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Közlöny
Kerékpárút épül a Kossuth utcán

Feloldották
a belvízkészültséget
Mára a veszélyeztetett területek 90
százalékánál sikerült elhárítani a
belvízveszélyt az
önkormányzat
szakembereinek.
A múlthéten így
fel is oldották az
elsőfokú belvízvédelmi készültséget. A
védekezés már csak néhány helyen folyik. A készültség újbóli elrendelése az
időjárás alakulástól, a csapadék menynyiségétől függ.

Megkezdődött a Kossuth utcai kerékpárút befejező szakaszának építése. A Dankó P.Marosvásárhely és a Marosvásárhely – Majsai
út közötti szakasz, hasonlóan a Dózsa – Dankó
P. u. közöttihez, aszfalt helyett térburkolatot
kap-tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus
Krisztián polgármester.
Tavaly, egy telefonhálózat tervező kereste fel az
önkormányzatot, azzal a kéréssel, hogy optikai
kábelt szeretne kiépíteni a vasútállomás és a
Körpatikánál lévő tízemeletes épületek között.

A tervek szerint a Mezősi Károly utcában, a
zöldterületben vezették volna a kábeleket. Az illetékesek viszont ezt nem hagyták jóvá, mivel a
munkálatok komoly pusztítást okoztak volna a
zöldfelületben. Az egyeztetést követően a választás a Kossuth utcai kerékpárút alatti nyomvonalra esett. A tervek elkészültek, a munkálatok pedig a napokban meg is kezdődtek. Az új kerékpárút aszfalt helyett térburkolatot kap. A háromszáz méretes szakasz megépülése után teljes egészében megoldódik a kerékpáros közlekedés a
Kossuth utcában – tette hozzá Kapus Krisztián.

Elkészült az útalap a Bajcsy utcában
Régi vágya válik valóra a Bajcsy utca lakóinak.
A héten elkészül a Liget utca felőli utolsó köz útalapja. A beruházás egymillió forintba kerül.
A pénzt hat család, és három vállalkozás adta
össze. Az útalappal március 25-re készültek el a

szakemberek. A szilárd burkolatának megépítését pályázati pénzből kívánja megoldani az önkormányzat – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.
Folytatás a 3. oldalon.

Az elsőfokú belvízvédelmi készültséget
január 11-én rendelték el Kiskunfélegyházán, mivel több mint 100 lakóingatlan
és ezer hektárnyi mezőgazdasági terület
került veszélybe. A szakemberek valamennyi bejelentett helyszínt felkeresték,
hogy megfelelő megoldást dolgozzanak
ki a belvízmentesítésre. Volt ahol árokrendszert létesítettek, akadt ahol szivatytyúzással oldották meg a feladatot. Mára
a bejelentett helyszínek közel 90 százalékánál rendeződött a helyzet. A múlt héten
így megszűnt az elsőfokú belvízvédelmi
készültség. A védekezés már csak néhány
helyen folyik, mivel vannak még belvizes területek.
Az önkormányzat ez ideáig 5,5 millió forintot költött a védekezésre, melynek akár
70-90 százalékát is visszakaphatja a
vismaior kertből.
További részletek a 3. oldalon.

Megfiatalodott a város weboldala Minikonferencia: „Európa: a család az első!”
Új köntöst kapott és új elemekkel bővült a város weboldala. A
fejlesztés célja az volt, hogy megkönnyítsék az ügyintézést, és
a tájékozódást. A félegyháziak március 15.-e óta az ügyfélfogadási időkről, iskolai beiratkozásokról, az intézményekről és
még sok más témában informálódhatnak a megújult internetes felületen.
A menüpontok között továbbra is kiemelt helyen szerepel az
elektronikus ügyintézés. Az önkormányzat tavaly év végén vezette be az online formát, annak érdekében, hogy javítsa a közszolgáltatások minőségét, elősegítse az ügyintézés gördülékenységét. A rendszert már valamennyi irodára kiterjesztették.
Természetesen az elektronikus forma nem szüntette meg a személyes ügyintézés lehetőségét. Ha valaki nem tud kiigazodni az
internetes rendszeren, akkor ügyfélfogadási időben intézheti
ügyeit a városházán. Webcím: www.kiskunfelegyhaza.hu

Március utolsó hete a Családok
Hete az Európai Unió magyarországi soros elnöksége idején. Az
Európai Nagycsaládos Szövetség
és a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete minikonferencia sorozatot szervezett március 26-ára,
„Európa: a család az első!”címmel.
A kezdeményezéshez az ország
hetven települése, többek között
Kiskunfélegyháza is csatlakozott.
A minikonferenciának a polgármesteri hivatal díszterme adott otthont. A résztvevőket Kapus
Krisztián polgármester köszöntötte. Közreműködtek a Városi Zeneiskola és a Darvas József
iskola növendékei.
Részletek a 3. oldalon.
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HelyØre ker l a gÆz ra, marad a RocktÆr J l m k dik

a GYI K iroda

Eleget tesz a szerz dØsben vÆllalt feltØteleknek a RocktÆrat zemeltet Plain Rock
Egyes let. A gÆzmØr felszerelØsØre mÆrcius
27-Øn tett gØretet nodi `rpÆd, az egyes let
vezet je. A RocktÆr tovÆbbi m k dØsØr l, a
bØrleti szerz dØs feltØteleir l, id tartamÆr l a
napokban Ællapodnak meg a felek jelentette be a ma sszeh vott sajt tÆjØkoztat n Kapus KrisztiÆn polgÆrmester.

KØt Øve kapta hasznÆlatba az reglaktanya
f ldszintjØt a RocktÆr Øs a FØlegyhÆzi ASI. A
szerz dØs ØrtelmØben 2009. szeptemberØig
kellett volna kiØp teni k a k z zemi almØr ket. A Plain Rock Egyes let a v z- Øs villany rÆt mÆr felszereltette, Æm a gÆz ra kiØp tØse ez idÆig nem t rtØnt meg. Az egyes let a
napokban kapott felsz l t levelet az Øp letet
zemeltet
sszevont SzakkØpz IntØzmØny
igazgat jÆt l, hogy miel bb teljes tse a szerz dØsben vÆllalt feltØteleket, k l nben az iskola nem hosszabb tja meg bØrleti szerz dØs ket.
A h r hallatÆn - civil kezdemØnyezØsre gy jtØs indult a RocktÆr megmentØse ØrdekØben.
Kapus KrisztÆn polgÆrmester Øs `goston Tibor

Egyre pezsg bb az Ølet a TERASZ Klub egyik
helyisØgØben kialak tott - idØn januÆrban Ætadott
ifjœsÆgi irodÆban. A Gyermek Øs IfjœsÆgi nkormÆnyzat tagjai itt megbeszØlhetik ØlmØnyeiket, problØmÆikat. Pr bÆlnak programokat kitalÆlni, forrÆst keresni. A TERASZ munkatÆrsaival, Øs a KiskunfØlegyhÆza IfjœsÆgÆØrt Egyes let seg tsØgØvel pedig alkalom is ad dik az tletek megval s tÆsÆra.
igazgat felajÆnlÆsÆval az sszeg 200 ezer forintra gyarapodott.
nodi `rpÆd, a sajt tÆjØkoztat n elmondta, remØli a fennmarad 400 ezer forint egy h nap
alatt sszegy lik. Budapesten Æprilis 5-Øn, f vÆrosi zenekarok is koncertet adnak a RocktÆr
megseg tØse ØrdekØben.
Kapus KrisztiÆn polgÆrmester a sajt tÆjØkoztat vØgØn kijelentette; r l, hogy siker lt Ørdemben rendezni az gyet. KiskunfØlegyhÆza
a fiatalok vÆrosa is, tehÆt seg teni, tÆmogatni
kell minden pozit v kezdemØnyezØst, ahogy a
RocktÆrat is.

A megØlhetØsi mutat kat vizsgÆltÆk a diÆkok
Egyetemi hallgat k vØgeztek szociol giai felmØrØst hÆrom napon kereszt l vÆrosunkban.
El sz r a Pet fi lak telep lak it kerestØk fel,
hogy megismerkedjenek a csalÆdi hÆztartÆsok gazdÆlkodÆsÆval, j vedelmi viszonyaival,
a megØlhetØsi forrÆsok el teremtØsØnek m djÆval, Øs hogy az emberek mikØnt sÆfÆrkodnak a megszerzett javakkal.

A veszprØmi Pannon Egyetem hallgat i mÆrcius 22-Øn a k lter leten Øl ket keresik fel,
majd a kertvÆrosi rØszeken vØgeztek felmØrØst
Dr. Leveleki Magdolna egyetemi docens, a
Pannon Egyetem szociol gusa vezetØsØvel.
A felmØrØst a Lakitelek NØpf iskola Kossuth
Lajos KollØgiuma kezdemØnyezte. A munkÆban a veszprØmi Pannon Egyetem Øs t bb magyar egyetem hallgat i is rØszt vettek. A kutatÆsok tapasztalatai alapjÆn t rvØnyjavaslatokat

fogalmaznak meg, melyeket a Parlament elØ
terjesztenek. A felmØrØs mÆrcius 21-Øn kezd d tt CsongrÆdon, KecskemØten, KiskunfØlegyhÆzÆn, Øs t bb k rnyez telep lØsen.
A terepkutatÆst vÆrosunkban a Pannon Egyetem hallgat i vØgeztØk hÆrom cØlcsoportot
lak telepen, k lter leteken, kertvÆrosi rØszben
Øl k vÆlasztva. MunkÆjukban a k rzetek nkormÆnyzati kØpvisel i nyœjtottak seg tsØget,
gy HorvÆth GÆbor, Dong J zsef Øs Mester
Ern .
Dr. Leveleki Magdolna egyetemi docens, a
Pannon Egyetem szociol gusa a FØlegyhÆzi
K zl ny Online Ørdekl dØsØre vÆlaszolva elmondta, tapasztalataik nagyon j k voltak. Az
emberek sz vesen vettØk az Ørdekl dØst, adtak
vÆlaszokat a feltett kØrdØsekre, gy ØrtØkes
anyagot tudtak gy jteni.
- munkatÆrsunkt l-

BuszvÆr t kaptak a tanyÆr l bejÆr diÆkok
FedØl nØlk l, es ben, fagyban vÆrtÆk ez idÆig a menetrendszer jÆratot az utasok, leginkÆbb a bejÆr
diÆkok a KossuthBatthyÆny utcai megÆll ban. A problØmÆra
Szamosi Endre nkormÆnyzati kØpvisel
h vta fel a kØpvisel -test let figyelmØt. Az illetØkesek megvizsgÆltÆk a buszvÆr telep tØsnek lehet sØgØt. A hely sz ke miatt egyedi utcabœtorra van sz ksØg. Ennek elkØsz tØse kis k ltsØggel, egy, mÆr hasznÆlaton k v li vÆr Ætalak tÆsÆval meg is old dott.
MegoldÆskØnt kap ra j tt egy, a VSZKSZ telephelyØn kiselejtezØsre vÆr vÆzszerkezet,
amit a Megaprofil Øs az El szer Kft. dolgoz i ellenszolgÆltatÆs nØlk l, nzetlen seg tsØggel œj tottak fel. A buszvÆr a napokban a
helyØre is ker lt.

Szamosi Endre a k rzet nkormÆnyzati kØpvisel je elmondta, az œj buszvÆr nem val sulhatott volna meg Seres J zsef Øs CsÆnyi
J zsef, a kØt cØg vezet je, Keser Csaba (aki
a festØst vÆllalta), valamint a dolgoz k nzetlen seg tsØge Øs kivÆl munkÆja nØlk l.

KapusnØ DunÆs-Varga Ibolya ifjœsÆgi referens elmondta, pÆlyÆzati pØnzb l k z s programkØnt
egØszsØgnapot rendezt nk, TestmozgÆs nemcsak a szabadban c met visel programunk is nagyon nØpszer volt a fiatalok k rØben. J gÆztunk,
nØptÆncot tanultunk, hastÆnc alapjaival ismerkedt nk, csocs Øs biliÆrd versenyen mØrtØk szsze tudÆsukat a fiatalok. KRESZ vetØlked vel Øs
termØszetismereti vetØlked vel, ping-pong bajnoksÆggal Øs kozmetikai tanÆcsadÆssal, bemutat val vÆrtuk a tiniket t bb hØtvØgØn kereszt l. A
programok ingyenesek voltak Øs a leg gyesebbek mØg okleveleket Øs ajÆndØkot is kaptak az inni Øs ropogtatni val mellØ.
A GYI K S fiataljaink sszerÆz trØningen vettek rØszt, t bben pedig ifjœsÆgi konferenciÆn.
Egyik kØpvisel nk KikindÆn jÆrt a vÆrosunk
egyik testvØriskolÆjÆban, ahol regb tette a vÆrosi GYI K j h rØt. Itt a tavasz, Øs mÆr kØsz l nk
a GYI K vÆlasztÆsra Øs a kampÆnyra.

Megh v
Ezœton tÆjØkoztatom KiskunfØlegyhÆza VÆros lakossÆgÆt, hogy nkormÆnyzatunk Æltal KerØkpÆrforgalmi hÆl zat fejlesztØse
KiskunfØlegyhÆzÆn, a Szentesi œt Liget u.
AlpÆri œt nyomvonalÆn c m , DAOP3.2.1./A-09-2009-0005 jel projektjØnek
megval s tÆsa Eur pai Uni s tÆmogatÆssal
megkezd d tt. A beruhÆzÆs megval s tÆsÆval kapcsolatosan ismØtelten lakossÆgi f rumot, illetve tÆjØkoztat t tartunk, melyre ezœton tisztelettel megh vom.
A tÆjØkoztat id pontja: 2011. Æprilis 6.
(szerda) 17.00 ra.
A tÆjØkoztat helysz ne: KiskunfØlegyhÆza,
volt Bajcsy-Zsilinszky `ltalÆnos Iskola.
K sz n m, hogy jelenlØtØvel megtiszteli
nkormÆnyzatunkat!
Balla LÆszl alpolgÆrmester
Megh vottak: Ørintett ingatlantulajdonosok,
ill. vÆros lakossÆga, a sajt kØpvisel i, a vÆros vezet sØge, az Ørintett nkormÆnyzati
kØpvisel k, a DARF projektmenedzsere
tÆjØkoztatÆsul, a kivitelez kØpvisel je, a tervez -m szaki ellen r, a PolgÆrmesteri Hivatal Ørintett munkatÆrsai.
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Programajánló
Április 5., kedd 16.45 óra: KÖNYVEK
KLUBJA olvasókör. Beszélgessünk a modern
világirodalom legszebb műveiről: Ulickaja:
Diana. A beszélgetést vezeti: Kovács Nikolett
irodalomtudományi doktoranda.
Április 7., csütörtök 17 óra Művelődési
Központ: A Móra Ferenc Gimnázium diákjainak és tanárainak KÖLTÉSZET NAPI műsora. Köszöntőt mond: Kapus Krisztián polgármester.
Április 11., hétfő 16 óra – Haubner K. u. 20.
80 éve hunyt el HAUBNER Károly dalköltő,
karmester és énektanár, városunk díszpolgára.
Koszorúzás emléktáblájánál. Megemlékezést
tart: Tóth Istvánné középiskolai tanár, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület irodalmi
szekciójának tagja. Közreműködik: Kiss Ákos
Jenő.
Április 14., csütörtök 18 óra: A földrajzi szabadegyetemi előadás-sorozat keretében dr.
Tarjányi József előadása, Mongólia, ahonnan a
hunok jöttek címmel. Bevezetőt tart: Bense
Zoltán hegymászó.
Megtekinthető kiállításunk: Radnai Zoltán
képző- és iparművész tárlata április 23-ig látogatható.
A Hattyúházban minden páros hét keddjén
Betűbölcsi, a városi könyvtár Baba-mama
Klubja, páratlan héten kedden Csiri-biri torna. Időpont: 10 óra.

Színház az egész világ…
Akár ez az örök érvényű Shakespeare idézet
is lehetett volna a mottója a kiskunfélegyházi színjátszó csoportok bemutatkozásának,
melyre március 26-án került sor a Móra
Ferenc Művelődési Központban a Színházi
Világnapon.
A rendezvényen felléptek a TKIKI Batthyány
Lajos Általános Iskolájának drámakörös csoportjai (Aprók kiscsoportja, Kis komédiások,
Vadrózsák) Répa Mónika pedagógus vezetésével és Turpinszki Béla, színművész Móra
Színitanodájának növendékei.

Félegyházi Közlöny

MFG Biennálé
Az utóbbi 30 esztendő hagyománya, hogy a
Móra Ferenc Gimnázium 2 évenként nagyszabású képzőművészeti bemutatóval (biennale) lép
Kiskunfélegyháza közönsége elé. Az idei tanévben az időpont is, a helyszín is változott. Az eddigi őszi időszakot a márciusi tavasz váltja, a megszokott szakmaközi művelődési ház helyett ezúttal a művelődési központ auláját rendezték be a
kiállítók.
Ezúttal a megnyitó személye is
újdonság volt, mivel egy közelmúltbeli szakköri tag, a jelenleg
művészettörténet szakon tanuló
egyetemi hallgató ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a gimnazisták alkotásait. Brunner Attila néhány éve érettségizett, és az
ELTE művészet történet szakára
nyert felvételt. Aki viszont „változatlan maradt” az a felkészítő
tanár, a hagyomány mozgatója,
továbbvivője, az iskola művésztanára – Szabó Ildikó. Ez a kiállítás elsősorban nem a „magas
művészet” felé kacsingató egyének kizárólagos lehetősége, sokkal inkább a mórás diákok
önkifejezésének minél szélesebb körű bemutatása. A szabadság, az alkotói korlátlan lehetőség lengi be a tárlatot. Úgy formailag, mint tartalmilag, de az alkalmazott technikák területén
is. Bár a szakköri tagok, illetve a diákok elvileg
minden anyagot, formát felvállalhattak, a tanári
irányítás nagyon bölcsen mindvégig megmaradt
a háttérben. Szívós és kitartó oktató-nevelő mun-

2011. március 31.
ka eredménye, hogy ilyen széles spektrumot vonultatott fel az idei kiállítás, mely elsősorban a
szürrealizmus világába visz el, s az ezt legjobban
kifejező „Álom” témakörben fogalmazódott meg.
A mennyezetről számtalan kisebb-nagyobb jelkép,
szimbólum függ alá, s szinte azt kerülgetik a magasabb termetű látogatók a tárlatnézés közben. Az
udvar felé eső rész a nyugati kultúrát, míg a belső
tér rész a keleti kultúrát személyesíti meg, míg a
számítógépes terem rész a rémálmok birodalmába viszi el az érdeklődőket. A nyugati kultúrát jelképező paravánok közül az egyik oldalon a tanulmányrajzok, a realitás, míg a másik
oldalon az abból kiinduló és az azon
alapuló álom-szerű képi elemekkel
tarkított alkotások nyertek elhelyezést. Mintegy 50 diák munkái láthatók, vannak köztük igen tehetséges,
már komoly tudással rendelkezők, illetve képregény-újságba publikálók
(!), de a többségük lelkes, önmagukat kifejező, szabadidejét hasznosan
töltő középiskolás. A megnyitó méltó volt a XVI. Biennáléhoz, hiszen a
Mozgásszínház, valamint az iskola
zenekarának néhány tagja is kapcsolódott előadásával társművészethez – kiválóan. Kevés olyan szakkör
működik a környéken, amely több
mint 30 esztendeje magas színvonalát megtartva, folyamatosan a város lakói elé tárja a középiskolás diákok képi kifejező világát. A diákok, a
rendezők, a felkészítő tanár
rengeteg befektetett munkája a
legnagyobb elismerést és tiszteletet érdemli.
RF

Partnervárosi egyesület alakul Félegyházán
Kiskunfélegyházának az elmúlt 20 év alatt jelentős és sokrétű kapcsolatrendszere alakult
ki Európa számos településével. Ezen kapcsolatok egy része dokumentált, míg más része nem dokumentált, de jól működő kapcsolat, mely különböző területekre terjed ki.
Kiskunfélegyháza Város több alkalommal
meghívta e települések polgárait, képviselőit
a városi rendezvényekre, akik örömmel részt
vettek a rendezvényeken. Ezenkívül számos
meghívás érkezett partnervárosainkból, melyeknek rendszeresen eleget tettünk. Ennek
kapcsán több kiskunfélegyházi egyén és család között alakult ki szoros kapcsolat.
Az Európai Uniós gyakorlatot követve
Kiskunfélegyházán is szeretnénk létrehozni
egy civil szervezetet, Kiskunfélegyházi Testvér- és Partnervárosi Egyesület néven, amely
egyesület szervezné, koordinálná a testvérvá-

rosi és partnervárosi kapcsolatokat. Az egyesület tartaná a kapcsolatot Kiskunfélegyháza
Város önkormányzatával és Európai Uniós
pályázati támogatásokat venne igénybe tevékenységéhez.
Az egyesület alapítását 2011. májusában tervezzük. Ezen felhívásunk alapján nagy tisztelettel várjuk azon egyének, családok, intézmények, szervezetek jelentkezését, akik az
alapítandó egyesület alapító tagjai kívánnak
lenni, illetve az egyesület munkájában tevékenyen részt kívánnak venni. Jelentkezési határidő: április 15. péntek. További információ
és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
Dongó Anita, Külkapcsolati és turisztikai referens.
Polgármesteri
Hivatal
Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza
Kossuth u. 1. I. 27. E-mail: dongo.anita@kis
kunfelegyhaza.hu. Tel.: 06-76-562-039

Tordán jártak a félegyházi táncosok
Torda város meghívására, s Kiskunfélegyháza Polgármesteri Hivatala kérésére a Padkaporos Táncegyüttes március 25-27 között részt vett az erdélyi Tordán, a ,,Magyar kisebbség kulturális napja"
című rendezvényen több erdélyi és magyarországi táncegyüttessel közösen.
Április. 1. (péntek), 20:00: Depresszió, Rubicon, Csakazértis (Jegyár:1.690 Ft elővét, 1.990
Ft helyszín). Április. 2. (szombat) 21:00: Sub
Bass Monster élő zenekarral, AfroDZAQM
(Jegy- ár:1.000 Ft elővét, 1.400 Ft helyszín).

Az elmúlt években is, és idén is, fontosnak tartottuk - mondta el Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, hogy a határon túli magyar kultúra részesei legyünk, ezért kértük fel a Padkaporos Táncegyüttest, hogy
képviseljék városunkat, hagyományainkat, és részvételükkel erősítsék az összetartozás érzését a határon túli
magyarlakta területek képviselőivel is.
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Félegyházi hentes tanulók sikere

A múlt emlékezői

Kunhegyesen rendezték
meg a Húsipari Szakma
Kiváló Tanulója Verseny
döntőjét. A szám szerint ötvenegyedik megmérettetésre tizenkilenc leendő szakember nevezett. A feladatok között szerepelt sertés
vágás és csontozás, lecsókolbász készítés valamint
érzékszervi bírálat és bolti
eladás is.

A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézményben sikeres pályázatot nyújtott be még 2009 decemberében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Audiovizuális emlékgyűjtés pályázati felhívásra. A program az Európai Szociális Alap és a magyar állam társfinanszírozásában valósul meg, intézményi önerő
nélkül. A maximális elnyerhető pályázati összeg
intézményenként 15 millió forint volt, a
félegyházi intézmény is ekkora összegre pályázott
és ezt meg is kapta, így egyike lett az ország azon
69 középiskolájának, akik részt vehetnek e programban.

A feladatokban mind gyakorlati, mind elméleti téren bizonyítani kellett a rátermettséget. A
kiskunfélegyházi Mezgé (Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és
Szakiskolája) két versenyzővel képviseltette
magát. Heródek János 6., míg Bense Imre min-

denkit megelőzve az 1. helyen végzett. Ezzel a
kitűnő eredménnyel a tanulók megismételték
tavalyi verseny eredményeiket, tovább növelve
ezzel a kiskunfélegyházi húsipari képzés országos hírnevét.
A képen Heródek János, Szatmári István (szakoktató), Bense Imre

Apanap a Constantinum óvodában
“Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul
szájra…. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy
száll szájról szájra a magyarok származásának
mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az
ő fiának. Egyszer majd ti is elmesélitek utódaitoknak, honnan jöttünk…”
Így kezdi Móra Ferenc, városunk szülötte Rege
a csodaszarvasról című mondáját. Írónk maga is
megélte, és Kincskereső kisködmön című kötetében meg is örökítette, hogyan mesélt neki édesapja, Márton szűcs, miközben egy ködmönbe
belevarrta, belehímezte szíve minden szeretetét.
Így lett belőle tündérlakta csodaködmön, ami
csak akkor kényelmes, ha viselője igaz ember.
Semmihez sem hasonlítható intimitás az, amikor
egy apa mesél fiának vagy lányának, és a mesék
által maga is az igaz életre tanít, nevel. Hiszen a
jó mesében a szereplők mindig elkülönülnek
jókra és rosszakra, a végkifejletben diadalt arat a
jó, a rossz pedig elnyeri méltó büntetését.
A Constantinum Óvodában igyekszünk biztatni

az apukákat, hogy meséljenek gyermekeiknek,
ezért, hogy minél több történetet megismerjenek,
a március 16-i apák napját a magyar népmesék
jegyében álmodtuk meg. Délelőtt együtt játszottak, barkácsoltak, dramatizáltak a meghívott apukák, nagypapák gyermekeikkel, unokáikkal, bábokat, fejdíszeket készítettek, majd a délután folyamán a Constantinum Sportcentrumban egy
játékos mesetúrán vehettek részt, mozgásos,
ügyességi feladatokban mérhették össze erejüket. Az öreg halásszal együtt horgászhattak, az
égig érő paszuly tetején ülő tyúkról léggömb-tojásokat szedegettek le, a három pillangóval virágok kelyhében kerestek menedéket, és a kismalaccal együtt menekültek a farkasok elől. A legnagyobb sikert a kiskakas gyémánt
félkrajcárához kapcsolódó bő bugyogó aratta,
amibe belefért apa és fia egyaránt. Reméljük,
hogy mindenkinek kedvére volt az apák napja.
Szeretettel várjuk jövőre erre az alkalomra azokat is, akik ismerkedni szeretnének óvodánkkal.
Répa M. Anna nővér

Bemutatkozik a KÖÁI
Platán Utcai Általános Iskolája
Iskolánk az elmúlt 27 tanévben megőrizte gyermekközpontú, családbarát szemléletét. A minket
választó első osztályosok számára kínáljuk a képességorientált, hatékonyság növelő olvasás- és
írástanítási módszert, amelyet már tizedik éve alkalmazunk, igen jó eredményességgel. Minden
kisgyermeknek hasznos, különösen azoknak, akiknél esetleg valószínűsíthető az olvasási
részképességzavar.
A többi tagintézményhez hasonlóan 1. és 2. osztályban választható délutáni foglalkozás keretein
belül angol és német nyelv tanulására van lehetőség.
Intézményünkben emelt szintű nyelvoktatás folyik, ez heti öt nyelvórát jelent a tanulóknak negyedik osztálytól. A Platán Iskola megőrizte saját
hagyományait, továbbra is színvonalas ünnepé-

lyeket és rendezvényeket tartunk. Tanulóink rendszeres résztvevői a városi, térségi, megyei kulturális és tanulmányi versenyeknek, ahol rangos helyezéseket érnek el. Iskolánk a város egyetlen
olyan általános iskolája, amely egy nagyon szép,
természetes környezetben található. Belső udvarunk és a környező park lehetőséget biztosít arra,
hogy gyermekeink egy élhetőbb, tisztább környezetben töltsék el szabadidejük egy részét. A KÖÁI
tagintézményeként a jövőbeni feladataink egyikeként célul tűztük ki a tehetséggondozást, amely tanulóink tudásalapon történő felemelkedésének záloga lehet. Szakmailag jól képzett, a pedagógus pálya iránt elhivatott nevelőink szeretettel várják az
Önök gyermekeit a Platán Iskolába.
Tisztelettel várjuk az érdeklődő családokat!
Mester Ernő igazgató

A projekt megvalósításában 7 pedagógus és közel
50 diák vesz részt, akik azt vállalták, hogy felkutatják a szűkebb lakókörnyezetük, családjuk és rokonságuk körében azokat az embereket, akik szívesen mesélnek a huszadik század második felének általuk megélt vagy akár visszaemlékező családi történetekből ismert történelmi eseményeiről. A
programban részt vevő diákok interjút készítenek
tanáraik irányításával és felügyeletével.
A pedagógusok felkészítése az elmúlt év őszén 60
órás továbbképzés keretében megtörtént, de a pályázatot összefogó és irányító alapítvány folyamatos konzultációkkal, mentorálással segíti a
program végigvitelét. A diákok az iskolában, tanórán kívüli foglalkozások keretében készültek a
megvalósításra. Egy részük az interjúzás alapjait
tanulta, ők az elkészülő anyagok riporterei, míg a
technikai berendezések iránt érdeklődők inkább az
„operatőri”feladatok megvalósítói.
A 2010/2011-es tanév befejezéséig kell elkészülni 75 történeti interjúnak. A felvételek elkészítését
szerkesztési és vágási munkák követik, és a teljesen kész anyagok egy országos gyűjtemény részét
fogják képezni. Ez a gyűjtemény nyilvános lesz,
az emlékpontok.hu honlapon megtekinthetők azok
az interjúk, amelyekhez az interjúalany hozzájárulását adta.
A megvalósuló program kiemelt céljai között szerepel a történelemtanítás megújításának szándéka,
a második világháború időszakától kezdődő történelmi események minél sokrétűbb feltárása, kutatása, és nem utolsó sorban az, hogy induljon meg
a beszélgetés a fiatal és az idősebb generációk tagjai között. Mi magunk, résztvevők is azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok, eddig el nem mesélt családi történet elevenítődik fel e beszélgetések során, amit az idősebb emberek nagyon szívesen
mesélnek el, a riportnál jelenlévő diákok pedig érdeklődve, erős empátiával figyelnek.

Árverés
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata árverést tűz ki a tulajdonában lévő IZS 27 M-M sörétes lőfegyver eladása céljából. A fegyver 9 év
műszakival rendelkezik, újszerű állapotú. Kikiáltási ára 70. 000 Ft. A vásárlás feltételei: fegyvertartási és megszerzési engedély megléte. A
fegyver vételárát a hivatal pénztárában kell befizetni.
Árverés helye és ideje: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal, 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda II. em. 83-85 szoba; 2011. június 3. 10 óra
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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 28tól - április 3-ig: PINGVIN Patika (Klapka u. 2. Tel.: 76/ 560-081). Április 4-től - április 10-ig: SZENNA Patika (Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76
466-398). Április 11-től - április 17-ig: ALMA Patika (9. KÖRZET 8/B
Tel.: 30 / 8-255-356).Április 18-tól - április 24ig: HOLLÓ Patika (ügyeletének teljesítésének helye KORONA Patika, Korona u. 4.). Április
25-től - május 1-ig: HÓVIRÁG Patika (Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463363). Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig
ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet,
22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Április 2-án és 3-án: Dr. Vígh István,
Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188).Április 9-én
és 10-én: Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619330), Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel: 20/9511955). GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:0670/321-05-85, 06-70/321-05-84

Árverési hirdetmény
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 m2es 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 m2es 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 helyiség, - Szent János tér 2. sz.
alatti 23,29 m2-es helyiség, - Petőfi tér 2. sz. alatti 31,5 m2-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, - 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, - Jókai u. 1. sz. alatti 102 m2-es helyiség, Szent J. tér 2. sz. alatti 26,6 m2-es helyiség, - Asztalos J. u. 28. sz. alatti 42 m2es garázs, - Izsáki út 1/c. sz. alatti 696 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 m2es 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, - Tompa u. 3. sz. alatti 1494/9600-ad tulajdoni hányad ( udvar ), - Szegedi út 33. sz. alatti 2016/25002-ed tulajdoni hányad,
Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@ kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038
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Egyházi sorok
• Karitász vásárra várják az érdeklődőket a Jókai utca 1. szám alatt kedden
és csütörtökön délután 3 és 5 között, valamint pénteken délelőtt 8 és 12 között.
• Keresztutat végeznek a nagyböjti időszakban az esti szentmisék előtt. Az
Új-templomban pénteken és vasárnap 6 órától, az Ó-templomban pedig szerdán és pénteken 17:30-tól.
• Nagyböjti lelkigyakorlatos beszédeket tart a Szent István templomban március 31-én, csütörtökön, április 1-én, pénteken és április 2-án, szombaton
Bajkó Zoltán pálmonostori plébános. Ezeken a napokon az esti szentmisék
előtt 6 órától már lesz lehetőség a húsvéti szentgyónás elvégzésére.
• Április 3-a elsővasárnap, a délelőtt fél 11-es szentmisére várják a családokat az Ó-templomba, az este fél 6-kor kezdődő szentségimádást pedig a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel.
• Az Ó-templomban a Nagyböjti lelkigyakorlatot április 7-én, 8-án, 9-én
(csütörtök, péntek, szombat) este fél 7-től Főtisztelendő Geszler Péter atya fogja vezetni, április 10-én pedig a fél 11-es szentmise keretében, dr. Bábel Balázs
érsek atya zárja le. Ezt a szentmisét ajánlják fel az egyházközség ez évben elhunyt tagjaiért.
• A húsvéti betegellátást április 7-én, csütörtökön délelőtt végzik. Akik tudnak
környezetükben idős, beteg emberekről, akik szeretnének szentségekhez járulni, kérjük jelezzék a Sarlós Boldogasszony Plébánián.
• Április 15-én, pénteken este ½ 8-kor kezdődik a városi keresztút. A Szent
István templomtól indul a keresztút járás és a Kossuth utcai járdán és a Béke téren megy át az Ótemplomhoz.
• Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton este 6 órakor kezdődnek
a szertartások a Szent István templomban.
• Nagypénteken délután 3 órakor kezdődik a keresztút a Kálváriánál. Nem lesz
szervezett vonulás, mindenki egyénileg közelíti meg a helyszínt.
Szentmisék: Új-templom: h-szo 7 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 és 19 óra.
Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ó-templom: h-szo. 6, 7 és 18.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Tisztelettel megköszönöm, hogy a tanyagondnoki szolgálat Suzuki
gépkocsijának javításában méltó támogatást nyújtottak a következő
szakemberek: Csizmadia László – autóápoló, Kemecsei János –
karosszélrialakatos, TS Integrál BT. – autóalkatrész, Gáspár Imre –
villamosságszerelő, Simonyi György – autóbontó, Dencs László – autószerelő, László Csaba – autógumi service – Drozdik Károly – PentaMotor Kft. Tiszteletem és hálám fejezem ki azon személynek is, aki
külön anyagi támogatást biztosított.
Tisztelettel Drozdik Zoltánné, tanyagondnok
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Lomtalanítási akció
Győzelemmel kezdték
a tavaszi szezont kézilabdásaink

A P&P Kiskunfélegyházi HTK kézilabdásainak megkezdődött a rájátszás. A Martfű csapatát fogadták
március 19-én hazai pályán, majd
március 27-én a Kiskunhalas látogatott el Félegyházára. A Kiskunfélegyházi HTK mindkét mérkőzést
megnyerte.
A Marfű elleni találkozón, a nézők
egy taktikailag jól felépített hazai
csapatot láthattak. Az eredmény: 3229 (17-11) lett. Ezzel a győzelemmel
a félegyházi gárda megerősítette hetedik helyét a tabellán. Gólszerzők:
Bolvári István (3), Ignácz Vilmos
(11), Pusztaszeri Tamás (2), Árvai
Péter (2), Savanya Zsolt (11), Perjési
Nándor (2), Hatvani Tamás (1),
Prezenszki István (kapus), Papdi
Gábor (kapus).
P&P Kiskunfélegyházi ifjúsági a
csapata 26-28 (8-13) arányban kika-

pott a Marfűtől. A lányok március
19-én a Kiskunhalast fogadták. A találkozót a vendégek nyerték 12-33
(7-17) arányban.
Hazai pályán aratott nagyarányú
győzelmet március 27-én a P&P NB
II férfi felnőtt csapata a Kiskunhalas
ellen. A mérkőzés utolsó 10 percében
teljesen összeomlott az ellenfél, ennek köszönhető a 35-29-(16-15) –as
végeredmény. Gólszerzők: Bolvári
István (9), Ignácz Vilmos (10), Árvai
Péter (2), Savanya Zsolt (5), Perjési
Nándor (6), Avar György (3),
Prezenszki István (kapus), Papdi
Gábor (kapus).
A P&P NBII férfi ifjúsági csapatnak
nem sikerült meglepetést okoznia.
Ugyanakkor tisztes helytállásról tettek tanúbizonyságot, a végeredmény
27-32-es (12-17) lett a vendégek javára.
Árvai Zoltán

Félegyházi siker Abu Dhabi-ban
Egyedüli magyarként egy félegyházi
fiatalember, ifj. Kocsis Béla is indult
a 2011 Abu Dhabi International
Triathlon versenyen, melyre március
12-én került sor. A verseny távja három kilométer úszásból állt a Perzsaöböl szokatlanul sós vizében, 200 kilométer sivatagi kerékpározásból,
ami érdekessége volt, hogy kétszer is
keresztezte a híres Yas Islands Forma 1-es versenypálya forró aszfaltját;
majd 20 km futás következett.
Az elit mezőnyből is csak az indulók
fele tudta befejezni a versenyt mivel a
38 fokos hőség és a nagyon erős süvítő sivatagi szél mindenkiből sokat kivett. Korosztályában a 25-30 évesek
között 8. helyezést ért el, az összes induló közül pedig a 101. lett 10 óra 20
perces eredménnyel ifj. Kocsis Béla.
Ezt a versenyt felkészülésnek tekintette a májusi teljes távú Ironman
Triathlonhoz (3.8 km úszás; 180 km
kerékpározás; 42.2 km futás). Az amatőr versenyző fontolgatja a hasonló tá-

vú, júliusban megrendezésre kerülő
nagyatádi országos bajnokságon való
megmérettetést a hazai mezőnnyel is.
Ráérezvén a sport jótékony hatásaira
egyre többet edz és készül a különböző versenyekre. A maratoni futótávot
már négyszer lefutotta az elmúlt években, 2010-ben a fél Ironman távú
Fülöp-szigeteki versenyen is sikerrel
küzdötte le az akadályokat. (1.9 km
úszás; 90 km kerékpározás; 21km futás) emellett sok félmarathoni futóversenyen szakította már át sikeresen
a célszalagot.

Kiskunfélegyháza Város külterületén. Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy 2011. április 9-én (szombaton) a Halesz, Galambos, Szabó-hegy, Ring-hegy és 2011. április 10-én (vasárnap) a Selymes, Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp. Alpári úti hobbik, Nasztej Kft. tehenészete,
Mezőgazdasági bolt, Kis-Szegedi út térségében a Csongrádi Víz- és
Kommunális Kft. lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza Város külterületén.
A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző
közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.
A gyűjtőhelyek az alábbiak, április 9-én (szombaton), Halesz: 1. II. dűlő eleje – aszfalt út felöl, 2. VI. dűlő eleje – aszfalt út felöl, 3. Fekete erdei dűlő – Halasi földút sarka. Felső-Galambos: 4. Külső-Galambosi Iskola-dűlő eleje – aszfalt út felöl (Galambosi Büfével szemben, a kőkereszt mellett), 5. Gazdaköri iskolával szemben, Ring-hegy: 6. Ring-hegy
I. dűlő – aszfalt út mellet, XIII.kerület: 7. Majsai út – Kisbolt-dűlő sarkánál: Galambosi –MÁV-megálló után jobb oldalon Kiskunmajsa felé.
2011. április 10-én (vasárnap), Selymes: 8. III. dűlő – erdő felöli vége.
További gyűjtőhelyek: 9. Alpári úti hobbik: a csatorna előtti út és az alpári úttal párhuzamos első útkereszteződésbe, 10. Mezőgazdasági bolt
mellé: a fakereskedés előtt lévő terület, 11. Nasztej-tehenészet: a bejárattal szemben a villanyoszlop mellet lévő terület 12. Kis-Szegedi úton
a Gyémánt lakóparkkal szemben. 13. Bárány u. – játszótér sarok (Aranyhegyi ltp.) 14. Mészöly Gy u. – Kocsis P. u. sarok (Zöldmező ltp.). Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjenek beletenni!
Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre is köszönjük!
Értesítjük városunk lakosságát, hogy 2011. április 16-án (szombaton) az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben, 2011. április 17-én
(vasárnap) az 5-ös főúttól Nyugatra eső városrészekben a Polgármesteri Hivatal a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza Város belterületén és a Molnártelepen.
NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI
TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK.
Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése esetén az elkövető szabálysértést követ el és a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 7. §. (2) bekezdése értelmében 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat legkésőbb a lomtalanítási napon de. 10 h-ig szíveskedjen kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre, mert a lomtárgyak begyűjtését a közszolgáltató mindkét napon de. 10 h-tól megkezdi. A gyűjtőjárművek minden utcán és gyűjtőhelyen csak egyszer végzik el a begyűjtést.
KERTES HÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI:
Kertes házas övezetekben a lakosok az általuk használt ingatlan elé arra a helyre tehetik ki a lomtárgyaikat, ahová a hulladékgyűjtési napokon
egyébként is a hulladékgyűjtő edényzeteiket kihelyezik. A kihelyezett
lomtárgyak úttest- és járdafelületet nem foglalhatnak el. Kérjük a tisztelt
lakókat, hogy csak a saját maguk által lakott ingatlan elé szíveskedjenek
lomtárgyakat kihelyezni.
A lomtárgyak elszállítását követően a terület tisztításáról, takarításáról az
érintett ingatlan lakója köteles gondoskodni.
TÖMBHÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI: Tömbházak esetében
a lomtalanítási gyűjtő helyek a korábbi évekhez hasonlóan a tömbházak
közelében kijelölt gyűjtőpontok lesznek. Ezeken a pontokon a közszolgáltató által elhelyezett nyitott konténerekbe lehet a lomtárgyakat elhelyezni. A tömbházas övezetek gyűjtőhelyeinek jegyzéke:
Petőfi lakótelep: A lakótelepi gyógyszertárnál / Dr. Holló Lajos út 71. /
lehelyezett konténer melletti füves terület, a lakótelepi ABC-vel szemközti tízemeletes / Darvas tér 2. szembeni füves területen, Asztalos J. u.
43. – Kőrösi u. közöti terület. Városközpont: Kossuth u.-Dankó P. u. sarok, Lónyai u.-Kossuth u. sarok, Attila u. 5-7. előtt, Kazinczy u.-i tömbbelső, Móra tér 15. előtt (a Petőfi téri és a Bajcsy Zs. u.-i társasházak
esetében a hulladékgyűjtő edényzeteik helye). Majsai úti lakótelep:
Majsai út – Mezősi K. u sarkán, Majsai út – Dohány u. sarkán.
Móraváros: Szeder u. Honvéd pálya felöli vége, Platán u. 11-15. közötti tömbbelső. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjen beletenni!
Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre is köszönjük.
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és Lakásgazdálkodási Iroda
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Vénusz otthon sem bírt a Mókusokkal
Március 19., Miskolc, Városi Sportcsarnok.
Vezette: Pápai (Nagy, Varga).
Miskolci Szabadidőközpont Vénusz –
Mókusok 6:10 (4:6)
Mókusok: Ficsór Mónika – Molnár Judit,
Pincze Gabriella Csilla, Szabó Boglárka, Vadas Nikolett. Cserék: Bagdi Csilla, Bezsenyi
Anita, Suhajda Eszter, Szabó Nóra, Bezsenyi
Zsuzsanna, Kakuszi Adrienn, Kiss Nikolett.
Edzők: Osztopáni Mihály, Dombó János.
Góllövők: Újvári Krisztina (2), Garadnai Erika, Sallai Anita, Kovács Alíz, Vadas Nikolett
(öngól) illetve Szabó Boglárka (4), Molnár
Judit (3), Bagdi Csilla (2), Pincze Gabriella
Csilla.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): Változatos, gólokban és helyzetekben gazdag mérkőzésen, megérdemelt győzelmet aratott csapatunk. Győzelmével a Kiskunfélegyházi Mókusok csapata 20 ponttal, a 6. helyen zárta az
alapszakaszt és bejutott az alsóházi rájátszásba, mely április elejétől veszi kezdetét.
Molnár Judit (Mókusok): A gyorsan bekapott
gólra szinte azonnal tudtunk válaszolni, majd
rögtön ezután vezetést szereztünk, és innentől

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
2011-ben is célul tűzte ki, hogy az európai
kultúrát, a hagyományokat mind szélesebb
körben bemutatja a Kiskunfélegyházán élő
lakosoknak és fiataloknak. Ezért Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala
két eseményre is várja az Érdeklődőket.
2011. július 9-17-ig kerül megrendezésre német testvérvárosunkban az „Ifjúság
Európáért Találkozó” Olyan 16-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik szeretnének külföldi fiatalokkal szorosabb kapcsolatot kiépíteni.
A találkozó témája: „Környezet- és természetvédelem – a fiatal generációk felelőssége a környezetük védelméért.”
A találkozó az Európai Unió által támogatott.
Jelentkezési határidő: 2011. április 8.

kezdve kezünkben tartottuk az irányítást. A
csapat minden tagja teljes szívvel küzdött a
győzelemért és ennek meg is lett az eredménye.
Rigó Tamás

Bronzérem a magyar bajnokságon
Univer – KTE kupa Országos Asztalitenisz Felnőtt Bajnokságon, Kecskeméten, a március 5-6án, hosszú idő után sikerült félegyházi asztaliteniszezőnek érmet szerezni, amivel alaposan felborították a papírformát. Vajda Viktor a
Félegyházi ASI csapatának tagja már az extraligában is több szép győzelmet aratott így talán
nem is meglepő a most szerzett bronzérem.
A csapat edzője Pálosi Balázs Vajdához hasonlóan csoportelsőként került a főtáblára, és bejutott a
legjobb 16 közé két győzelem után. A szenzációs
eredményről a moatsz.hu internetes oldalon az
alábbi közleményt olvashatjuk Vajda Viktor teljesítményéről: „A férfiaknál is érdekesen alakult az
egyéni versenyszám. A kiskunfélegyházi Vajda
Viktor már a csoportmérkőzéseken meglepetést
okozott Marsi Márton legyőzésével, hogy aztán a
vasárnapi napon meg se álljon a dobogóig. A főtáblán az első mérkőzésen 0:3-ról fordított Molnár
Krisztián ellen, majd Kriston Dániel és Varga
Sándor legyőzésével jutott be az elődöntőbe, ahol
Kosiba Dániellel szemben maradt alul egy öt szettes mérkőzésen. A magyar bajnokság végeredménye: 1. Jakab János (Borussia Düsseldorf), 2. Kosiba Dániel (Duisburg), 3. Vajda Viktor
(Félegyházi ASI) és Fazekas Péter (Celldömölki
VSE).

Felhívás

A serdülők bajnokságában szereplő félegyházi fiatalok is jól szerepeltek s a verseny rendezői külön is dicsérték a csoportmérkőzésen való kitűnő
játékukat. Külön kiemelték a főtáblán a 16 közé
került Timafalvi Gergő érett, bátor játékát. Az extra-ligában szereplő FASI I. játékosai március 12én a szombathelyi AKI csapatát fogadták és 9:1
arányú győzelmet arattak. Vajda-Korponai páros
győzelme után Pálosi Balázs három, Vajda Viktor
három, Korponai Zoltán két győzelmet szerzett az
egyéniben.
Némedi László

AVIA Benzinkút
Kiskunfélegyháza,
Szegedi út 89.

2011. április 20-24.-ig kerül megrendezésre a
spanyolországi Carcaixent-ben a „Családok
Európáért Találkozó”, melynek minden évben
másik testvérvárosunk ad otthont.
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. április 6.
Várjuk jelentkezésüket! További információ
kérhető: Polgármesteri Hivatal Kiskunfélegyháza.
6100 Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. I. 27.
E-mail: dongo.anita@ kiskunfelegyhaza.hu.
Tel.: 06-76/562-039.

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

06-20/92-60-987
ÉPÍTTESSEN RÖVID HATÁRIDŐVEL,
MÉGIS IDŐTÁLLÓ KIVITELEZÉSBEN!
Szolgáltatásaim:
• családi, iker és társasházak építése, •
épületek komplex felújítása, külső belső
szigetelése, • könnyűszerkezetes házak,
faházak előmunkálatai, • gipszkartonozás, ajtók, ablakok cseréje, • csarnokok
építése, sávalapok, pontalapok készítése, • térburkolat, térbeton, lépcső, járda,
kerítés építése
Munkámra garanciát vállalok!
Szegedi Gábor
KŐMŰVES MESTER
Tel.: 06-30/272-8939, Fax: 76/560-061
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Félegyházi
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az Ön lapja!
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