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Közlöny
Virágba borult a vasútállomás előtti park

Partnervárosi
egyesület alakul
Az európai uniós gyakorlathoz hasonlóan a
jövőben civil szervezet koordinálná a partnerkapcsolatokat Kiskunfélegyházán. Az
egyesület tartaná a kapcsolatot a város önkormányzatával és élhetne az unió kínálta
pályázati lehetőségekkel. A Kiskunfélegyházi Testvér- és Partnervárosi Egyesület megalakításról szóló felhívást április 2-án ismertette a sajtó képviselőivel, Ficsór József
és Balla László alpolgármester.

Kedden fejeződött be a vasútállomás előtti park
rendbetétele, mely illeszkedik a „ligetes” főutca képéhez.
Régi vágya volt a városnak a megoldatlan tulajdonjogú állomás előtti körforgalom rendezése. A
park mielőbbi rendbetételéhez a Magyar Állam

Vasutak hozzájárulása kellett. Az engedély megérkezett, így elkezdődhetett a munka. A felmérések
szerint naponta több ezer utas fordul meg a vasútállomáson. Nem mindegy milyen látvány fogadja az
ideérkezőket, átutazókat. Az elkészült park esztétikájában jól illeszkedik a „ligetes” főutca képhez –
mondta el lapunknak Kapus Krisztián polgármester.

Készül az új kerékpárút
Lakossági fórumot, és tájékoztatót tartottak április 6-án az épülő Szentesi – Liget- Alpári úti
kerékpárút építéséről a volt Bajcsy-Zsilinszky
Általános Iskolában.
A beruházás részleteiről Balla László alpolgármester, Hartyányi Gyula projekt menedzser, valamint a kivitelező cég képviselője beszélt, majd
adott választ a felmerülő kérdésekre.

Balla László alpolgármester elmondta, a tavaly
ősszel indult beruházás 197 millió forintba kerül, melyből 167,5 millió Európai Uniós és állami támogatás. A kivitelező már a munka felénél
tart. A most épülő Szentesi – Liget- Alpári úti
szakasz a Kiskunfélegyházi kerékpárút hálózat
egy fontos része, de már tervben van a Bercsényi
– Mikszáth – Mezőgazdasági bolt közötti rész
építése is.
Folytatás a 2. oldalon.

Ficsór József, a partnervárosi egyesület megalakításának kezdeményezője elmondta,
Kiskunfélegyházának az elmúlt húsz 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 terjednek
ki. A város több alkalommal meghívta e települések polgárait, képviselőit a rendezvényeikre. Folytatás a 2. oldalon.
Folytatás a 2. oldalon.

Vágányzár
Április 12-én 8 órától április 21-én 5.30-ig a
Kiskunfélegyháza – Kecskemét szakaszon
vágányzár van életben. A vágányzár miatt a
Kiskunfélegyháza – Kecskemét szakaszon a
vonatközlekedés szünetel, az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják. Mind a menetrendszerű, mind a balesetmentes közlekedés
érdekében ez idő alatt gépkocsival tilos a behajtás Kiskunfélegyházán a Kossuth utcába
az Izsáki út - Vasútállomás közötti szakaszon,
kivéve az áruszállító járműveket.

Megoldódott a Móra gimnázium Megszépült a városháza díszterme
A napokban fejeződött be a
hatosztályos képzésének sorsa
városháza
dísztermének
Huszonöt fővel indulhat a jövőben a Móra Ferenc Gimnázium hat évfolyamos képzése. Az osztályba a város legkiválóbb tanulói kerülhetnek
be. Alapkövetelmény a minimum 4,5-es tanulmányi átlag és a sikeres felvételi vizsga – mondta el ma a sajtó munkatársainak Kapus Krisztián
polgármester.

A város első embere kihangsúlyozta, az általános iskolák és a gimnázium
között előzetes egyeztetést ír elő a március 31-én hozott önkormányzati
rendelet. Az intézmény köteles visszajelzést adni az elért eredményekről.
A 7-8 évfolyam után lehetőség van arra, hogy a diákok más szakon, vagy
más intézményben folytassák tanulmányaikat. Tehát a hat osztályos képzés átjárhatóságot biztosít a diákok számára.
Folytatás 2. oldalon.

rendbe tétele. A szakemberek
elsőként a beázásokat, a sérült gipszstukkókat javították
ki, majd kifestették nagyteremet és az előteret. A munkálatok költségét a biztosító
állta, tehát a városháza dísztermének felújítása nem kerül pénzbe – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Kapus
Krisztián polgármester.

2. oldal
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Megoldódott a Móra gimnázium
hatosztályos képzésének sorsa
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián elmondta, a legfontosabb,
hogy a Móra Ferenc Gimnázium hatosztályos
képzése megerősítésre talált. A képzés nem
csak Kiskunfélegyháza, hanem a térség egyik
legfontosabb tehetséggondozó képzése. A polgármester kitért az óvodai és általános iskolai
beiratkozás feltételeinek változására is. Az önkormányzati rendelet értelmében az általános
iskolai beiratkozásnál a szülőknek a választott

iskola mellett még egy intézményt meg kell jelölniük, eleget téve a közoktatási törvény előírásainak. A beiratkozás időpontja: április 13 14. 8 -18 óra. Rosta Ferenc, a Móra Ferenc
Gimnázium igazgatója elmondta, az intézmény
tizenhét év után jutott oda, hogy megteremtődött a konszenzus az iskola és az önkormányzat között. A város ugyanis letette a voksát az
iskola tehetséggondozó képzése mellett. Az első főpróba a jövő tanévben lesz.

Partnervárosi egyesület alakul
Folytatás az 1. oldalról.
Ezen kívül számos meghívás érkezett partnervárosokból, melyeknek rendszeresen eleget tettek.
Ennek kapcsán több kiskunfélegyházi egyén és
család között alakult ki szoros kapcsolat. A kapcsolatok koordinálására, követve az európai uniós gyakorlatot, Kiskunfélegyházán is szeretnének
létrehozni egy civil szervezetet, Kiskunfélegyházi Testvér- és Partnervárosi Egyesület néven,
amely egyesület szervezné, irányítaná a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatokat. Az egyesület tartaná a kapcsolatot a város önkormányzatával és Európai Uniós pályázatok támogatását is

igénybe vehetné tevékenységéhez. Az egyesület
alapítását májusra tervezik. A jelentkezési határidő
április 20.
Balla László Kiskunfélegyháza alpolgármestere
kihangsúlyozta, a képviselő-testület is támogatja a
kezdeményezést. Várják egyének, családok, intézmények, szervezetek jelentkezését, akik az
egyesület alapító tagjai kívánnak lenni, illetve az
egyesület munkájában tevékenyen részt kívánnak
venni. Jelentkezni Dongó Anita külkapcsolati és
turisztikai referensnél lehet a polgármesteri hivatalban, a dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu email címen. Telefon: 06-76/562-039.

Megkezdődött az útkátyúzás Félegyházán
Április 11-én kezdődött el az aszfaltozott utak
tavaszi kátyúzása. A szakemberek elsőként a
legrosszabb állapotú Molnártelepi út, majd a
Csanyi út belterületi szakaszát teszik rendbe.

Ebből következik, hogy a kátyúk betöltése 2-3
napot vesz igénybe. A munkaterületet KRESZ
táblákkal jelzik.

A felbontott törmelékkel az útpadkát javítják,
amennyiben erre az adott helyen nincs szükség, úgy a törmeléket beszállítják a VSZKSZ
telephelyére. Az anyagot a földutak javítására
szállítják ki a későbbiekben. A felbontást és az
aszfaltozást két, eltérő képzésű és felszereltségű brigád végzi. Aszfaltozást akkor lehet
kezdeni, amikor annyi kátyú elő van készítve,
hogy egy teherautónyi aszfalttal betölthető.

Felénél tart a Szentesi - Alpári úti
kerékpárút építése
Folytatás az 1. oldalról.
Hartyányi Gyula projekt menedzser a beruházás
műszaki tartalmáról beszélt. Elmondta, a közel
négy kilométer hosszú, 2,25 méter széles kerékpárutat a budapesti székhelyű ÚT-ÉP-KER ’97
Kft. építi, helyi alvállalkozók bevonásával. A
munka befejezési határideje ez év szeptembere. A
kivitelező a rendelkezésre álló ősszegből 3833
méter hosszú, dupla aszfalt réteggel ellátott kerékpárutat épít. A Szentesi úton 1753, a LigetAlpár szakaszon pedig 2110 méter hosszú és 22,7-2,25-3,25 széles lesz a burkolat. Vasbeton hídfős, acélszerkezetű gyalogos-kerékpáros híd épül
a Félegyházi vízfolyáson az Alpári út melletti szakaszon. Megoldják a csapadékvíz elvezést, valamint kerékpártárolót alakítanak ki a Vásártér melletti területen a szakemberek. A kivitelező nagy

gondot fordít a munkálatok során arra is, hogy a
lehető legkisebb fennakadást okozzon a lakosságnak – tette hozzá Hartyányi Gyula. A tájékoztatókat követően a lakók tehették fel kérdéseiket.
Szóba került a Kálvária – Csongrádi úti közötti
szakasz nyomvonalának helyessége, a csapadék
elvezetés kérdése és a Liget utca 1-3. szám alatti
tömbházak bejárójának ügye. A szakemberek elmondták, a nyomvonal kijelölése a célszerűség és
forgalomtechnikai szempontok alapján történt.
Zárt csapadék csatorna épül a bankfalui buszváró
és a Vasas pálya között. A háztömbök megközelíthetőségének kérdéséről helyszíni szemle után
döntenek az illetékesek.
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Együttműködés
a turisztikában
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tartott fórumot „Turisztikai
Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet létrehozása Kiskunfélegyháza térségében” címmel
március 30-án a kiskunfélegyházi Innovációs
Központban. A fórum meghívott előadója Víg
Tamás, a Magyar Turizmus Zrt TDM koordinátora volt. A fórumon megjelentek a témában
érdekelt vállalkozók, turisztikai szolgáltatók, intézményvezetők, illetve a kiskunfélegyházi kistérség egyes településeinek polgármesterei.
Juhász Miklós, a Kiskunfélegyházi Kistérség
Szolgáltató Intézmény igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, majd Víg Tamás beszélt a turisztikai desztinációs menedzsment rendszer jelentőségéről. A koordinátor előadásában elmondta,
hogy a Turisztikai desztinációs menedzsment valójában a fogadóterületen élők hosszú távú, szervezett együttműködésen alapuló tevékenysége
adott turisztikai cél érdekében. Legfontosabb általános cél fenntartható, versenyképes turizmus
rendszer kialakítása és működtetése. NyugatEurópában a TDM szervezeti rendszer kialakítása már több évtizedes folyamat. Angliában,
Franciaországban, Svájcban, Németországban és
Ausztriában jól működő rendszer alakult ki. Ezek
alapján cél a magyarországi turisztikai rendszer
országos fejlesztése. A turisztikai desztinációs
menedzsment pályázatok segítségével helyi
TDM szervezetek jönnek létre, melyben a helyi
turisztikai szolgáltatók, az önkormányzatok és
egyéb turizmusban érdekelt személyek, intézmények, vállalkozások érdekeltek. A helyi TDM
szervezetek feladata elsősorban a fogadóterületre
érkezett vendégek kiszolgálása, míg a térségi
szint az adott fogadóterület marketingtevékenységét végzi, a kialakított szolgáltatáscsomagokat
széles körben megismerteti. A térségi szint legalább kettő helyi desztinációs menedzsment létrehozásával jöhet létre. A nemzeti szinten pedig a
Magyar Turizmus Zrt található. A turisztikai
desztinációs menedzsment szervezet kialakítása
minden turisztikai szereplőt érint.Víg Tamás előadásában elhangzottak alapján a fórumon megjelentek kérdéseket tehettek fel, kifejthették véleményüket a témával kapcsolatban, és jelezték
csatlakozási szándékukat is. A kiskunfélegyházi
kistérség a korábbi elképzelést követve a Kiskunhalasi Kistérség és a Kiskunmajsai Kistérséggel együttműködve szeretné benyújtani a regisztrációt. Az Európai Uniós támogatás felhasználási területeinek meghatározásában az alapító tagok
tudnak érdemben részt venni, így fontos, hogy
minél több turisztikai szolgáltatóhoz, intézményhez, vállalkozóhoz eljussanak az információk. A
későbbiekben a Kiskunmajsai és a Kiskunhalasi
Kistérségben is hasonló fórumot kívánnak szervezni, ahol ismertté válhat az egész térség turisztikai érintettjeinek véleménye. A vélemények ismeretében meg lehet határozni a közös érdekeket, hogy a kialakított turisztikai desztinációs menedzsment rendszer hosszú távon, hatékonyan
működhessen.
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Fásítottak a József Attila iskola előtt

3. oldal

Új műhelyt avattak
Elkészült az ELŐ-SZER Kft. nyolcszáz négyzetméteres hőszigetelt fémszerkezet gyártó műhelye. A vasbeton vázas gyártócsarnok hetvenmillió forintból épült fel.
Ennek egyharmad részét a cég a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonproﬁt Kft. pályázatán elnyert pénzből ﬁnanszírozta.
Az ünnepélyes átadáson a projekt résztvevőit és a
vendégeket Seres József ügyvezető igazgató köszöntötte. A beruházás részleteiről Seres Tibor beszélt. A nemzeti színű szalagot Balla László alpolgármester és Seres József ügyvezető igazgató
vágta át. Az új csarnokot Hajagos Gyula plébános szentelte fel.

Mazsorett siker
Fásítási program indult a közelgő Föld Napja alkalmából városunkban. A József Attila Általános Iskola elé április 6-án került hét kőrisfa és huszonegy darab cserje. Az első csemetét
Kapus Krisztián polgármester, Balla László alpolgármester és Mester Ernő igazgató ültette
el. A hét kőrisfa közül három piros, négy zöld lombozatú, a huszonegy lonc és gyöngyvirág
cserjének ugyancsak más színárnyalatú a levele.

Hajszobrászok versengtek a Kossuthban
Fodrászverseny zajlott április 3-án, Kiskunfélegyházán. A Lisap cég által, immáron tizenhetedik
alkalommal szervezett országos szintű
megmérettetésen hatvanöten mérték
össze tudásukat, ebből tizenöten indultak az Összevont Szakképző Intézmény Kossuth Lajos tagintézmény színeiben.
Eredmények, szalontechnika: 1. Sári Mariann, 2. Takács Diána
(Erzsébet Királyné Szakiskola,
Budapest), 3. Szűcs Éva (Farkas Gyula Közoktatási Int., Dévaványa).
Férﬁ hajszárítás: 1. Gyuris Nikolett
(Erzsébet Királyné Szakiskola, Budapest), 2. Bodai
Blanka (Szeged Ipari Szolgáltató SZKI.), 3. Fedor

Zsóﬁa (Erzsébet Királyné Szakiskola, Budapest).
Női divathajvágás: 1. Evele Nikolett (Szeged
Ipari Szolgáltató SZKI), 2. Pap Anita
(KFSZ, Kossuth). 3. Cegldi Blanka
(Erzsébet Királyné Szakiskola,
Budapest).
Menyasszonyi konty: 1. Clavinics
Éva (Simonyi Károly SZKI,
Pécs), 2. Kunos Nikolett
(Harneckin János Közokt. Int.,
Orosháza). 3. Bési Dominik (Hugi szépségszalon, Solymár).
Köller József különdíjat Farkas
József, az KFSZ- Kossuth tanulója
nyerte el. A zsűri tagjai voltak, Gellei
Zoltánné, Ress Károly, Buzásy István, Presztóczki
Veronika mesterfodrászok.

Megszűnik a kamionforgalom...

A Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület március 26-án, szombaton a Balaton partra utazott az
I. Balatonföldvári Országos Ifjúsági Mazsorett
Fesztiválra.
A Szivárvány csoport az első korcsoport show kategóriájában Arany Oklevelet kapott. A Csillagfény csoport második korcsoportban indult, ahol
show kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet és
pom-pon kategóriában is Kiemelt Arany Oklevelet érdemelt ki. Művészeti vezetőjük Jankovszki
Zoltánné.

Egy intézményként
a félegyházi kultúra
Áprilistól egy intézményként működik a Petőﬁ
Sándor Városi Könyvtár és a Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház. A vezetői teendőket Kállainé Vereb Mária, a könyvtár igazgatónője látja el. Minderről március 31-i ülésükön
határoztak a városatyák.
Az összevont intézmény vezetői posztjára kiírt
pályázatra egyetlen jelentkező volt. A pályázó,
Kállainé Vereb Mária 1977. óta dolgozik a kiskunfélegyházi Petőﬁ Sándor Városi Könyvtárban,
és majdnem húsz éve az intézmény igazgatója.
Vezetése alatt a városi könyvtár Kiskunfélegyháza város szellemi életének egyik meghatározó,
fontos helyszínévé vált. A két évtizedes szakmai
gyakorlatot és az elért eredményeket mérlegelve
a szakbizottság, majd a képviselő-testület is támogatta a Kállainé Vereb Mária pályázatát. Az
igazgatónő öt évre kapott bizalmat a városatyáktól.

Eredményes évet zártak
Az elmúlt esztendőben végzett munkájukat értékelték, és a 2011-es évre is meghatározták feladataikat a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület éves közgyűlésén a tagok.

Megkezdődött a Csólyosi út alapjának javítása. A szakemberek az 542-es elkerülő úttól indulnak és egy 400 méteres szakaszt újítanak fel. A belvíz miatt az út oly annyira kikátyúsodott, hogy
a vágóhídra közlekedő kamionok már nem tudtak rajta haladni. A hat méter széles útalap javítását a Hungary Meat Kft. rendelte meg, és ﬁzeti ki annak költségeit – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester.

Kállainé Vereb Mária az egyesület ügyvezető elnöke szerint erre az évre is gazdag programtervet
sikerült összeállítaniuk. Elmondta a szervezet
munkáját számos rendezvény, könyvbemutató és
irodalmi est fémjelezte tavaly is. A közgyűlésen
felmerült, hogy jó lenne, ha az egyesület megpróbálná Móra Ferenc hamvait Kiskunfélegyházára hozatni, hiszen az író végrendeletében is azt
szerette volna, ha itt nyugodhatna.
G. Zs.
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Programajánló

A Költészet Napja a művelődési központban

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMJAI

Első nagyszabású rendezvényét tartotta április 7-én az összevont könyvtár és művelődési
központ. Az érdeklődők a Móra Ferenc Gimnázium tehetséges diákjai és tanárai költészet
napi műsorát láthatták és hallhatták egy órában az intézmény színháztermében. A műsor
József Attila életét követte végig versben, dalban és táncban. A rendezvényt Kapus
Krisztián polgármester nyitotta meg.

Április 14. 9 órától: Óvodapedagógusok és
óvodások bábos dramatikus találkozója.
Április 14. 16.30 óra: Matematika oktatás
Waldorf-módra.
Április 16. 10-16 óráig: AZ EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA alkalmából vérnyomás- és vércukorszint mérés. Beszélgetések, előadások,
bemutatók az egészséges életmódról, testi-lelki harmóniáról, kiállítók, tanácsadás a család
minden tagja számára. Záró program: Varga
Gábor, az első magyar, Németországban elismert neurotropikus agyterápia kifejlesztőjének
előadása: Gyógygombák és apigenin kivonatok alkalmazásának gyakorlati jelentősége és
történeti háttere.
Április 20. 17 óra: „Díszüveg”. Bene
Ágostonné kosárfonó népi iparművész kiállítása. A tárlatot megnyitja: Polyák Albert, a
Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke, a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat
Közművelődési Intézet főtanácsosa.
Április 22. 10-12 óráig: A FÖLD NAPJA.
ÖKO-játszóház gyermekeknek. hulladékokból
újjászülető tárgyak: konzervesdobozokból
szélharangok, mécsesek. Kérjük, gyűjtsétek
és hozzatok magatokkal konzervesdobozokat.
Április 23. 14-19 óráig: TOJÁSOK NAPJA
Húsvéti családi matiné. Tojásfestés többféle
hagyományos technikával, papírvirág készítés,
Aprók-tánca, húsvéti népszokások felelevenítése. Kérjük, aki tud hozzon magával tojást.
Belépő: 200 Ft/fő
Április 26. 18 óra: KÖZÉLETI BESZÉLGETÉSEK: Hollókör 50’. Életutak, színek, formák, belső tárlatvezetés. Beszélgetések hónapról hónapra az idén 50 éves fennállását ünneplő Holló László Képzőművész Kör tagjaival. Első vendég: Mindszenti Lászlóné. Beszélgetőtárs: Rátkai Zsuzsa képzőművész.
Április 28. 17. óra: Gyerekek, Óvodák, Iskolák - Vekerdy Tamás gyermekpszichológus
előadása. Belépődíj elővételben: 1.000 Ft/fő,
a helyszínen: 1.200 Ft/fő.
Városunk ad otthon árpilis 16-án a Nagy Attila
Megyei Középiskolai Versmondó Versenyek. A
rendezvény 10 órakor kezdődik a Móra Ferenc
Gimnáziumban. A versenyt Ernyes László önkormányzati képviselő, az MSZP városi alelnöke nyitja meg. Az eredményhirdetésre 13:00
órakor kerül sor.

Rocktár
Április 17. (vasárnap) 04.00-ig: INSANE ROCK
FESTIVAL. Nemzetközi Rockfesztivál hazai és külföldi fellépőkkel LORD BISHOP (USA) szervezésében. Április. 22. (péntek) 21:00: Punnany Massif
SKM (Slovenia) Jegyár:1000 Ft elővét, 1500 Ft a
helyszínen. Április. 23. (szombat) 21:00: Road, Wrong
Side Of The Wall, Plastic Bitch Jegyár: 1500 Ft elővét
és helyszín. Április 29. (péntek) 20.00: STAND UP
COMEDY több fellépővel, ingyenes. 22:00: Jótékonysági koncert a Rocktár megmaradásáért. Fellépők: A Láma Dalai, Skatch. Jegyár: 1000 Ft. Április.
30. (szombat) 21:00: Bëlga, Rózsaszín Kutyaharapás.
Jegyár: 1200 Ft elővét, helyszín 1800 Ft.

Kapus Krisztián elmondta, április 11.-e, a költészet napja nem piros betűs ünnep, de e napon a versolvasó, a verset szerető leborul az
óriások hagyatéka előtt, hálát ad, hogy voltak
és lesznek olyanok, akik hajlandók a munka
öröméért dolgozni. A költészet ma hobbi, amelyet egy főállás mellett lehet művelni, a költő
nappal tanít, villanyórát olvas, kuratóriumokban ítél más poétákról, néha pedig verset ír, és
ilyenkor „álmában csönget egy picit".
József Attila tudatosította bennünk, hogy nem
tehetünk mást felnőttként sem, mint hogy elrejtjük álmainkat, és csak szívünkben melen-

Tűzzománc-világ
Villódzó, színes tűzzománc alkotások, harsogó színek állítanak meg bennünket a Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár kiállítótermében Radnai Zoltán
kecskeméti képző- és iparművész március 31-én
megnyílt kiállításán.
A megrajzolt alakok főként nők, karcsúak, lazák,
hajlékonyak, ők az életadók, a szülők, a létet realizálók. A látogatóban óhatatlanul felidéződnek a
quattrocento ﬁrenzei nőalakjai, elsősorban
Botticellié. Nem véletlen a hasonlóság, de itt nem arról van szó, hogy Radnai Zoltán valamiképp utánozná azokat, hanem sokkal inkább
arról, hogy hasonló energiából
merítenek
mindketten, s ez
pedig a holt anyagot megelevenítő
Kozmikus Energia,
amelyet életnek nevezünk, s amely – ha
parányi lehetőséget is
kap – csodálatosan elburjánzik, mindent elborít, megelevenít.
Ezek a nőalakok lehetnek akár a termékenység jelképei is, de sokkal inkább elsősorban alakjuk, ﬁligrán mivoltuk miatt valamiféle tündérek
vagy a tavasz vidám árnyai, az élet szép zsenge hajtásai, akik talán az ókori Árkádia lakói, az örök derű és harmónia megtestesítői. Csupa báj, libbenés,
kecses mozgás, hajlékonyság, suhanás, ahogyan a
tavaszi szélben merészen hajladoznak a friss leveles
ágacskák. Lágy derű, ﬁnom harmónia, könnyed lebegés, csilingelő zenei hangok, összetartozó hangulati elemek, s mellétéve Radnai Zoltán képsorát,
bizony egy kerek egészet kapunk. Az itt látható tárlat egyfajta szintézise a zenének, a költészetnek, s
ha jobban belegondolunk, ezek a ﬁgurák akár le is

getjük a reményt, hogy álmaink megvalósíthatókká válnak egyszer.
A költészet napján a félárva, zseni költő,
József Attila üzenete adjon hitet a mindennapjaink gondjai és problémáinak megoldásában
és elviselésében, hiszen ha sokan és együtt
akarjuk, sikerülni fog egy szebb, békésebb és
élhetőbb jövőt teremteni magunknak és utódainknak is, és ezzel álmainkat is megvalósíthatjuk.
léphetnének a felületről és valamiféle könnyű lebbenő táncba kezdhetnének. A tárlatot magas fokú
szakmaiság jellemzi. Maga az anyag tűzzománc, s
erről köztudott, hogy nagyon nehéz dolga van az alkotónak, hogy művészi elképzelései előtt engedelmeskedjen ez a holt anyag. Azt látjuk, úgy tűnik,
Radnai Zoltán játszi könnyedséggel bánik ezzel a
kényes technikával. Azonban a nagy gyakorlatot és
a tehetséget, amelynek birtokában van kiállítónk ne
felejtsük, ha tűnődve, ámulva állunk a képek előtt,
mert e könnyedség mögött bizony izzasztóan kemény munka és roppant szívós kitartás rejlik. Ha értő szemmel és szívvel ﬁgyelünk, akkor megérezzük
azt a lüktető, túlcsorduló, derűs harmóniát, azt a vidám életigenlést, amely e művekben öltött testet, s
amelynek oly nagyon híjával vagyunk manapság. A
szakrális gondolatokat is tetten érhetjük a kiállított művek között, de igen
érdekes módon. Induljunk el a Corpustól, amely olyan szép,
olyan nemes, hogy tudatunk egyszerűen nem akarja
elfogadni az azt jelentő valóságot, miszerint egy agyonkínzott istenembert végeztek ki a legbrutálisabb módon. És ott
vannak még a szép angyalﬁgurák, de épp csak jelzésszerűen, kissé visszahúzódva, de olyan békességet hordoznak, hogy szinte túlcsordul szívünk. A kiállításon szeretnénk még kapaszkodót lelni a különböző stílusok, művészeti kifejezések között. Így
például kellő messzeségből észlelni véljük a bizánci ikonok, tűzzománcok ízét, de azok merevsége,
hivatalossága nélkül. Csupán annyi a közösnek
mondható, hogy kiállítónk képei is hosszas szemlélődést igényelnek. Ha össze kellene foglalni röviden Radnai Zoltán most megnyílt tárlatát, akkor
csupa nagybetűvel: látványos, igényes és békességet hordozó.
R.F.
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Lerakták a Madárbarát kert alapjait

50 éves a Holló Kör

Madárbarát kertet szeretnének kialakítani a városi
könyvtár melletti parkban. A
tradíciókat követve vérszilvafákat – szám szerint hatot –
ültettek el március 31-én
Meizl Ferenc nyugalmazott
igazgató, a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportjának vezetője kezdeményezésére, a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtár dolgozóival összefogva.

Képzőművészeti pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza Önkormányzata és az 50 éves Holló
László Képzőművész Kör. Pályázni lehet bármilyen alkotással, legyen az rajz, festmény, fotó, kisplasztika, szobor vagy kerámia.

Városunkban elindult a madárbarát program, melyben a helyi könyvtár is jelentős szerepet kapott. A madártani egyesület óvodásoknak és iskolásoknak szervez és szervezett
programokat, illetve megalakult a Madárbarát Klub is. A
munka eredményességében
nagy szerepe van a városi

könyvtárnak, így jó esélye van
arra, hogy elnyerje a Madárbarát Könyvtár címet. A mai faültetést az intézményen kívül
Balla László alpolgármester is
támogatta. Faültetési akciónkkal az akarjuk példázni, hogy
a város építése, szépítése nem

csak a költségvetésből oldható
meg, hanem jó együttműködéssel és összefogással is sokat
lehet tenni környezetünkért –
hangsúlyozta Meizl Ferenc
nyugalmazott igazgató, a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportjának vezetője.

Sikeres együttműködés az életmentésért
Bozsó Judit Viktória, Hangyási Éva Anett és
Nagy-Pál Anita, a Kiskunfélegyházi Szakképző
Intézmény és Kollégium, Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája tanulói képviselhették
városunkat az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében, Kecskeméten a március
22-én megrendezett, Elsősegélynyújtás Orszá-

gos Tanulmányi verseny, Dél-Alföldi regionális
fordulóján.
Sikeres felkészülésüket segítették az Országos
Mentőszolgálat Kiskunfélegyházi Mentőállomásának dolgozói, és a KAPOCS Szociális,
Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény
védőnője. Dr. Balogné Dévai Katalin, felkészítő
védőnő.

Szónokok és szépen beszélők
A Móra Ferenc Gimnázium
„Beszélni nehéz!” diákkörének igencsak sikeres hétvégéje volt. Budapesten rendezték meg a KossuthSzéchenyi Szónoklatverseny
országos döntőjét. Ezen a
megmérettetésen hagyományosan jól szerepelnek a
félegyházi mórások, most
sem szakadt meg a kiváló sorozat. Az Apáczai Könyvkiadó impozáns székházában
39 kis- és nagy gimnazista
mérte össze felkészültségét.
Az általános iskolások kategóriájában Gémes Gergely –
aki tavaly megnyerte korosztályos versenyét, az idén is
felállhatott a dobogóra -, ezúttal a III. helyet szerezte
meg.
A „nagyok” között a 11/A
osztályos Polyák Dániel és a
12/C osztályos Péter László
megosztva kapták a III. he-

lyezést. Jó volt hallani Xantus
Barbara művésznőtől, a zsűri
tagjától Péter László teljesítményét értékelendő mondatát: „Teljesítményedet csillagos ötösre tudom értékelni.”
A főváros után Kisújszálláson
folytatódott a sikerszéria,
ahol a „Szép magyar beszéd”
versenyében 10 megye 78
versenyzője mérte össze tudását. Az általános iskolák és
a gimnáziumok 7-8. osztályos
tanulói 3 napos rendezvényen
adtak számot felkészültségükről. A két zsűri döntése

alapján összesen 16-an kapták meg a Kazinczy-jelvény
aranyfokozatát és hozzá a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium könyvajándékát. Nagyszerű eredmény, hogy a BácsKiskun megyét nyolcadmagával képviselő Barna-Pap
Bianka, a Móra Ferenc Gimnázium 7/E osztályos tanulója is kiérdemelte a Kazinczyjelvény aranyfokozatát. A sikeres diákok felkészítője a
„Beszélni nehéz!” diákkör
Péchy Blanka-díjas tanára Dr.
Borbélyné Szabó Katalin.

Az alkotásokat Kiskunfélegyháza ismert művészei értékelik, a legjobb művek pedig kiállításra
kerülnek a városközponti helyein lévő kirakataiban. Korosztályok: 10-14 évesek választható témái a négy őselem valamelyike (föld, víz, tűz levegő) vagy az ötödik elem. 14-18 évesek valamint 18 év felettiek témája az ötödik elem. Egy
pályázó több pályamunkával is nevezhet. Az alkotásokat kiállítható állapotban várjuk
(paszpartuzva, keretezve, akasztóval ellátva) az
alkotó pontos adataival a pályamunkák hátoldalán (név, cím, korosztály, telefonszám, e-mail
cím). Beadási határidő április 22. Beküldési cím:
Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és
közösségi Ház, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőﬁ
tér 1. A kiállítás megnyitóra május 20-án 18 órakor kerül sor. Érdeklődni lehet Lantos
Szabolcsnál, az alábbi telefonszámon: 0670/387-1026.

Félegyháziak
a tordai csatában
A tordai csata 1944. szeptember 15. és október
7. között zajlott le. A 2. magyar hadsereg helytállásának köszönhetően a szovjet–román csapatok közel egy hónapig nem tudtak betörni az
Erdélyi-medence északi részébe. Ha ez sikerült
volna, akkor a szovjetek bekerítik a Kárpátalja
térségében harcoló 1. magyar hadsereget és a
német csapatokat, amelyek egy része még
Moldvában biztosított egy stratégiai fontosságú
bányát. A csatában biztosan három, feltételezhetően pedig még további hét kiskunfélegyházi,
vagy a környékről származó magyar katona
esett el.
Ficsór József elmondta, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB) elnöke, Pataky
József kutatásainak köszönhetően, ismerté vált a
második világháború idején lezajlott tordai csata kiskunfélegyházi és vonzáskörzete (Kunszállás, Fülöpjakab, Bugac, Bugacpusztaháza,
Petőﬁszállás, Pálmonostora, Gátér, Tiszaalpár,
Jászszentlászló, Móricgát) hősi áldozatinak névsora. Kiskunfélegyháza és Torda városa méltó
emléket kíván állítani a csatában elesett hősöknek. Várják tehát a hozzátartozók jelentkezését.
A tordai csatában elesett kiskunfélegyházi hősök:
P. Szabó Sándor (Fekete Rozália, Kiskunfélegyháza) Szikora István (Mérei Jolán, Kiskunfélegyháza)Borbély István (Kiss Rozália, Kiskunfélegyháza). Feltételezhetően a tordai csatában elesett kiskunfélegyházi hősök: Patai József
(Palatinusz Margit, Kiskunfélegyháza) Szabó
Lajos (Dongó Zsuzsanna, Kiskunfélegyháza) Seres Péter (Zsigó Teréz, Kiskunfélegyháza) Fábián
József (Magony Valér, Pálmonostora) Csorba
János (Kristóf Mária, Pálmonostora) Kürtösi
Ágoston (Bálint Erzsébet, Jászszentlászló).
Elérhetőség: Ficsór József, Kiskunfélegyházi
Polgármesteri Hivatal, 6100 Kiskunfélegyháza
Kossuth u. 1.Tel: 0676/562-000/013 –as mellék.
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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: Április 11-től
- április 17-ig: ALMA Patika (9. KÖRZET 8/B Tel.: 30 / 8-255356).Április 18-tól - április 24ig: HOLLÓ Patika (ügyeletének teljesítésének helye KORONA Patika, Korona u. 4.). Április 25-től - május
01-ig: HÓVIRÁG Patika (Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363). 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 16-án és 17-én:
Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181). Április 23án, 24-én és 25-én: Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a
(Tel.:20/3165-995), Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.:
70/338-1097). Április 30-án és május 1-én Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza,
Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330), 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.

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 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 m2es 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 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 m2es 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 m2-es
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 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, - 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
• Szeretettel várnak mindenkit április 17-én este 8 órára az Ó-templom előtti Béke térre, ahol városunk fiataljai modern zenés feldolgozásban jelenítik meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, a Passiót.
• 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, majd a Béke téren keresztül megy az Ó-templomhoz.
• A barkaszentelést virágvasárnap (17-én) végzik. Az Ó-templomban a ½ 11-es
szentmise keretein belül, amikor a hagyományos, énekes ünnepi passiót is tartják, az Új-templomban pedig a 9 órai és a ½ 11-es szentmisében.
• A húsvéti betegellátást április 18-án nagyhétfőn lesz. Kérjük, hogy idős, beteg rokonaikat, ismerőseiket, akik szeretnék elvégezni gyónásukat és élni a
szentáldozás lehetőségével, jelentsék be a Szent István Plébánián, vagy a sekrestyében!
• Nagypénteken (22-én) délután 3 órakor kezdődik a keresztút a Kálváriánál.
Nem lesz szervezett vonulás, mindenki egyénileg közelíti meg a helyszínt.
• Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton este 6 órakor kezdődnek
a szertatások a Szent István templomban.
• Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton reggel 7 órától Jeremiás
siralmait énekelik az Ó-templomban, ez idő alatt gyónási lehetőség is lesz. Az
esti szertartások mindhárom napon fél 7-kor kezdődnek. Nagypénteken az esti szertartás után Isteni Irgalmasság kilencedet imádkoznak. A feltámadási körmenetet április 23-án az este fél 7-kor kezdődő szertartás végén végzik.
• Húsvét vasárnap a szokott rendben ünnepi miserendet tartanak az Ó-templomban. Húsvét hétfőn a következő miserend lesz: reggel fél 7, 8, 9 és este fél
7. A Kalmár kápolnában nem lesz szentmise.
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.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Gubicza Mária Nikolett – Palotás Gábor Tamás,
Horváth Bernadett – Tarjányi Roland.
Meghaltak: Vicsacsán Gyuláné Olajos Anna, Retkes Imre, Bense Jánosné
Bense Mária, Kónyár György József – Kiskunfélegyháza. Szilvási Károly
Miklósné Vörös Anna – Kecskemét. Tóth István – Lakitelek. Greilich György
– Izsák. Oláh Dávid Árpád – Jakabszállás. Mányi Lászlóné Márton Mária –
Tiszaalpár.
A Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sport Egyesület 2010. évben támogatóitól és tagjaitól származó, összesen 1.544e Ft bevételből 1.383e Ftot használt fel legnagyobb részben az “In Memoriam 2001. szeptember
11.” rendezvénysorozat megvalósításához. A felajánlott anyagi segítséget ez úton is megköszönjük.
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Recesszióban - fejlesztés
A Marillen Kft. 1993 óta foglalkozik gyümölcsfeldolgozással. Kezdetben csak gyümölcsvelőt (pürét) gyártottak, mely a gyümölcslé- és bébiételgyártás alapanyaga. Vevőkörük később sütő- és cukrászipari valamint
néhány dzsem gyártó céggel is bővült. Jelenleg termékeik egyharmadát exportra, kétharmadát belföldön értékesítik.
Tevékenységüket 36 fő állandó alkalmazotti
létszám foglalkoztatásával látják el. A feldolgozási szezonban azonban szükség van diák és
alkalmi munkavállaló foglalkoztatására is, diákszövetkezet és munkaerő kölcsönző cégek
közreműködésével.
Szinte az egész Magyarországon termő gyümölcskínálatból merítenek. Szokásos gyümölcsvelő termékeik meggy, kajszibarack, körte, ribizli, bodza, szeder, szilva, bodza, birs, és
alma gyümölcsökből készülnek, hordós kiszerelésben.
Zöldségvelőket sárgarépából, céklából és sütőtökből készítenek.
Termékeiket konvencionális és bio termesztésű gyümölcsökből is készítik.
Modern hűtőházukban többféle tevékenységet
folytatnak. Meghatározó hűtőházi tevékenységünk a gyorsfagyasztott gyümölcsök előállítása, nagy kiszerelésű értékesítése. Termékeik
sok élő munkával, extra igényeknek megfelelően, kiváló minőségben készülnek.
Gyorsfagyasztott termékeik:
• Magozott meggy, kézi- és gépi felezett kajszibarack és szilva, szeder, továbbá sütőtök
kocka és almaszelet.
Friss gyümölcs áruik:
• Elsősorban saját gyümölcsöseikből friss sárga- és őszibarackot valamint szilvát és körtét
értékesítenek exportra, valamint a belföldi áruházláncok felé.
Egyre fontosabb, folyamatosan bővülő termékcsaládjuk a sütésálló töltelékek (lekvárok)
köre, melyet vödrös és hordós csomagolásban
készítenek a sütőipar számára. Jelenlegi termékeiket sárgabarack, meggy és szamóca ízekben gyártják.
A jó minőségű, állandó színvonalú termékek
gyártása érdekében vezették be az ISO minőségirányítási rendszert és a HACCP szerinti
élelmiszerbiztonság szabályozást.
A Marillen Kft. hosszútávú célja az üzem stabil működését, proﬁlbővítését eredményező

beruházások megvalósítása, a keresett és egyedülálló aromájú magyar gyümölcsökből a termékpaletta szélesítése.
E célkitűzés jegyében pályáztak – a jelenlegi
nehéz gazdasági körülmények között, előre
menekülve – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtott támogatásra.
A Nemzeti Diverziﬁkációs Program keretében megvalósított beruházás révén 17 millió 154 ezer forintot sikerült elnyerniük.
• 40 %-os támogatással vásároltak egy gyümölcsosztályozó gépet, mely a barackok és a
körte pontos méretre történő válogatásában
nyújt segítséget.
• A lekvárkészítés technológia-biztonsági és
energia-megtakarítási hátterének javítására egy
modern gőzfejlesztő berendezést vásároltak.
• Továbbá a környezetszennyezés és költségcsökkentés jelentős mérséklése érdekében a
gyümölcsvelőző gépsor kiszolgálására energia–hatékonyra cseréltek egy nagy teljesítményű, elavult gázégőt.
Ezzel a piaci változások követése érdekében
sikerül lépéseket tenni. Nagyobb mértékűre kívánják emelni az értéknövelést biztosító friss
és gyorsfagyasztott gyümölcs feldolgozást, értékesítést. Pályázati vállalásaik között szerepel, hogy a beruházás befejezését követő évtől
egy fővel növelik állandó alkalmazottaik számát.
E beruházás megvalósításával nem kívánnak a
fejlesztésben megállni, hűtőházuk nagyobb bővítését tervezik, bízva a hamarosan megjelenő
pályázati lehetőségek kiaknázásában. Terveik
között szerepel a bogyós gyümölcsök nagyobb
mértékű feldolgozása és a termékfejlesztés
gyorsítása is.
Cégük ﬁlozóﬁáját három szóval lehet jellemezni: minőség, megbízhatóság, rugalmasság. (x)

Magabiztos Mókus-siker Csömörön
Február 3., Csömör.
Játékvezető: Kömpf Gyula.(Rózsa, Gál)
Galaxis NFE – Mókusok 2:8 (2:4)
Mókusok: Kovács Klaudia – Pincze Gabriella
Csilla, Molnár Judit, Szabó Boglárka, Vadas
Nikolett. Cserék: Ficsór Mónika, Vidács
Krisztina, Bagdi Csilla, Szabó Nóra, Bezsenyi
Anita, Rátkai Orsolya, Kakuszi Adrienn.

Edzők: Osztopáni Mihály, Dombó János.
Góllövők: Winternitz Anna, Farkas Klaudia, illetve Szabó Boglárka (4), Pincze Gabriella
Csilla (3), Bagdi Csilla.
Osztopáni Mihály (edző): Sűrű menetrendünk
ellenére magabiztos győzelmet arattunk Csömörön a Galaxis ellen, akik „itt szeretnek játszani”.
Rigó Tamás

7. oldal

Sakkverseny a TKIKI-ben
A TKIKI Batthyány Lajos iskolában március 26án került megrendezésre a városi egyéni sakkversenysorozat 3. fordulója a kezdő és haladó diákok részére. E versenysorozat célja
Kiskunfélegyházán az ifjúsági sakk népszerűsítése, logikus gondolkodásra való nevelés, tehetség gondozás és a sakk barátság kiépítése. A versenyen 36 fő ifjúsági versenyző vett részt.
A versenysorozat 3. fordulójának a végeredménye a következő: Alsós lányok 1. Gyulyás Réka
2. Patkós Alexandra 3. Törteli Petra. Alsós ﬁúk: 1.
Tóth László 2. Beták Máté 3. Hudák János. Felsős
lányok: 1. Polyák Eszter 2. Polyák Judit 3. Molnár
Tímea. Felsős ﬁúk: 1. Retkes Péter 2. Szekeres
János 3. Horváth Péter. Meghívott vendégek 1.
Sárkány János 2. Bodor Lóránt 3. Ficsor Krisztián.
A verseny legﬁatalabb résztvevője a 6 éves Messzi
– Szabó Gábor, aki a Dózsa óvodába jár. A játékvezetői teendőket Lantos Pál és Rácz István látta
el. Lantos Pál TKIKI sakk oktatója

Tisztelt kutyatartó barátaim!
Ismét itt a tavasz és a nagy séták ideje! Mindenki
kimozdul a szabadba, hogy a téli bezártságot kiszellőztesse! Kimozdul a családjával, vagy éppen
a legjobb barátjával a kutyával. A Petői-lakótelep
problémája a város problémája is! Sajnos szomorúan tapasztalom magam is, hogy nem minden
ebtartó tartja be a szabályokat. Az együttélés szabálya nem csak a lakáson belül érvényes, hanem
a közterületeken is kell, hogy működjön. Tapasztaltam, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő
kutyaürüléket a gazdi otthagyva továbbáll és ezáltal szennyezi a közterületet. Pedig csak egy mozdulat volna az egész! És kiket veszélyeztetünk ezzel a hanyag cselekedettel? A gyerekek vannak
leginkább kitéve a fertőzés veszélyének, mivel ők
hajlamosak arra, hogy az udvaron, parkban, játszótéren a piszokban játsszanak, utána kezüket a
szájukba tegyék vagy megdörzsöljék a szemüket.
De a szabadban sziesztázó felnőttek, idősek is
ugyanilyen veszélynek vannak kitéve. A parazitákkal való fertőzések súlyos betegségeket okozhatnak és különösen nagy veszélyt jelenthetnek a
kismamák magzataira nézve is.
Kedves kutyatartó barátaim! Mutassuk meg, hogy
Kiskunfélegyházán olyan állampolgárok élnek,
aki foglalkoznak a közterületek, játszóterek, parkok tisztaságával és ﬁgyelnek a családok legapróbb csemetéire és azok egészségére!
Horváth Gábor önkormányzati képviselő

Megváltozott a Csongrádi úti
hulladékudvar nyitva tartása
Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza és térsége
lakosait, hogy március 28-tól megváltozott
a kiskunfélegyházi hulladékudvar nyitva
tartása az alábbiak szerint: Hétfő, vasárnap:
szünnap. Kedd, Csütörtök, Szombat: 8-12
h. Szerda, Péntek: 12-16 h. A hulladékudvar szolgáltatásai az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosság számára továbbra is ingyenesen vehetők igénybe a nyitvatartási időben.
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Forrest Gump nyerte a Tavasz Kupát
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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

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

06-20/92-60-987
A kiskunfélegyházi FORREST GUMP SE rendezésében 5. alkalommal zajlott le a Tavasz Kupa Kispályás labdarúgó torna városunkban, melyen az ország egész területéről két kategóriában 220
fő súlyos fogyatékos sportoló vett részt. A rendezvényt Balla László
alpolgármester nyitotta meg.
Eredmények: I. kategória (hat csapat részvételével): 1. Budapest. 2.
Tatabánya, 3. Kiskunhalas. II. kategória (öt csapat részvételével): 1.
Kiskunfélegyháza Forrest Gump SE, 2. Kiskunhalas, 3. Tatabánya. A
kupagyőztes Forrest Gump SE. minden ellenfelét legyőzve, 24:5 gólkülönbséggel lett első. A verseny a Parasport Szövetség, a Forrest
Gump SE., a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Kiskunfélegyházi Önkormányzat és a Félegyházi Kenyérgyár támogatásával jött
létre.
Iványi László elnök, Forrest Gump SE.

Bronzérem Budapestről
Szabadfogású diák birkózó rangsorversenyt rendeztek Csepelen
április 9-én, szombaton. A Kiskunfélegyházi Vasas TK Versenyzői közül Vidéki Roland, a
35 kg-os súlycsoportban bronzér-

met szerzett. Ezzel az eredménynyel megszerezte az indulási jogot a magyar bajnokságra, melyet
júniusban rendeznek Budapesten.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és
Kelemen András.

Kis kézilabdásaink sikere
A városi sportcsarnokban tartották meg április 3-án az ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság U12-es (1998) ﬁú régiódöntő mérkőzéseit. A csoportmérkőzések színvonalas játékot, kiélezett, kemény, de
sportszerű küzdelmeket hoztak.
A félegyházi csapat a Kistelek elleni egy gólos győzelemmel kezdett,
majd a mezőnyből kiemelkedő Tisza Volan „A” csapatától szenvedett
vereséget. Így csoportjában másodikként végezve jutott az elődöntőbe. A döntőbe jutásért a Tisza Volán ’99 csapatát kellett legyőzni.
Roppant izgalmas végjátékban sikerült 12-11 arányban legyőzni a
jóval esélyesebbnek tartott szegedi csapatot. A gyerekek hihetetlen
akarással, minden tudásukat és erejüket bevetve késztették megadásra
országunk egyik kézilabdás fellegvárának utánpótlás csapatát. A döntőben újra a Tisza Volán „A” csapatával kerültek szembe. A tét nélküli mérkőzés, igazi örömjátékot hozott. A csapat április 23-án
Pécsen, a veszprémi Éles Kézisuli, a Tatabánya és a Pécs ellen lép
pályára.
Csergő József edző

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; június 3. 10 óra.

Félegyházi Közlöny online: http://www.felegyhazikozlony

