﬁatalkorú bűnözésről, a balesetekről, a drogok ártalmairól kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők. A rendezvény végén Ajala zenés-humoros
műsorát hallgathatták meg a résztvevők. G. Zs.

Kutyaélet a művelődési házban
Érdekes kiállítást rendeztek a Művelődési ház
aulájában a nagykőrösi Török Tamás munkáiból, „Kutyaélet” címmel. Az alkotó a
tiszaalpári nyári táborok idején került szorosabb kapcsolatba a Holló László Képzőművész körrel, így a most rendezett kiállítása
szervesen illeszkedik a közösség 50. évfordulójára rendezett programsorozatba.
A paravánokra helyezett képsor elsősorban a
graﬁkai technikák széles tárházát vonultatta
fel. A látogatók találkozhattak linómetszetekkel, amelyek a fametszetek ősi technikáját villantották fel, volt hidegtű, tus és litográﬁa is.
Bár láthatók színes absztrakt alkotások is, az
egész tárlat végeredményben a groteszk műfajára épült. A képek jó rajztudásról árulkodtak, de igazából olyan illusztrációknak fogadhatjuk el, amelyek az 1970-80-as évek folyóirataiban, hetilapjaiban szerepeltek (ÉS). Érdekes világ, tiszta áthallásokkal, emberi tulaj-

donságokkal felruházott „kutyaalakok” szólnak a régről, a máról, a holnapról. Inkább elgondolkodtató, szatirikus bemutató, mely kétségkívül meghökkenti a látogatókat.
RF
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Harmadik hely az Országos Twilight-vetélkedőn Az alföldi táj festőjére
emlékezik a város

Kiválóan szerepeltek a hétvégén a helyi közgazdasági iskola tanulói az országos Twilightvetélkedőn, Hódmezővásárhelyen. A Pál Melinda könyvtáros-tanár vezette csapat – Aczél
Alíz (12/C), Bátyai Zsóﬁa
(12/C) – a harmadik helyen
végzett.
A vetélkedő tavaly szeptemberben indult, melyre Magyarország 33 településéről összesen
47 csapat nevezett be. A hódmezővásárhelyi Eötvös József
Székhelyintézmény két tanára,
Juhász Zoltánné és Pap Éva által kitalált és Stephenie Meyer
népszerű Alkonyat című regény- illetve ﬁlmsorozatára épített Twilight-vetélkedő „segítségével” az olvasást és a könyvtárhasználatot kívánták népszerűsíteni a ﬁatalok körében.
Mind az öt fordulót interneten

Holló László festőművész születésének 124.
évfordulója alkalmából tartanak megemlékezést március 4-én a Petőﬁ téri szobornál,
majd a Hattyúházban.

keresztül bonyolították, az
Eötvösben is használatos elearninggel és csak a hatodik,
döntő fordulóban Hódmezővásárhelyen jöttek össze a 3 fős
csapatok. A közel félszáz versenyző február 18-án a Balogh
Imsi Sportközpont küzdőterén
berendezett helyszínen találkozott és két fordulóban mérte
össze tudását. A félegyházi gárda a harmadik helyen végzett.

A szponzorok felajánlásának
köszönhetően, a vetélkedő
győztesei, közel százezer forint
összértékű nyereményben részesültek. A döntő után ereklyebörzét tartottak, majd a
Gyémántﬁú és a Smink nélkül
című tini bestsellerek írónőjével, Szurovecz Kittivel találkozhattak a versenyzők. A féléves országos vetélkedőt vámpírbál zárta.

Félegyháziak a párizsi gépíró világbajnokságon
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 félegyházi színeket
Sipos Tímea és Kollár Dávid képviseli majd.
Felkészítő tanárnőjük, Csenkiné Bihal Mária.
Országos versenyen, majd a párizsi gépíró világbajnokságon adnak számot felkészültségükről és tudásukról a félegyházi diákok. A hazai
versenyre nem csak közgazdasági iskolából, hanem a Petőﬁ Gépészeti Szakközép Iskolából, és
Batthyány általános iskolából is akad jelentkező. Az alapkövetelmény percenként legalább

250 leütés. A párizsi versenyen közel negyven
ország gépírói mérik össze tudásuk, közöttük két
félegyházi diák. Sipos Tímea és Kollár Dávid.
Kollár Dávid először vesz részt világbajnokságon. Sipos Tímea második világbajnoksága lesz
a párizsi. 2007-ben, Prágában a 3. helyen végzett. A nevezési díjakat a félegyházi önkormányzat, mint az intézmény fenntartója már kiﬁzette a párizsi versenyre. A kijutási költséget
pályázatokból, szponzoroktól kell előteremteniük a résztvevőknek. Az első jelentős támogatás
a Polgári bál szervezőitől érkezett. Sipos Tímea
kiutazásának költségeit lakhelyének önkormányzata, Városföld képviselő-testülete támogatja.

Bemutatkozik a Dózsa György Iskola
A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
Dózsa György Tagiskolájában 1980 szeptembere
óta folyik oktató-nevelő munka 8 évfolyamon 16
osztályban. Jól felkészült és hivatása iránt elkötelezett tanári közönségünk gondoskodik arról,
hogy az itt tanuló gyermekek képességeiknek, érdeklődésüknek és személyiségüknek megfelelően fejlődhessenek. Meggyőződésünk, hogy a képességek kibontakozását, a személyiségfejlődést
segítheti, ha a tanulók jól érzik magukat az iskolában, ezért fontosnak tartjuk a gyermekbarát, szeretetteljes légkör kialakítását és megtartását.
Az alapozó szakaszban elsődleges célként fogalmazzuk meg az olvasás-írás-számolás alapkészségeinek biztos kialakítását, hogy birtokukban tanulóink majd használható, korszerű tudásra tehessenek szert, s képesek legyenek boldogulni a
különböző élethelyzetekben.
Első és második évfolyamon választható jelleggel, harmadiktól tantervi keretek között tanítjuk
az idegen nyelvet – az angol tekintetében ötödiktől az emelt szintű oktatás lehetőségével. A folya-

matot diákjaink nagy számban zárják nyelvvizsgával, amelyhez alapítványunk biztosít anyagi támogatást. Fontos feladatunknak tartjuk tanítványaink képességeinek kibontását, tehetségük gondozását, amelyet a széles körű és nagyszámú helyi, regionális és országos versenyszereplés, versenyeredmény is mutat. A képességfejlesztést
szolgálják a 18 éve működő diákújság mellett a
művészetek, az informatika és a sport terén nyíló
lehetőségek.
Az iskolánkban folyó művészeti nevelés különleges alkalmait jelentik hat éve működő iskolagalériánk változatos, kéthavonta újuló tárlatai, melyek
a tapasztalás, a személyes találkozás semmivel
sem pótolható lehetőségét nyújtják a kortárs művészekkel. Jótékonysági művészeti árveréseinken
a neves alkotókon kívül egyre nagyobb számmal
vannak jelen munkáikkal tanítványaink is.
Iskolánk szívesen fogad minden érdeklődőt, és a
tanító nénik szeretettel várják iskolaváró foglalkozásainkon a leendő első osztályosokat.
Mester Ernő igazgató

A rendezvény 15.30 órakor koszorúzással kezdődik. Komiszár János Holló-díjas debreceni
festőművész tárlatát professzor Ujvári Zoltán
nyitja meg 16 órakor a Hattyúházban. Köszöntőt mond Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő. Ugyancsak ezen a napon, 17.30 órakor nyílik kiállítás 50 év – 5 alapító tag címmel, Bajzák Lajosné, Csenki Tibor,
Kürti Lászlóné, Mindszenti Lászlóné, és Rádi
András munkáiból a Szakmaközi Művelődési
Házban.

Ajándékkoncert
a Batthyányban
Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűművész ad koncertet Vivaldi, Lalo, Prokofjev,
Csajkovszkij műveiből március 4-én 17 órakor a TKIKI Batthyány Iskola III. emelet –
nagytermében.
Közreműködik: Nyári László, Ökrös Attila –
hegedűművészek és Szenthelyi Judit – a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett zongoraművész. A belépés díjtalan! A rendezvény szervezője Jankovszki Zoltán.

Iskolanyitogató
Hagyományainak megfelelően a Kiskunfélegyházi Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény ebben a tanévben is megtartja iskolanyitogatóját, melyre meghívja az érdeklődő szülőket és a leendő első osztályosokat.
A foglalkozás időpontja március 9. (szerda)
17 óra. Kalandtúrára várja a gyerekeket Kiri
Istvánné osztályfőnök, Nagyné Mészáros Erika énektanár, „z”: ének-zenei emelt szintű osztály, Tóth-Horti Zsuzsanna osztályfőnök, Kósa
Erika informatikatanár, „m”: matematika–informatika emelt szintű osztály. A programok
helyszíne a TKIKI (Batthyány u. 12-16.).

Családfakutatásról
a könyvtárban
Az emberek nagy része két-három generációra tud visszatekinteni, hisz mindenki ismeri
szüleit, nagyszüleit, dédszüleit, valamint az ő
generációjukhoz tartozó rokonokat. Az előző
generációk felkutatása azonban nem kis feladat. A családfakutatás elméleti és gyakorlati
tudnivalóival február 24-én ismerkedhettek
meg az érdeklődők a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtárban. Előadók voltak, Kőfalviné Ónodi Márta levéltárvezető és Kiss Gábor középiskolai tanár.
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Közhasznúsági jelentés
Közhasznúsági jelentés az Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület 2008-2010. évi tevékenységéről. Az egyesület 2008. február 18-án került
közhasznú egyesületként bejegyezve. Tevékenységüket az alapszabálynak megfelelően végeztük. Főbb célkitűzéseink: a család szerepének erősítése, a hátrányos
helyzetben élő családosok és azon gyermekeknek segítése, közös programok
szervezése. Feladatunknak tekintettük: környezetünk védelmét, hazánk nevezetességeinek megismerését, valamint az időskorúak részére a betegségek megelőzését célzó programok szervezését. Közhasznú tevékenységünket tagdíjakból
és önkormányzati pályázatok útján elnyert pályázati pénzekből fedeztük.2008
év, bevétel 460 000 Ft, kiadás: 436 000 Ft. 2009 év, bevétel: 1 033 000 Ft, kiadás:
1 014 000 Ft. 2010 év: 529 700 Ft, kiadás: 489 400 Ft.Az önkormányzati bizottságaitól az egyesületünk 2008-ban 150 000 Ft-ot, a befogadott közösségek
pedig 200 00 Ft-ot kapott. 2009-ben az egyesület 140 00 Ft-ot, a befogadott közösségek 65 000 Ft-ot kaptak. 2010-ben sem az egyesület sem a partner közösségek pályázati úton –anyagi problémák miatt – az önkormányzattól támogatást
nem kaptak. A pályázati pénzekkel minden esetben a pénzügyi szabályoknak
megfelelően határidőre elszámoltunk. Az egyesületünk magalakulása óta feladatai ellátáshoz központi költségvetési szervektől, az NCA-tól, a SZJA 1 %-ból,
egyéb helyről támogatást nem kapott. Az egyesület alkalmazottakat nem foglalkoztatott, a tagok és az elnökség a tevékenységét társadalmi munkában végezték,
juttatásban nem részesültek. Egyesületünk más szervek részére cél szerint juttatásokat nem ﬁzetnek. 2010. 12.31-én az egyesületi vagyonunk 59 800- Ft.
Vasvári Józsefné egyesületi elnök
Tisztelt támogatók! A Kiskunfélegyházi Petőﬁ Sándor Polgárőr Egyesület nevében tisztelettel megköszönöm, hogy a város közbiztonsága érdekében végzett
tevékenységünket a 2010-es évben 109 000 forinttal támogatták. Kérem, hogy
ez évben is segítsék elő működésünket adójuk 1 százalékának felajánlásával a
Kiskunfélegyházi Petőﬁ Sándor Polgárőr Egyesület 18349135-1-13 adószámra. Segítségüket előre is köszönöm.
Marcényi Csaba elnök

Pihenős kirándulás bomba áron Horvátországba!
Hely: Crikvenica. Időpont: 2011. 06. 30. – 07. 03.
Tel: 06-30/535-08-33.
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Egyházi sorok
• Március 5-ei kezdettel a Damaszkusz közösség Szentlélek szemináriumot
szervez, melyre szeretettel várnak mindenkit a Szent István templomba, aki
szeretné megtapasztalni Isten szeretetét, a Szentlélek örömét és hite megújulását. A szeminárium során közreműködik Jeney Gábor és Hatházi Róbert
atya Kecskemétről.
• Várják azoknak a felnőtteknek a jelentkezését a Plébánián, akik nincsenek
megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak. Tanfolyamot
szerveznek részükre. Az első találkozás március 6-án, vasárnap délután 5 órakor lesz a Plébánián.
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 28-tól - március 6-ig:
Kórházi Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz János u. 4. (Telefon:76/560-158 ).
Március 7-től - március13-ig: Körpatika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. (Tel.:
76/462-620). Március 14-től - március 20-ig: Móra Patika Kiskunfélegyháza,
Móra F. tér 2. (Tel.: 76/461-721). Hétfő - péntek: 20-22 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: Március 56-án: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Sörös József
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 06-70/6677-188. Március 12-13-án:
Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Sörös
József Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 06-70/6677-188. Március
14.15-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel:30/3389-244)
Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel: 20/9812-181).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 0670/321-05-84.

Árverési hirdetmények
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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Országos römibajnokság Félegyházán

Pályázat, felhívás

Február 26.-án került sor az évek óta hagyományosan megrendezett X. Kiskunkupa Römi bajnokságra, melynek a
Desperádó étteremben adott otthont. A
megmérettetésre a helyiek mellett
Budapestről, Hódmezővásárhelyről, Csongrádról, Kecskemétről, Békéscsabáról,

Pályázati felhívás Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés szerint történő ellátására. A Pályázat kiírója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. A pályázat nyílt. A pályázatot a kiíró a
1370/2007/EK rendelet és a 2004. évi XXXIII. törvény
rendelkezései szerint folytatja le. A pályázatban részt vehet minden olyan, az Európai Unió országaiban bejegyzett
gazdálkodó szervezet, olyan, külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, amelynek országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára, illetve ilyen gazdálkodó szervezetek társulása (konzorciuma) Pénzügyi és gazdasági
alkalmasság: alkalmatlan a pályázó amennyiben saját tőkéje nem éri el az 3.900.000 Ft-ot.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a tulajdonát képező Városi Mozi üzemeltetésére. A benyújtandó pályázat tartalmazza: a Mozi játék és
műsorrendjét esetleges rétegigények kielégítését, más célra való hasznosítását, megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket és annak ütemezését, a Filmbeszerzés forrásait, a
pályázó adatait, szakmai kapcsolatait, referenciát, egyéb
üzemeltetésre vonatkozó terveket, javaslatokat, garanciákat a ﬁlmkínálat rendjét és színvonalát. A pályázat nyertesével max. 5 év időtartamra szóló szerződés megkötésére van lehetőség, amely a felek egybehangzó akaratával
meghosszabbítható. Lejárat előtt a szerződés 4 hónapos
felmondási idővel mondható fel.
Részletek: www.felegyhazi kozlony.hu

Soltvadkertről érkeztek versenyzők. A mezőny negyvenöt főt számlált.
Eredmények: 1. neve elhallgatását kérte
(Kiskunfélegyháza), 2. Ágoston Gyula
(Budapest),
3.
Németh
Attila
(Hódmezővásárhely), 4. Dobos Attila
(Kiskunfélegyháza).

Hét érem az országos versenyeken
Sikeres évet zártak a KHTK ökölvívói. Az
országos bajnokságokon hét érmet – 2
arany, 2 ezüst, 3 bronz – szereztek. Ezzel az
eredménnyel a 66 egyesület közül a 9. helyet érték el.

A sikerek hét versenyző – Mizsei Vivien,
Mizsei György, Pap Ádám, Bányai Arnold,
Kovács Márk, Horváth Richárd, Kókai
Richárd nevéhez fűződnek. Edzők: Mizsei
György és Varga István.

Két vereség zsinórban
A Makó csapatait fogadta február 19-én a
P&P Kiskunfélegyházi HTK. A tabella első
helyén szereplő vendégcsapat ellen meglepetés győzelemre készültek, de a papírforma
érvényesült. Ugyancsak nem sikerült nyerni február 26-án Kiskunmajsa ellen.
A mérkőzés elei megilletődés után kiegyenlített volt a küzdelem, ez azonban kevésnek
bizonyult a Makó ellen. A KHTK-sok javára
írható, hogy a 11-17-es első félidő után döntetlenre sikerült hozni a második félidőt, így

alakult ki a 25-31-es végeredmény.
Egy góllal kikapott ki február 26-án a
Kiskunmajsa csapatától a KHTK. A hazaiak
jól kezdtek, ám elmaradt a folytatás. Az ellenfél a félidőben már három pontos előnyre
tett szert. A hazaiak összeszedték magukat
és a 40. percben egyenlítettek, majd a vezetést is megszerezték. A félegyháziak tíz másodperccel a vége előtt egyenlíthettek volna,
de a ziccer kimaradt. Az eredmény így 33-34
(14-17) lett a Kiskunmajsa javára.

Hirdetmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság ítélkezési munkálataiban résztvevő, 2007. évben megválasztott bírósági ülnök 4 éves
mandátuma 2011. május 22-én lejár.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. március 31-i ülésén dönt a bírósági ülnökök
megválasztásáról. A Kiskunfélegyházi Városi Bíróság
mellé összesen 12 fő bírósági ülnök választható meg, ebből 6 fő pedagógus ülnök. Ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező
magyar állampolgárok, a bírósági illetékességi területén
működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik. A ﬁatalkorúak büntető
ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. Bírósági ülnökké
jelölés feltételei: büntetlen előélet, 30. életévet betöltött,
de az ülnöki ciklus végéig a 70. életévet lehetőleg el nem
ért korhatár, magyar állampolgárság, választójog. A bírósági ülnökök jelölését 2011. március 18-án (péntek) 16.00
óráig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságára (I. emelet 30.) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (I. em. 30. sz.) szerezhető be, illetve letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról.
A jelöléshez csatolni kell a jelölt büntetlen előéletre és választójogra vonatkozó nyilatkozatát, valamint a jelölt erkölcsi bizonyítványát. Erkölcsi bizonyítvány hiányában a
jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.
A bírósági ülnökök választására, valamint az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán személyesen, ill. a 76/562-015 telefonszámon.
Kapus Krisztián polgármester
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Évet értékeltek
az úszók
A Kiskunfélegyházi Úszó egyesület február
25-én tartotta a szokásos évértékelő-évzáró
rendezvényét, amelyen értékelték a 2010-es
évet, és külön díjazásban részesítették a legeredményesebb sportolókat. Külön díjazottak
Burai Boglárka, Karsai Mátyás, Seres Máté,
Tóth Vilmos, Tóth Zoltán, Vörös Réka, Kocsis Marcell, Dobos Dorka, Fazekas Bence és
Vízhányó András.

Nemzetközi futsal tornának adott otthont február 26-án a KÉSZ Aréna Sportcsarnok. A megmérettetésen négy csapat vett részt. A kupát a
KHTK Mókusok I-es csapata nyerte el.
Eredmények: KHTK Mókusok I-KHTK Mókusok II 5-0, Rubin Mohol-KHTK Mókusok I 1-12,
KHTK Mókusok II-Szegedi Boszorkányok 1-2,
KHTK Mókusok I-Szegedi Boszorkányok 12-1,
Szegedi Boszorkányok-Rubin Mohol 8-1, Rubin
Mohol-KHTK Mókusok II 3-10.
Végeredmény: Első lett a KHTK Mókusok I-es

csapata, második helyen a Szegedi Boszorkányok
végeztek, a harmadikon a Mókusok II-es csapata,
míg a negyediken a Rubin Mohol.
Gólkirály lett Szabó Boglárka, a legjobb kapus címert Kovács Klaudia érdemelte ki. Mindketten a
KHTK Mókusok I-es csapatának tagjai. Legjobb
játékosok: Megyes Ágnes KHTK Mókusok I.,
Hódi Zsuzsanna Szegedi Boszorkányok,
Doroszlovácski Lylyana Rubin Mohol, Berzsenyi
Anita KHTK Mókusok II.. A díjakat Kapus
Krisztián polgármester és Balla László alpolgármester adta át.

Szertornászaink sikere Szegváron

Tizenkilenc félegyházi diák vett részt február 26.-án Szegváron, a Forray Máté országos szertorna
versenyen. A megmérettetésen közel harminc csapat indult. Az első korcsoportban a legkiválóbb Síber Zsóﬁa lett, második helyen Síber Glória végzett. Csapatban az első korcsoportosok a másodikak,
míg a harmadik-negyedik korcsoportosok a hatodikak lettek. A csapat edzője Tóth – Fodor Anett.

AVIA Benzinkút
Kiskunfélegyháza,
Szegedi út 89.

Ezen felül még külön díjazásban részesültek,
és arany, ezüst, bronzjelvényt kaptak azok az
úszók, akik 2010-ben a minősítéshez szükséges szintidőket megúszták: Kovács Elizabet,
Kovács Adrienn, Vörös Luca, Bozóki Márton,
Karsai Barbara és Veronika. 2010-ben sportolóink összesen 275 egyéni és 6 váltó érmet
nyertek, amelyből 23 érmet a senior szakág
versenyzői, 252 érmet pedig az utánpótláskorú versenyzőink érdemeltek ki. Ezek közül kiemelkednek a 2 diákolimpiai arany és 3 bronz,
a Word Sports Festival-on nyert 2 arany, 6
ezüst és 6 bronzérem. Ezen felül még 27 megyei bajnoki címet is nyertek versenyzőink.
Ezekre az eredményekre méltán büszkék
Egyesületünk tagjai.
Egyesületünk az elmúlt 10 év legsikeresebb
évét zárta, ezzel az eredménnyel városunk legeredményesebb egyéni sportágává váltunk.
Tóth Zoltán titkár

Sikeresen kezdtek
asztaliteniszezőink
Kitűnően szerepelt az extra ligában a
Félegyházi ASI I. csapata, így jelenleg a tabella második helyén állnak, hét győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel. Az
idei év eddigi eredményeit látva sikeres lesz a
folytatás is.
A félegyházi gárda a Lombard AC ellen hazai
pályán 8:2 arányú győzelmet aratott, ahol a
Vadja-Pálosi páros után egyéniben Pálosi 3,
Vajda és Korponai 2-2 mérkőzést nyert. A harmadik fordulóban a Pécsi PEAC csapatát fogadták és 9:1 arányban nyertek. Győzött a Vajda –Korponai páros, egyéniben Vajda – Pálosi 3-3 Korponai 2, mérkőzést nyert.
A FASI I. csapata február 26-án idegenben a
Pénzügyőr SE I. ellen játszik. Március 12-én
a Szombathelyi AK I. csapatát, március 26-án
pedig a Büki TK együttesét fogadják. Mindkét
mérkőzésre a Városi Sportcsarnokban kerül
sor 11 órai kezdettel.
Némedi László
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