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Közlöny
Az 1848/49-es szabadságharc
163. évfordulójára emlékeztünk

Eredményesek
voltak rendőreink
Sikeres évet tudhat
maga mögött a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság. A bűnestek felderítésében az országos átlag felett teljesítettek, dupla annyi
droghasználó, drogüzér ellen indult eljárás, mint az előző esztendőben.
A vagyon elleni bűncselekmények száma
50 százalékkal csökkent – mondta el
Timafalvi László rendőrkapitány az évértékelő állománygyűlés előtt a sajtó munkatársainak.
Folytatás a 3. oldalon.

Ünnepelt
a polgári védelem
Idén is sok félegyházi érezte fontosnak, hogy méltóképp emlékezzen meg az 1848/49-es szabadságharc
évfordulójáról. A programsorozat a volt Helyőrségi Klub udvarán felállított Bem szobornál vette kezdetét. A városi ünnepségnek a Petőfi tér adott otthont. Ünnepi beszédet mondott Csampa Zsolt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke, Kapus Krisztián
polgármester. Közreműködtek a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai.
Folytatás a 3. oldalon.

Félmilliós adomány a kórháznak
Félmillió forintos UniCredit-adomány segíti a
Városi Kórház kis betegeinek életét. A támogatást a bank kiskunfélegyházi fiókjának igazgatója március 10-én, a kórházban adta át az Egész-

ségért Közalapítvány a Kórházért alapítvány
képviselőjének, Kapus Krisztián polgármesternek, és dr. Kovács Józsefnek, a kórház főigazgatójának.
Folytatás a 2. oldalon.

Egy-egy terepjáróval gazdagodott a kiskunmajsai és kiskunhalasi polgári védelem.
A járművek kulcsát Dr. Ferenczi István, a
Bács-kiskun Megyei Önkormányzat főjegyzője adta át március 2-án Kiskunfélegyházán, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a BácsKiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség
megyei ünnepségén. A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából rendezett program keretében adták át az legkiválóbb munkáért járó elismeréseket is.
Folytatás a 2. oldalon.

Térinformatikai rendszer
Kiskunfélegyházán
Térinformatikai rendszer segíti a kiskunfélegyházi önkormányzat munkáját. A rendszert a napokban állították üzembe, amely nagyban hozzájárul a döntésfolyamatok, a városrendezési,
építésigazgatási ügymenet felgyorsításához.
Lényege, hogy térképi, képi és szöveges megjelenést biztosít, és
naprakész adatokkal szolgál a felhasználónak. Képes és földhivatali térképek segítségével például felgyorsul az építési engedélyek kiadása, rövid idő alatt áttekinthetők a belvizes területek, azonnal láthatóak a védett épületek stb. A rendszerhez egyelőre az önkormányzat szakemberei férhetnek hozzá, de egy részét rövidesen a lakosság is használhatja.

Kivágták a városi strand területén található balesetveszélyes fákat. Az így
összegyűlt több mint száz mázsa tüzelőt a rászorulók között osztotta ki
március 11-én Szamosi Endre, Dongó József önkormányzati képviselő,
Váradi Ákos, az intézmény igazgatója a mezőőrök segítségével. A tűzifából Balla László alpolgármester körzetébe is jutott.
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Stabilizálódott Kiskunfélegyháza
gazdasági helyzete
Több beruházó érdeklődik a városban rejlő lehetőségek iránt. Jelenleg két nagy és négy kisebb céggel
folynak tárgyalások. A legnagyobb beruházás közel
15 milliárd forintról, míg a másik projekt 6 milliárd
forintról szól – mondta el Kapus Krisztián polgármester.
Mindezen túl négy olyan vállakozás is van, amelyek
már telephellyel rendelkezik Kiskunfélegyházán. A
tervezett fejlesztés 150 millió és két milliárd forint között mozog. Ha ezek a beruházások megvalósulnak,
ezer munkahely teremtődik a városban. Legutóbb
egy olyan vállalkozó kereste meg az önkormányzatot, aki 400 munkahelyről beszélt. Elmondhatjuk, stabilizálódott a város gazdasági helyzete, most már indulhat a gazdaság élénkítése – hangsúlyozta Kapus
Krisztián. A polgármester beszélt még a hivatali digitális telefonközpont kialakításról, a város új hon-

lapjáról, a főiskolai nappali képzés elindulásáról. Elmondta, vélhetően az országban először
Kiskunfélegyházának lesz digitális főutcája, ahol
mindenki ingyenesen csatlakozhat telefonjával, laptopjával a világhálóra. Kapus Krisztián kifejtette, ha
nem is a legpozitívabban, de rövidesen megoldódik
a TE Ganz Röck ügy is. A dolgozók pénzhez, egy részük pedig munkához is jut. A rosszindulatú híresztelések ellenére városi kórház nem kerül át a megyéhez. Az intézmény jelenlegi működtetése annyiba kerül, amennyi az állami normatíva. A PPP beruházásban épített városi sportcsarnok ügyében egyeztetés
folyik a szakminisztérium, a kivitelező és az önkormányzat között. A szakemberek jelenleg azt mérik
fel, milyen irreális beárazások történtek a beruházás
során. Amennyiben egyeztetések nem vezetnek eredményre, akár perre is sor kerülhet – tette hozzá Kapus
Krisztián.

Félmilliós adomány a kórháznak
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Ünnepeltek a...
Folytatás az 1. oldalról.
Nagy feladatot és kihívást jelentett a katasztrófavédelem számára belvíz helyzet kezelése. A
rendkívül csapadékos időjárás miatt megyénkben negyvenhét településen folytak és folynak
belvízvédelmi munkák. Az eddigi költség közel
százmillió forint. Az összehangolt munkának
köszönhetően mindössze negyven ház vált életveszélyessé –számolt be az elmúlt hónapok történéseiről az ünnepséget megelőző sajtótájékoztatón Szatmári Imre alezredes, megyei igazgató. Kapus Krisztián polgármester ünnepi beszédében a polgári védelem munkájának jelentőségéről beszélt, elismerve munkájukat. Elmondta:
A polgári védelmi szakemberek nagyon fontos
feladata a lakosság veszélyhelyzeti felkészítése,
melybe az ifjúság bevonásával biztosíthatják a
majdani utánpótlást. Munkájuk minőségét jelzi
az is, hogy nagy súlyt fektetnek az ifjúság és a
lakosság felkészítésére. Az ünnepi műsort követően került sor az elismerések átadására, illetve
egy-egy terepjáróval gazdagodtak a kiskunmajsai és kiskunhalasi polgári védelmisek.

Moratóriumot
hirdetnek
A párt arra szólítja fel a kormányt, hogy szeptember végéig állítsa le az építkezéseket, és szigorítsák meg a multik terjeszkedését. A jövőben
csak széleskörű társadalmi egyeztetés után lehessen plázákat és hipermarketeket építeni –
jelentette be Vágó Gábor, országgyűlési képviselő, az LMP szóvivője, az országos választmány tagja azon a sajtótájékoztatón, melyet
március 10-én tartott az LMP kiskunfélegyházi csoportja a Béke téri piac főbejáratánál.

Folytatás az 1. oldalról.
Társadalmilag felelősen gazdálkodó szervezetként az UniCredit Bank számára nemcsak az a lényeges, hogy egy-egy térség, közösség gazdasági
életében mennyire fontos szerepet tud játszani, hanem hogy ezen túl is segíteni tudja a helyi társadalom életét. Az UniCreditnél ma már tradíció,
ugyanakkor változatlanul aktuális a rászorultságból fakadó igények alapján, hogy – miközben a
tanulók egészségmegőrzésében, sportos, egészséges életmódjának kialakításában iskoláknak nyújtunk partnerséget – a betegségben szenvedő gyermekek minél eredményesebb gyógyítását a gyermek-egészségügyi intézményeknek nyújtott adományokkal támogassuk.„Választásunk azért esett
az Egészségért Közalapítvány a Kórházért alapítványra, mert értékes és felelősségteljes szakmai
munkájával fontos feladatot teljesít Kiskunfélegyháza helyi közössége számára” – mondta
Botra Kálmán, az UniCredit Bank kiskunfélegyházi ﬁókjának igazgatója. A félmillió forintos adományt a Városi Kórházban ma adta át a ﬁókvezető az alapítvány képviselőjének. A rövid ceremó-

nián Nagyné Szanka Márta kuratóriumi elnök egy
ötszázezer forintról kiállított óriási jelképes utalványt vehetett át, amely összeg átutalása már korábban megtörtént. A pénzből egy spirometer műszert és egy kilégzési hidrogénmérő készüléket
vásároltak, melyhez az Egészségért Közalapítvány a Kórházért 50 ezer forinttal járult hozzá. A
műszerek használatával az intézmény gyermek
járóbeteg-szakrendelésének minőségi színvonalát
tudja javítani.
Kiskunfélegyházán 2009 májusában nyílt meg az
UniCredit Bank ﬁókja. A társaság ugyanis fontosnak tartja, hogy korszerű, udvarias kiszolgálást
nyújtó ﬁókjaival mind több ügyfeléhez kerüljön
még közelebb. Az UniCredit éppen ezért bővítette ﬁókhálózatát, és így a korszerű internetes és telefonos bankolás mellett a személyes kapcsolatot
előnyben részesítők számára is könnyen elérhetővé válnak európai színvonalú szolgáltatásai.
Kiskunfélegyháza lakosai és az itt élő vagy dolgozó vállalkozók immár egy éve ugyancsak kényelmesebben és gyorsabban intézhetik mindennapi pénzügyeiket a helyi ﬁókban.

Vágó Gábor elmondta, ne az önkormányzatok
egyedüli hatásköre legyen a plázaépítések engedélyezése. Erre egy olyan kerekasztalt kell létrehozni, ahol csak a civil szakemberek, a megyei építési hatóság vezetője, a környékbeli kiskereskedelmi egységek tulajdonosai, a lakosság
képviselői véleményének meghallgatása után
szülessen döntés arról, hogy az adott településnek szüksége van-e egy bevásárlóközpontra. Az
ilyen üzletek polcaira ugyanis leginkább import
áruk kerülnek, ellehetetlenítve ezzel a helyi termelőket.Vágó beszélt a Kecskeméten elindított,
úgynevezett Szatyor-mozgalomról. Ennek lényege, hogy kecskeméti emberek közvetlenül –
közösségi pontokon – jutnak hozzá a helyben
termelt zöldségekhez, gyümölcsökhöz, egy előre meghatározott ﬁx árért. Az akció nem csak támogatja a helyi gazdaságot, a termelőket, de
összehozza az embereket, tehát még közösséget
is épít. Pásztorné Fődi Zita Zsóﬁa, a helyi szervezet koordinátora hangsúlyozta, a város lakosságának jelentős része foglalkozik mezőgazdasággal. Az LPM kezdeményezésének célja,
hogy elősegítse érdekeik érvényesítését, termékeik piacra jutását, élénkítve így a helyi gazdaságot.
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Ünnepelt a város március idusán
Folytatás az 1. oldalról.
Csampa Zsolt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke beszéde előtt, a párok, az intézmények, a társadalmi és civil szervezetek képviselői
helyezték el a megemlékezés virágait a költő szobránál. A felnőttkorba lépő ﬁatalokat Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő
köszöntötte, és adta át az erre az alkalomra készített emléklapokat. „Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok” címmel a Constantinum Intézmény
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjai adtak műsort a Petőﬁ téren. A programsorozat záró rendezvényére a Kiskun Múzeumban került sor. A „Múzeumok Világa” címmű
kiállítást, melyen a Bács-Kiskun Megyei Önkor-

Feltreben jártak
Három fős delegáció járt olasz testvérvárosunkban, Feltreben március 4-7. között. A találkozó
központi témája volt a jelenleg is futó testvérvárosi hálózati projekt eddigi eseményeinek értékelése, illetve a jövőbeli rendezvények megbeszélése. A találkozón további hat testvérvárosunk
vett részt (Braunfels, Bagnols sur Ceze,
Newbury, Feltre, Eeklo, Carcaixent).

mányzat Múzeumi Szervezetének múzeumai mutatkoztak be, Németh Péter, a Bács Kiskun Megyei Múzeum igazgatóhelyettese nyitotta meg.
Közreműködtek a Félegyházi Táncszínház néptáncosai.

Eredményesek voltak tavaly rendőreink
Folytatás az 1. oldalról.
A kapitányság illetékességi területén a tavalyi évben kis mértékben emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, ám több bűncselekmény
kategóriában sikerült csökkenést elérni. Egyebek
között megfeleződött a vagyon elleni bűncselekmények száma, hét százalékkal a közterületen
történteké. A bűnesetek felderítésében az országos átlag felett teljesítettek a félegyházi rendőrök.
Az elmúlt esztendőben a rendőrség működési területén 283 közúti baleset történt, ami 4,39 százalékos csökkenést jelent a 2009-es évhez képest.
Az esetek többségét (58,33 százalék) az autósok
okozták, a sorban a következők a kerékpárosok
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(10,42 százalék), majd a tehergépjármű vezetők
(10,42 százalék) és a gyalogosok (8,33 százalék).
A sort a segédmotor-kerékpárosok zárják (4,17
százalék). Motorkerékpáros nem okozott tavaly
balesetet Kiskunfélegyházán. A balesetek az elsőbbségi jog meg nem adása (50 százalék), a ﬁgyelmetlenség (27 százalék), az előzési szabályok megsértése (12,5 százalék), és a gyorshajtás
(8,3 százalék) miatt következtek be. A rendőrkapitányság az idei évben kiemelt feladatának tekinti a rendőrség szolgáltató jellegének erősítését, az állampolgárok biztonsági érzetének javítását, a nyomozás eredményességének megtartását és a bűnmegelőzést.

Máglyán égették el a Télboszorkát

A jelenlegi hálózati projekt fő témája a „Testvérvárosi partnerség jelentősége, aktív európai polgári részvétel, különös tekintettel a bevándorló
polgárok és ﬁatalok csoportjaira. Ennek tükrében
a testvérvárosi delegációk tagjai különböző előadásokat hallgattak meg migrációs területen érintett személyektől, illetve olyan feltre-i lakosoktól,
akik a migráció kapcsán kerültek a városba.
Vasárnap délelőtt a Polgármesteri Hivatalban
Gianvittore Vaccari, országgyűlési képviselő,
Feltre város polgármestere tartott előadást az
olasz és a feltre-i migrációs tapasztalatokról. Az
előadás után a résztvevő országok észrevételeket
tehettek a témával kapcsolatban. Vasárnap délelőtt a kiskunfélegyházi delegáció a vendégfogadó családok kíséretében látogatást tett a Feltre
környékén található településeken és a hegyekben.
Március 7.-én a kiskunfélegyházi delegáció jó
emlékekkel, és új barátságokkal gazdagodva távozott olasz testvérvárosunkból.

Betömik a kátyúkat
Az idei tél sem kímélte Kiskunfélegyháza közútjait. A balesetveszélyes kátyúk kijavítása rövidesen, amint az időjárás megengedi, megkezdődnek a városban.
A munkálatokat legkésőbb májusig be szeretnék
fejezni a szakemberek – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Rádi Rudolf, a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési és lakásgazdálkodási irodájának vezetője.

Belvízmentesítették
a Molnár telepet
Közel háromhektárnyi területet, tíz lakóházat és
hat építési telket borított, illetve veszélyeztetett a
belvíz a Molnár telepen. A hatékony és gyors
munkának köszönhetően mára már sikerült a
problémát megoldani.
Télűző farsangfarki mulatság zajlott március 5-én városunkban. A „didergők” a Móra Ferenc Művelődési Központ
aulájában gyülekeztek délután, hogy közösen
űzzék ki a telet, fagyot, s búbánatot
Kiskunfélegyházáról.
Először Télboszorka készült el kicsik és nagyok segédletével. Bánatukat cédulára írták, s
a boszorkára aggatták. A menet az Ótemplom
előtti térre vonult, ahol muzsika, zene és tánc

kíséretében került máglyára a Télboszorka. Visszatérve a művelődési házba az Aprók
táncával folytatódott a program Kátai Tibor vezetésével, majd Csernik Szende székely lábbábos várta mesével a gyermekeket. Közben
helyben sült szalagos fánk csillapította az éhséget, forró tea pedig a szomjat. Az ifjoncokat
és a felnőtteket este Táncház várta. A muzsikát
elejétől a végéig Inoka Győző és barátai húzta
a közönség fülébe.

Mint arról már beszámoltunk, lakossági bejelentés alapján kezdték meg a belvízi védekezést
Molnár telepen az önkormányzat szakemberei. A
feladat nem volt eszerű, mivel a területnek nincs
természetes lefolyása és zárt vagy nyílt árkos vízelvezető rendszerbe való bekötése sem. A szivattyús látszott az egyetlen megoldásnak, és sikerült megfelelő területet is találni. A munkálatok
sikerrel jártak, mert a víz több nap elteltével sem
tért vissza a talajból.
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Szavalóverseny
a könyvtárban

Laci bácsi...

Szűts József szavalóverseny városi fordulóját tartották meg március 11-én az általános iskolai tanulók részvételével a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtárban. A verseny megyei fordulója március 26-án, Kiskunhalason lesz, ahol városunkat
Pintér Ágnes, Gajdics Janka és Jankovszki Réka
képviseli.

A félegyháziak emlékezetében már csak Laci
bácsi marad Holló László Kossuth- és Szinyeidíjas festőművész, a „magyar Rembrandt”. A
múlt ködéből elővillanó képek egyike, hogy egy
szép nyári éjszakán a hold sápadt fényénél az ajtófélfának dőlve hallgatják az akkori félegyházi
ifjak a síró hegedűszót, s bizony a jeles társaság
nem is álmodta, hogy két tagja milyen magasra
jut fel majd a magyar kultúra lépcsőin. Ez a város tette egyikőjüket íróvá, másikójukat festővé
– ahogyan vallott erről Móra Ferenc és Holló
László. Mindketten az öreg alma mater padjait
koptatták, itt szívták magukra a magyar föld, az
alföldi parasztemberek tiszteletét, szeretetét;
mélységes hazaﬁságukat, istenhitüket is itt kapták ebben az alföldi poros kisvárosban. És itt
kapták meg díszpolgárságukat is.
Mindketten túlnőttek a nyakas kiskunok világán, Laci bácsi Debrecen, „az Ígéret városa” –
ahogyan Szabó Lőrinc fogalmazott – fogadta
be. A tócoskerti házban lelt nyugalmat. Mindig
szoros kapcsolatban maradt szülővárosával. S
ha Félegyháza kért – adott! Festményeket, rajzokat, barátságot, még akkor is, ha a város
urai kétszer utasították el.
Még megvannak a lassan kihülő szálak, de a
kérlelhetetlen idő folyamatosan gyengíti a hajdan oly szilárd baráti kötelékeket. Még itt vannak
a tanuk, akik bírták Laci
bácsi barátságát, akik részesei voltak a róla elnevezett képzőművész körben történt korrigálásának, de ma már
nagyon kell munkálkodni,
hogy a következő félegyházi
nemzedéknek is Laci bácsi
legyen Holló László festőművész.
Az idei esztendőben szülővárosa méltón emlékezett meg Laci bácsiról március 4-én. Az emlékezéssorozat a gimnáziumban lévő emléktáblánál kezdődött, majd a szülő ház melletti szobornál folytatódott, ahol koszorút helyezett el
Debrecen város küldöttsége is.
A nap fő eseményét a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtárban tartott kiállítás-megnyitó jelentette. Nagyszerű ötlet volt a debreceni Komiszár
János festő- és graﬁkus művész anyagát bemutatni Kiskunfélegyházán, ő az első abban a sorozatban, amelyben az intézmény bemutatni
szándékozik Laci bácsi szülővárosának
Debrecen Holló-díjas alkotóit.
A száznál több egyéni kiállítással a háta mögött
és sok-sok neves elismerés birtokában hozta el
műveit a debreceni művész, hogy színekkel,
harmóniával, lobogó élettel töltse meg a könyvtár kiállítótermét. Virág-csendéletek, tájképek,
derűt sugárzó festmények kerültek a falakra és
még valami. Graﬁkái szeretett városáról,
Debrecenről mesélnek. Vonalvezetése, festői

Eredmények:
I. korcsoport (1-4. osztály): I. helyezett: Tóth
Johanna, KÖÁI Dózsa György Általános Iskola,
4. o. (felkészítő: Czigányné Forgó Zsuzsanna), I.
helyezett: Pintér Ágnes, Darvas József Általános
Iskola, 4. o. (felkészítő: Solymosi Ildikó), II. helyezett: Kis-Czakó Máté, KÖÁI József Attila Általános Iskola, 4. o. (felkészítő: Pálné Rádi Irma).
II. korcsoport (5-8. osztály): I. helyezett: Gajdics
Janka, KÖÁI Platán utcai Általános Iskola, 7. o.
(felkészítő: Kőháziné Kovács Mária), I. helyezett:
Jankovszki Réka, KÖÁI József Attila Általános
Iskola, 8. o. (felkészítő: Héderné Kiss Brigitta), II.
helyezett: Kádár Krisztina, Darvas József Általános Iskola, 5. o. (felkészítő: Ágó Mária). A zsűri
III. helyezést nem adott ki.
A verseny megyei fordulóján március 26-án, Kiskunhalason lesz. Pintér Ágnes, Gajdics Janka és
Jankovszki Réka képviseli városunkat.

Programajánló
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.
Március 22., kedd 17 óra: Az APEH tájékoztató előadása. A mezőgazdasági őstermelők adózási formái (szja, járulék, áfa). Előadó: Szabó Gábor
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal).
Március 24., csütörtök 17 óra: 130 évvel ezelőtt
született Bartók Béla zeneszerző. A hattyúházi zenés esték című sorozatunkban a TKIKI Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak műsora.
Március 25., péntek 15 óra: A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület évi rendes közgyűlése.
Március 31., csütörtök 18 óra: Radnai Zoltán
képző- és iparművész tűzzománc kiállítása. Megnyitja: Rosta Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium
igazgatója. Megtekinthető április 23-ig.
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: 8-12
óráig
Honlap: www.psvk.huE-mail: psvk@psvk.hu
Március. 18. (péntek) 21:00, "Szerintem a Jazz"
Koncertsorozat: ZoZo Jazz, jam session mindenkinek. Március. 19. (szombat) 21:00: Időgép
"Skizofónia" lemezbemutató koncert, P.Box.
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Gondolatok, és események Holló László születésének 124. évfordulóján

ecsetkezelése nagyfokú zeneiséget hordoz. A kiállítást Dr. Ujváry Zoltán prof. emeritus a Debreceni Egyetem Néprajztudományi Tanszékének vezetője nyitotta meg, aki egyben bemutatta az alkotóról megjelent könyveket is.
A nap méltó zárása a Szakmaközi Művelődési
Házban történt, ahol 5 félegyházi alkotó közös
tárlata nyílt meg. Igen, ők öten…
Az 1961-es esztendő eseményeire immár véglegesen ráült a feledés sötét homálya, az újabb
nemzedékeknek pedig tankönyvekből tanulandó
történelem. Városunk kulturális életében azonban jelentős mérföldkő, ekkor alapították a máig meghatározó
képzőművészeti közösséget, a Holló
László Képzőművészeti Kört. Bodor Miklós vezetésével az akkor
rajzolni, festegetni szerető és akaró
ﬁatalok hivatalosan is megszervezték és példaképükről – városunk máig legjelentősebb festőművészéről – nevezték el
rajzszakkörüket.
Az akkori alapító tagok közül öten ugyanolyan izgalommal, ﬁatalos lélekkel, de
az idő által már ezüstre festett
hajjal álltak meg az egykori közi szobát magában foglaló
Szakmaközi Művelődési Házban rendezett közös tárlatukon, mint hajdanán
első bemutatkozásuk alkalmával.
Bajzák Lajosné, Csenki Tibor, Kürti Lászlóné,
Mindszenti Lászlóné és Rádi András kiállításával tisztelgett a képzőművész kör 50 éves évfordulója alkalmából, valamint névadójuk születésnapjára emlékezve.
Az alkalom ezúttal inkább az emlékezés, a viszszatekintés, az érzelmek alkalma volt, de a
„nagy öregek” igyekeztek kitenni magukért és
egy jól válogatott anyagot tártak a megnyitón
megjelent szép számú érdeklődő felé.
A hajdani festegető, rajzolgató ﬁatalokból érett,
egyéni stílust kialakító alkotók lettek, akik
Kiskunfélegyháza utolsó ötven évének meghatározó képzőművészeti alakjaivá váltak.
Igen, ők öten, akik még érezhették Laci bácsi
közelségét, még láthatták korrigáló kezét ott a
rajzlapon, s akiknek köszönhetjük, hogy eddig
elvitték szellemét a Holló László Képzőművész
Körben.
RF
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Hulladékból jelmez!
Öt tonna pillepalack gyűlt össze a Csongrádi
Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft által szervezett szelektív akcióban.
Az iskolák közül a legaktívabbnak a József Attila
Általános Iskola diákjai bizonyultak, a másodikok
a Dózsa György Általános Iskola, míg a harmadikok a tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói lettek. A záró rendezvény farsangi
mulatsággal zárult a KÖÁI József Attila Általános
Iskolában. A gyerekek szelektív hulladékból készített jelmezekbe öltöztek. A közönség hatvanhárom jelmezt csodálhatott meg. A pillepalackgyűjtési akció márciusban folytatódik, és május
végéig tart.
Hagyományos Tavaszi hangversenyét adta március 12-én a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesülete a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében. Fellépett a Dévaványai Vox
Humana Vegyeskar, a Makói Városi Vegyeskar, és Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa.
Vezényeltek: Erdeiné Mucsi Éva, Gilinger Ildikó és Szatmári Imre karnagyok. Zongorán kísért Bolla Julianna.

Húsz éves lesz idén
a Nyugdíjas Klubok Egyesülete
Küldöttgyűlést tartott március 10-én a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete
a Szakmaközi Művelődési Házban. A tagság
először az egyesület közhasznú jelentését,
majd az idei évi költségvetés tervezetét fogadta el. Ezt követően az Ellenőrző Bizottság
számolt be elvégzett munkájáról. Végezetül
az éves munkaprogramot tárgyalták meg a
jelenlévők.
Juhász István az egyesület elnöke elmondta,
a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is sikeres esztendőt tudhat maga mögött a tizenhat
klubot tömörítő Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete. A rendezvények sikeresek és jó színvonalúak voltak. A hagyományos foglalkozások mellett a klubok csatlakoztak a városi rendezvényekhez, így a nyug-

díjasok először vettek részt a helyismereti vetélkedőn, részt vállaltak a Múzeumok Éjszakája, a Múzeumi Cukrászda programjában. A
rendezvények sorából kiemelkedik a Békenap, a Kulturális Kistérségi Napok, az Idősek
Napja, és az adventi kiállítás.Egy sikeres pályázatnak köszönhetően több mint négyszázan jutottak hozzá energiatakarékos izzókhoz,
személyenként öt-öt darabhoz.Az idei esztendőben a klubok elsősorban a tagdíjakból gazdálkodnak. Amennyiben plusztámogatáshoz
jutnak, meg tudják tartani valamennyi hagyományos rendezvényüket. Ez évben ünnepli
fennállásának 20 évfordulóját a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete, amit
méltóképp szeretnének megünnepelni, ehhez
várják a város segítségét is – hangsúlyozta Juhász István.

Ragaszkodik Kemencéhez a város
Soron következő ülését tartotta március 7én a Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Bizottság. Az ülésen piaci lakbérrel
meghirdetett lakások bérbevételére benyújtott pályázatokat bírált el a bizottság.
Bense Zoltán, a bizottság elnöke tájékoztatta
a bizottságot, hogy februárban az iroda munkatársával közösen helyszíni szemlét tartottak a Dr. Holló L. utcai nyugdíjasházban,
amely része egy teljes körű, minden bérlakásra kiterjedő átfogó ellenőrzésnek.
Ennek célja az esetleges visszaélések megakadályozása, a bérlők közötti kapcsolatok
javítása. Az ülésen ismét felmerült a kemencei önkormányzati tulajdonú szálló üzemel-

tetése során felhalmozott tartozás és az ingatlan visszaadásának kérdése. A felmerült
kérdések tisztázása érdekében a következő
bizottsági ülésre a Vagyonhasznosítási Csoport és a Jogi Iroda vezetőjét is meg kívánja
hallgatni a bizottság. A megbeszélések után,
mivel a tábor üzemeltetése nem a bizottság
feladata és jogköre, így szeretné felkérni a
Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Bizottság a Pénzügyi, Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottságot, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a tábor ténylegesen visszakerüljön a városhoz. Ez minden
képviselő erkölcsi kötelessége, a városnak
pedig a jelenlegi állapot pénzügyi teher, melyet meg kell szüntetni.

Gimnazisták sikere
Március elején a fővárosi Práter Általános Iskolában szervezték meg az országos Anyanyelvi
Nap rendezvényeit, versenyeit, melyre az ország
11 általános iskolája, illetve 6 évfolyamos gimnáziuma küldte el diákjait. A programban helyesírási versenyek, nyelvi játékok, szépkiejtési
versenyek és példamondatok jelölése szerepelt.
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium 6
osztályosai évek óta kitűnően szerepelnek ezen a
megmérettetésen, s hogy ez a szép hagyomány
folytatódjon, arról az idei versenyzők is gondoskodtak. Dr. Borbélyné Szabó Katalin a „Beszélni
nehéz!” diákkör vezetője felkészítésében Barna
Pap Bianka 7/E osztályos tanuló I. helyezést ért el
a szépkiejtési versenyben, egy csurgói, illetve egy
váci versenyzőt megelőzve. Ugyancsak I. helyezést ért el Pallagi Anna Liza 8/E osztályos mórás
diák, aki a „Beszélni nehéz!’ jelölési versenyben
nyíregyházi és váci diák előtt állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. A vers és prózamondás
kategóriájában a 8/E osztályos Gémes Gergő a II.
helyet hozta el, teljessé téve a félegyházi mórások
sikerét. Ő egy nyíregyházi tanulót előzött meg, és
egy kemecsei diák mögött érte el ezt a szép eredményt. Hogy most, ebben az időben milyen fontos a magyar nyelv ápolása, ahhoz elég csak körülnéznünk szűkebb hazánkban, és bizony nagyon kell értékelnünk azon diákok akaratát, kitartását, tevékenységét, akik teljesítményükkel
ebben a legkisebb sikert is elérik.

A polgármesteri hivatal nődolgozóit köszöntötte március 8-án Kapus Krisztián polgármester a nemzetközi nőnapon. A hölgyek virágot kaptak, melyet a város első embere,
Balla László alpolgármester és a férﬁ dolgozók adtak át.
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Felhívás!
A Kiskunfélegyházi Tourinform Iroda
2011. február 18-án megszűnt.
Az Iroda bizonyos, nem a Magyar Turizmus Zrt által meghatározott
feladatait (üdülési csekk tájékoztatás, kézműves vásárok szervezése, turisztikai ügyekben lakossági, szolgáltatói megkeresések, városi turisztikai rendezvények, önkormányzati honlap Turizmus oldala,
stb.) a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán továbbra is ellátom.
Elérhetőség: Dongó Anita külkapcsolati és turisztikai referens
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási, Vallásügyi, Ifjúsági és Sport Irodája (I. em. 27.)
E-mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu Tel.: 76/562-039

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 m2es 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 m2-es helyiség- Szent János tér 2. sz.
alatti 54,65 m2-es helyiség- Szent János tér 2. sz. alatti 18,4 m2-es helyiségSzent János tér 2. sz. alatti 23,29 m2-es helyiség- Petőﬁ tér 2. sz. alatti 31,5 m2es 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- Asztalos
J. u. 26/6. sz. alatti 13 m2-es garázs- Holló László u. 11/2. sz. alatti 21 m2-es
garázs- Kossuth u. 12. sz. alatti 17,4 m2-es garázs- Asztalos J. u. 24. sz. alatti
42 m2-es helyiség- Jókai u. 1. sz. alatti 102 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 m2es 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 hrszú ~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- Tompa u. 3. sz. alatti 1494/9600-ad tulajdoni hányad (udvar).
Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Földházi Etelka – Csík Adrián
Meghaltak: Kocsis Ferenc – Szank, Hencze Sándor – Szabadszállás,
Buknicz Pálné Szarvas Margit – Kiskunfélegyháza, Végh Sándorné
Csipak Ilona – Bócsa, Fekete Tibor – Bugac, Seres László Kiskunfélegyháza
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Egyházi sorok
• 2011 a család éve, ezért a Betánia közösség kezdeményezésére minden hónap harmadik szombatján sor kerül a „Séta a családokért” elnevezésű megmozdulásra (legközelebb márc. 19-én), mely reggel 6 órakor indul a vasútállomástól és két Kossuth utcai megállóval gazdagítva (kereszt és Új-templom)
az Ó-templomnál ér véget 7 órakor, ahol lehetőség van részt venni a reggeli
szentmisén. Mindenkit várnak, aki szeretne közösen imádkozni a családokért
és felajánlani a szeretteiért ezt az alkalmat!
• Aki érez magában lelki erőt és kitartást, hogy 9 hónapon keresztül imádkozzon egy meg nem született gyermekért, jelezze felajánlását az Ó-plébánián h-p 8 és16:00 óra között.
• Március 19-én, Szent József ünnepén az Ó-templomban a férﬁ tagokért
imádkoznak az esti szentmise keretein belül.
• Keresztutat végeznek a nagyböjti időszakban az Új-templomban pénteken
az esti szentmise után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt, az Ó-templomban pedig szerdán és pénteken 16:30-tól.
• Nagyböjti programok az Ó-templomban: Bibliaóra hétfőn 16:30, kedden
Fájdalmas rózsafüzér 17:00, szerdán Keresztút 16:30, csütörtökön Világosság
rózsafüzér 17:00, pénteken Keresztút 16:30, szo. Mária-litánia 17:00, vas.
Szentségimádás 16:30 órakor.
• Május 6-7-8-án lelkigyakorlatot szerveznek házaspároknak Petőﬁszállásszentkúton. Tájékoztató plakát az Új-templom hirdetőtábláján olvasható.
Szentmisék rendje: Új-templom: h- p 7 és 17 óra, szo. 7 és 18 óra, vasárnap 7,
9, 1/2 11 és 18:00, Ó-templom: h-p 6, 7 és 17:30. vasárnap ½ 7, 8, 9, ½ 11 és
17:30. március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 7, 8 (ezer Üdvözlégy elimádkozása) és 17:30 órakor lesz mise. Kalmár-kápolna: vasárnap 17:00
Kórházban nincs szentmise!

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: Március 14-től - március 20-ig: Móra Patika
Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2. (Tel.: 76/461-721). Március 21-től - március 27ig: Petőﬁ Patika (ügyeletének teljesítésének helye KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J.
u. 4.) Tel: 76/560-158. Március 28-tól - április 3 -ig: Pingvin Patika
Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel: 76/ 560-081. 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 19-én és 20-án: Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel: 20/9511955)., Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessényei u. 26. Tel.: 20/361- 9330. Március 26án és 27-én: Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel: 06-20/3165995)., Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 06-70/321-05-84.
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Hazai pályán is kikapott a KHTK

A tizenegyedeik helyen zárta a 2010/11-es őszi
szezonját a KHTK megye I. osztályában szereplő labdarúgó csapata, 15 meccsen 15 pontot szerezve. A tavaszi idény a KHTK március
13-án idegenben, Kalocsán kezdte, majd rögtön két napra rá, március 15-én, itthon került
sor a 16. fordulóban elhalasztott KHTKNagybaracska mérkőzésre. A csapat Kalocsán
három gólt kapott, kedden itthon sem sikerült
jobban a mérkőzés.
Március 15. Kiskunfélegyháza.
Vezette: Kőrösi (Bábel, Barta)
KHTK –Híd SC Nagybaracska 0:2 (0:0)
KHTK: Tóth – Fricska, Nemes, Horváth, Kerekes, Cseh (Kis), Vidéki (Ormándi ), Lénárd,

Nádasdi (Forgó), Polgár, Katona (Berta). Edző:
Iványi Mihály.
Híd SC Nagybaracska: Székely – Vaskó,
Sztojanovics, Gyeney, Hernádi, Turucz, Kohk,
Blaskó, Shwarckopf, Barbics, Mitász. Edző:
Vanó Sándor.
Gól: Balskó 2.
Rendkívül gyenge színvonalú mérkőzést láthatott a közönség. A bajnok esélyes Híd SC
nem tudta befejezni akcióit, ami leginkább
nem a hazai védőkön múlott. Az első játékrészben még komoly helyzetet sem volt egyik
kapunál sem. A második játékrészben feltámadtak a vendégek. A remekül védő Tóth több
bombalövést is kifogott. Az első bekapott gól
jót tett a hazai együttesnek, ám még sem tudta
eredményre váltani az akaratot. Balaskó második gója tette fel a pontot az i-re.

Diákatléták versengtek a Kossuthban
Intézményi atlétikai bajnokságnak adott otthont március 4-én a Kossuth szakiskola tornaterme. A megmérettetésen három intézmény – Mezgé, Közgé, Kossuth – diákjai versengtek távolugrásban, futásban, magasugrásban, medicinlabda hajításban.
Eredmények, helyből távolugrás, lány: I. Juhász Kitti (Kossuth), II. György Ildikó
(Mezgé), III. Ágó Enikő (Közgé). Fiú: I. Lukács Ádám (Közgé), II. Vígh Marcel (Mezgé),
III. Dógi Gábor (Közgé).
Magasugrás, lány: I. György Ildikó (Mezgé),
II. György Katalin (Mezgé), III. Fekete Enikő

(Közgé). Fiú: I. Borsodi Richárd (Kossuth), II.
Molnár Milán ( Kossuth), III. Lukács Ádám
(Közgé).
Medicinlabda hajítás. lány: I. Ágó Enikő
(Közgé), II. Dés Kitti (Mezgé), III. Juhász Kitti (Kossuth). Fiú: I. Bodor László (Mezgé), II.
Szabó József (Közgé), III. Mogyoró Tamás
(Kossuth).
Futás, lány: I. Csontos Piroska (Mezgé), II.
Lőrincz Tünde (Közgé), III. Szarka Tünde
(Mezgé), Fiú: I. Molnár János (Kossuth), II.
Papp Kázmér (Kossuth), III. Illés – Német
Imre (Kossuth).
tudósítónktól

„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 Kiskunfélegyházán élő lakosoknak. A „Családok Európáért” Találkozó minden évben megrendezésre kerül különböző európai testvérvárosainkban. 2011ben 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: 06-76/562-039
E-mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu

7. oldal

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés szerint történő
ellátására
1.
A
Pályázat
kiírója:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2. 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). 3. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: alkalmatlan a pályázó amennyiben saját tőkéje nem éri el az 3.900.000 Ft-ot. 4. Műszaki
és szakmai alkalmasság: pályázónak ismertetnie és igazolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakmai irányító és autóbuszvezetők képzettségét, a teljesítéshez szükséges legalább két
járatos és egy tartalék autóbusz rendelkezésre
állását, műszaki jellemzőit, továbbá a teljesítéshez szükséges telephely rendelkezésre állását. 5. Pályázónak igazolnia kell, hogy megfelel a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendeletben
meghatározott autóbuszos személyszállítási engedélyre vonatkozó feltételeknek. 6. A pályázaton való részvétel egyéb feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza, amelynek megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele. A
dokumentáció megvásárolható Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
Lajos utca 1. Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda II. emelet 84. szoba, hétfőtől
péntekig 8-12 óráig. A Pályázati dokumentáció
ellenértéke bruttó 100.000 Ft. 7. Ajánlattételi
határidő és az ajánlatok felbontása 2011. május
16. 10 óra. 8. A nyertes pályázat kiválasztása az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerével történik, az alábbiak szerint:Részszempontok: Súlyszámok • Ellentételezés mértéke Ft/év 75 • A EURO 2 vagy korszerűbb motorral rendelkező buszok száma 7 •
Légkondicionált járművek száma 8 • A szerződés teljesítésébe bevont szakemberek közül a
kiskunfélegyházi állandó lakosok százalékos
aránya 10 9. Az eredményhirdetés legkésőbbi
időpontja 2011. június 21. 10 óra 10. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja 2011. június 30.
10 óra 11. A közszolgáltatás megkezdésének
időpontja 2011. augusztus 1. 12. A közszolgáltatás befejezésének időpontja 2016. július 31.
13. A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás:
Kapcsolattartás: Polgármesteri Hivatal, 6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda
II. emelet 84. szoba, Kiss Jenő ügyintéző hétfőtől péntekig 8-12 óráig. Telefon: 76/562-044,
e-mail: kissj@kiskunfelegyhaza.hu
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Emese bronzérmes lett Svédországban

2011. március 17.

Meredeken lejtett
a martfűi pálya
Befejezte az alapszakaszt a P&P NB II-es kézilabda csapata. A gárda március 5-én nagy izgalommal
utazott Martfűre. Tudták, az ellenfélnek nagyon kell
a hazai győzelem, hogy megmaradjon az esélyük a
bent maradáshoz.
Parázs mérkőzésen végül alulmaradtak a
félegyháziak. A bajnokság egyik legszebb játékát
mutatta be mind az ifjúsági, mind a felnőtt csapat. A
felnőtt mérkőzés eredménye: 28-25 (13-12)Gólszerzők: Csőke Ákos (1), Avar György (2), Bolvári István
(3), Ignácz Vilmos (12), Pusztaszeri Tamás (2), Savanya Zsolt (5)Az ifjúsági mérkőzés eredménye: 3231 (13-15)Gólszerzők: Pintér Árpád (13), Csőke
Ákos (12), Fekete Krisztián (1), Hatvanyi Ferenc (2),
Nagy Péter (1), Némedi-Varga Róbert (2).
Árvai Zoltán

A hét végén Svédországban, Klippan nevű városban lépett szőnyegre a Kiskunfélegyházi Vasas TK EB ezüstérmes versenyzője, Szabó
Emese.
Az alig egy hónap múlva kezdődő Európa bajnokság főpróbájának számító versenyen 20 or-

szág versenyzői mérték össze tudásukat. Emese
a későbbi győztes japán lánytól kapott ki az első fordulóban, de a vigaszágon már minden ellenfelét legyőzve megszerezte a bronzérmet. Az
EB felkészülés részeként további két hétig a
svéd válogatottal közösen edzőtáborozik az ő
otthonukban.
Szabó József

Boglárka gólzáport zúdított a Skorpiókra
Március 5., Salgótarján, Városi Sportcsarnok.
Játékvezető: Berta László (Mohácsi,
Mohácsi)
Mókusok: Kovács Klaudia – Molnár
Judit, Pincze Gabriella Csilla, Megyes
Ágnes, Szabó Boglárka. Cserék:
Bezsenyi Anita, Bagdi Csilla, Szabó
Nóra, Vidács Krisztina. Edzők: Osztopáni
Mihály, Dombó János.
Skorpió-1DFC Group Salgótarján –
Kiskunfélegyházi Mókusok 2:15 (2:7)
Góllövők: Fehér Vivien (2) illetve Szabó
Boglárka (13), Pincze Gabriella Csilla,
Szabó Nóra.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): Álmos kezdés után, a hazai csapat erejét felőrölve, magabiztos győzelmet arattunk.
Szabó Boglárka gólérzékenységére nem
találták a Skorpiók az ellenszert, és sikerünkkel újabb lépést tettünk a bennmaradás érdekében. Molnár Judit sérülése reméljük, mielőbb helyrejön, és a csapat
rendelkezésére tud állni a következő fordulóban. Jobbulást kívánunk neki.
Rigó Tamás

AVIA Benzinkút
Kiskunfélegyháza,
Szegedi út 89.

Nikolett aranya
Pestszentimrén
Az elmúlt hétvégén két helyszínen is szőnyegre léptek a Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői. A lányok közül hárman Pestszentimrén az idős Növényi
Norbert emlékversenyen vettek részt, ahol 4 nemzet
képviseltette magát. Kadet korosztályban Vidéki
Nikolett a 40 kg-os súlycsoportban aranyérmet nyert,
míg Rekedt Nagy Nóra a serdülő + 65 kg-ban ezüstérmet szerzett. A ﬁúk Kiskőrösön küzdöttek, ahonnan két érmet sikerült elhozni. A 32 kg-os Vidéki
Roland ezüst, az 54 kg-os Seres Gergő pedig bronzéremmel térhetett haza.
Szabó József

ÜVEGES
KÉPKERETEZŐ
Kkfháza, Dr. Holló L. 36.
Herczeg Tibor

06-20/92-60-987
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