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Közlöny
Tavaszi virágünnep a múzeumban

Felénél tart
az útkátyúzás
Jó ütemben halad a tavaszi útkátyúzás. A
szakemberek elsőként a legrosszabb állapotú Molnártelepi, majd a Csanyi út belterületi szakaszát tették rendbe. Az útkátyúzás jelenleg a Bankfaluban folyik.

Virágünnepet tartott a hétvégén a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Szép Félegyházáért
Köre a Kiskun Múzeumban. Mindkét napon virágkertészeti és kézműves termék bemutató zajlott az intézmény udvarán. Festményekből, fotókból nyílit kiállítás, valamint színvonalas kulturális műsor várta az érdeklődőket.

Városalapító őseinkre emlékezünk
Idén is színvonalas programokkal várja az érdeklődőket az önkormányzat Városalapítók
Napján. A központi ünnepségre május 22-én, a
városháza dísztermében kerül sor.
Kapus Krisztián polgármester a közelgő ünneppel kapcsoltban elmondta, a redempciót engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a
Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország
nádorának, gróf Pálffy Jánosnak átadta. Ez a nap

1745. május 24-e volt. Kiskunfélegyháza új közössége a redemptio alatt alakult ki. Közös ünnepünk megmutatja, hogy az emberiség történetének
egy
parányi
szakaszában
itt,
Kiskunfélegyházán, 2011-ben olyan nép él,
amely a mindennapok harcaival, a boldogulásért
folytatott küzdelmeivel, a közös jövő megalapozásában nemcsak a saját, hanem szülővárosa, otthona, a magyar haza előrehaladását is szolgálja.
Folytatás a 3. oldalon.

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 van elő készítve, hogy
egy teherautónyi aszfalttal betölthető. Ennek következménye, hogy a kátyúk betöltése 2-3 napot vesz igénybe. A munkaterületet KRESZ táblákkal jelzik.

Jubiláltak
a nyugdíjasok
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli
idén a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete. Ez alkalomból tartottak
programot május 6-án Móra Ferenc Művelődési Ház színháztermében. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő, valamint Ficsór
József, volt polgármester nyitotta meg. A
múltra Juhász István, az egyesület elnöke
emlékezett.
Folytatás a 2. oldalon.

Készül a Kossuth utcai kerékpárút Egyenlő esélyt mindenkinek
Még a héten elkészül a Kossuth utcai kerékpárút befejező szakasza. A
Dankó P. - Marosvásárhely és a Marosvásárhely – Majsai út közötti szakasz, hasonlóan a Dózsa – Dankó P. u. közöttihez, aszfalt helyett térburkolatot kap.
Mint arról már korábban beszámoltunk, 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 csak részben hagyták jóvá, mivel a munkálatok komoly pusztítást okoztak volna a zöldfelületben. Az
egyeztetés után a nyomvonal egy részét a Majsai –Dankó P. utca közötti szakaszon jelölték ki. A kábelfektetés után a térburkoló kövek is a helyükre kerülnek. A háromszáz méretes szakasz megépülése után teljes egészében megoldódik a kerékpáros közlekedés a Kossuth utcán.

Az Esélyegyenlőség Napja alkalmából tartott programot május 6-án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek
Szövetsége, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ, a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület és a United
Way Alapítvány a Szakmaközi
Művelődési Házban. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Folyt. 2. old.
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Megyei fenntartásban marad továbbra is a Göllesz
Továbbra sem kívánja átvállalni Kiskunfélegyháza
Önkormányzata a Göllesz Viktor Speciális Általános Iskola működtetését. Az intézmény a megyei
önkormányzat feladat-ellátási körében marad. A
városatyák támogatták, azt az uniós pályázatot,
amelynek köszönhetően hat iskola energetikai felújítása valósulhat meg. Többek között ezekről döntött április 28-ai ülésén a képviselő-testület.
Kiskunfélegyháza önkormányzata 2007. augusztus
31-ei hatállyal adta megyei fenntartásba a Göllesz
Viktor Speciális Általános Iskolát. A megállapodás
határozott időre szólt, így a képviselő testület minden esztendőben újra tárgyalja a kérdést. A városatyák az április 28-ai testületi ülésen ismét úgy döntöttek, hogy az enyhe fokban sérült 1-8. évfolyamos
és középsúlyos értelmifogyatékos gyermekek oktatását biztosító intézményt nem veszik vissza helyi

önkormányzati fenntartásba, hanem a megye ellátási körben hagyják. Képviselők támogatták, hogy
az önkormányzat részt vegyen azon az uniós pályázaton, melynek keretében megvalósulhatna a Közgazdasági Szakközép Iskola, a Móra Ferenc Gimnázium, a Platán, a Darvas, a József Attila és a
Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai felújítása. A pályázaton a maximum elnyerhető összeg 250 millió forint, amelyből a nyertes önkormányzatnak 15% saját erőt kell biztosítania. A
városatyák továbbá elfogadták, hogy az önkormányzat részt vegyen az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatási pályázatán. A miniszteri döntést követően
- ha a pályázat megfelel az elvárásoknak-, az Önkormányzati Gazdasági Főosztály egy összegben
31 millió 137 ezer forint azonnali segélyt folyósít a
település önkormányzatának.

Jubilált a Nyugdíjas Klubok Egyesülete
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületének minden
tagja évtizedek óta tevékeny és aktív részese városunk
valamennyi megmozdulásának, rendezvényének, sőt
sokszor kezdeményezője és kivitelezője is egy-egy
ötlet megvalósulásának. Önzetlen, odaadó munkájukról, amit városunkért, hagyományaink ápolásáért
tesznek, csak elismeréssel lehet szólni. Kitartásuk,
munkabírásuk példaértékű. Köszönet az emberi értékekért, melyeket belénk csepegtettek, őseink tiszteletét, a hagyományokat, melyekre megtanítottak.
Mindazt, amit városunkért, Kiskunfélegyházáért tettek és tesznek mind a mai napig. Juhász István az elmúlt húsz esztendőre emlékezett. Az egyesület elnöke összefoglalta a klubok történetét, kiemelt ﬁgyelmet
szentelve az alapító tagok, a segítők tevékenységé-

nek, és az elvégzett munka eredményének. Ficsór
József a civilszervezetek munkájának jelentőségéről
beszélt, kiemelve a nyugdíjas klubok tevékenységét.
Elmondta, Kiskunfélegyházán tizennyolc nyugdíjas
klub működik, melyek kiemelkedő szerepet töltenek
be a város kulturális életében, tevékenységükkel gazdagítva a közösségi értékeket. Az emléklapok átadását követően ünnepi műsorra került sor.

In memoriam

Stein Ernő (1926-2011)
Életének 85., papságának 59. évében elhunyt
Stein Ernő a Szent István templom nyugalmazott plébánosa. Városunk díszpolgára május 8án vasárnap délelőtt szenderült örök nyugalomra.
Stein Ernő 37 évig szolgált lelkipásztorként városunkban a Szent István Egyházközösség plébánosaként. 1973. november 23.-án nevezték ki
az egyházközösség élére. Korábban is szolgált
Kiskunfélegyházán, 1957-1959 és 1961-1962
között.
Az eltelt idő alatt mindvégig szívügyének tekintette a ﬁatalság nevelését. Áldozatos munkájának, kitartásának köszönhetően élénk ifjúsági
élet volt a plébánián. Ennek eredményeként sikerült újraszervezni a cserkészmozgalmat és
megalakítani a Szent Imre Cserkészcsapatot.
Stein Ernő megfontolt tevékenysége alapozta
meg a Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya
Alapítvány létrejöttét. Életének másik hangsúlyos pontja volt a Szent István templom és a Kalmár kápolna szépítése, állagának megóvása.
Stein Ernő munkásságát a város 1999-ben
Kiskunfélegyházáért kitüntetéssel, majd 2002ben díszpolgári címmel ismerte el.
Stein Ernő nyugalmazott plébánosként is aktív
tagja maradt az egyház és a város közösségének.

Julika néni 90 éves

Egyenlő esélyt mindenkinek
Folytatás az 1 oldalról.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, a fogyatékkal élőket önálló saját életük éléséhez kell hozzásegíteni, és nem rokkantként kezelni. A fogyatékkal élők általában nem betegek, hanem hátrányos
helyzetbe került emberek, akiknek nem egyszerű
boldogulni az életben, és nem egyszerű munkát találni. Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára
fontos érték. Segít abban, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra, oktatásra, a szórakozásra,

legyen az nő, vagy férﬁ, egészséges, avagy fogyatékkal élő. Mindenki értékes valamiben, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy a hátrányos helyzetűek is megtalálják boldogulásukat az életben.
A köszöntő után a fogyatékkal élők kulturális műsorát, „Nemadomfel” együttes koncertjét tekinthette meg a közönség. A rendezvény ideje alatt az érdeklődők megismerkedhettek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltsége munkatársaival, a Pszichológiai
Szakszolgálat – szolgáltatásaival.

Határszemle

és gyümölcsöst a művelési ágnak megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan
nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén
feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági
engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások. A Megyei Földhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat (használókat, vagyonkezelőket, bérlőket),
hogy a törvényben előírt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle
időpontjáig azt pótolni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését a
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal valamint körzeti
földhivatal május 9-én megkezdi. A földhasznosítási
kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 5. §-a minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik,
hogy a föld használója – választása szerint – köteles a
termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel
hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozni. Szőlőt

2011. május 12.

Április 21-én kilencvenedik születésnapján köszöntötte Tompai Károlynét otthonában Kapus
Krisztián polgármester a Magyar Köztársaság és
a város nevében. A kiváló egészségnek örvendő
asszony négy gyermeke, kilenc unokája és tíz
dédunokája társaságában ünnepelte kilencvenedik születésnapját.

Hússzaküzlet?
Kapus Krisztián polgármester, Balla László alpolgármester és Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi Összevont Szakképző Intézmény igazgatója
látogatást tett április 29-én a kiskunfélegyházi tanvágóban, ahol megbeszélték a folyamatos működtetés feltételeit és lehetőségeit. Kilátásba helyezték egy esetleges húsipari szaküzlet megnyitását, mellyel még gazdaságosabbá lehetne tenni
a tanvágó működését.
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
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Wadowicei tölgyfát ültettek

II. János Pál pápa Boldoggá avatásának emlékére wadowicei tölgyfát ültettek május 1-én a
Szent István plébánia templomkertjébe. A facsemetét Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke juttatta el a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének. A fácskát Hajagos Gyula, a Szent
István templom plébánosa ültette el Irgalmasság vasárnapján, a délelőtti szentmise után.

Az év legjobb fodrásztanulója
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara negyedszer rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt, idén április 18−20. között Budapesten,
a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában.
A SZKTV és OSZTV versenyekre együttesen az
idén már közel négyezren jelentkeztek, az írásbeli elődöntőben 31, szakképesítésben 3.857 tanuló vett részt.
Ezen a versenyen mérettetett meg a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolájának
két fodrásztanulója, Kiss Zsuzsanna és Pap
Mónika.

A verseny alatt számot adtak szakmai, elméleti tudásukról a diákok, amire heteken át tanultak, gyakoroltak elméleti szaktanáruk, Nagyné Patkó
Anikó vezetésével. A gyakorlati tudásukat pedig
két napon keresztül mutatták meg, amelyre mesterfodrász- oktatójuk, Presztóczki Veronika készítette fel a versenyzőket. Kiválóan szerepeltek
tanulóink a női divatfrizura vágásában és Marcellvízhullám készítésében. A férﬁ klasszikus és a férﬁdivat kategóriában pedig kimagaslottak a mezőnyből. Tanulónk, Kiss Zsuzsanna a legjobb
eredményt érte el, ő lett az idei év legjobb fodrásztanulója. Pap Mónika tanulónk pedig a negyedik helyen végzett.

Belgiumban jártak a mazsorettek

Neerpeltben, az 59. Nemzetközi Zenei Fesztiválra kapott meghívást a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes. A Csiperó Fesztivál keretében a belga Imago Tijl Együttes tagjai tavaly voltak Kiskunfélegyházán, most pedig a visszautazásra került sor.
A csoport kirándult Brüsszelbe is, megtekintették
az Európai Parlamentet, ahol Dr. Bagó Zoltán Európai Parlamenti képviselő fogadta a
félegyháziakat. A delegáció tagjai voltak még a
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ma-

gánénekes tanulói és gátéri néptáncos növendékei
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Jankovszki
Zoltánné, a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület
művészeti vezetője, a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója.

3. oldal

Közös múltunk,
közös jövőnk
„Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám:
„Korbáccsal és szöges ostorral
kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat.” A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül,
testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled
és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége
életed alkotja.”
Márai Sándor szavait idézve tisztelettel fejet hajtok
Városalapító őseink előtt, akik hazát, szülőföldet teremtettek ezen az alföldi tájon, és otthont nekünk,
kései utódoknak. Az ünnepek nagyon fontosak egyegy közösség, település életében, hiszen az összetartozásunk érzését erősítik bennünk, a hitet, hogy
a közösség, melynek tagjai lehetünk, az együvé tartozás büszke érzésével tölt el bennünket. A közösség erőt, kitartást, támogatást is jelent mindannyiunk számára. Az ünnep lehetőséget teremt arra,
hogy megálljunk egy pillanatra, elfeledkezzünk a
mindennapok gondjairól és magasztos érzéssel fordulhassunk őseink, múltunk felé, melyből erőt meríthetünk a jövő építésére is. Ilyen ünnep számunkra, amikor városalapító elődeinkre emlékezünk, mely napnak a május 24-ét, illetve a hozzá
legközelebbi vasárnapot jelölte ki 2000-ben
Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete. Azt a
történelmi dátumot, amikor a redempciót engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a
Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország
nádorának, gróf Pálffy Jánosnak átadta. Ez a nap
1745. május 24-e volt.
Kiskunfélegyháza új közössége a redemptio alatt
alakult ki. E történelmi ténytől vezérelve városunk
alapítóinak azokat a tősgyökös családokat tekintjük, akik a redemptio lezárulásáig Félegyházára
költöztek. A róluk való megemlékezés
mindannyiunkban a nemzeti egységet és a nemzeti összetartozást szilárdítja, egyben erősíti bennünk
a kiskun öntudatot is. Szép példa erre a kiskun települések szövetségének megalakulása, és az általuk megválasztott Kiskun kapitány szerepének felelevenítése is. „Csak addig él egy nemzet, amíg van
hagyománya” – vallja Széchenyi István. Nemzedékeken átívelő üzenete örökérvényű. A szülőföld
– az a hely, ahol élünk, ahová tartozunk – különös
ﬁgyelmet érdemel. Óvni, ápolni kell értékeinket,
becsülni hagyományainkat, mely lehetőséget kínál
arra, hogy erőt merítsünk történelmünkből, hiszen
a múlt ismerete a jelent elviselhetőbbé, a jövőt biztonságosabbá teszi. Kiskun honﬁtársaink mindig
védelmezték hagyományaikat, és lobogott szabadságvágyuk tüze.
Közös ünnepünk megmutatja, hogy az emberiség történetének egy parányi szakaszában itt,
Kiskunfélegyházán, 2011-ben olyan nép él,
amely a mindennapok harcaival, a boldogulásért folytatott küzdelmeivel, a közös jövő megalapozásában nemcsak a saját, hanem szülővárosa, otthona, a magyar haza előrehaladását is
szolgálja.
Kívánom, hogy a Városalapítók
Napja legyen minden kiskunfélegyházi polgár számára az összetartozásunk ünnepe!
Kapus Krisztián polgármester
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Programajánló

BLACK and WHITE & COLOR BLUES

Május 12., csütörtök 18 óra: 140 éve született
Toldy Jenő, a Szent István templom, majd a Sarlós
Boldogasszony templom plébánosa. Török Brigitta
könyvtáros előadása a Hattyúházban.
Május 17., kedd 10–18 óra – Hattyúház: Az
APEH kihelyezett ügyfélszolgálata a Hattyúházban: Segítségnyújtás az adóbevallások ellenőrzésében, beadásában. Éljen a lehetőséggel, jöjjön el és az
APEH munkatársai segítenek!
Május 14., szombat 18 óra: Egy szoknya két nadrág. Vidám, zenés est. Közreműködnek: Szóka Juli,
Domahidi László, Egri László, Hegedűs Valér. Jegyek elővételben a művelődési központban kaphatók.
KLUBOK, TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:
Minden kedden: 13.00 óra: Gitároktatás kicsiknek és nagyoknak Csorvási Zoltánnal, a Lyra együttes vezetőjével.
17.00 óra: Proﬁ-L Bábcsoport.
Minden szerdán: 9.30 óra: Ringató. 17.00 óra:
Turpinszky Béla Színitanoda. 18.00 óra: Széljáró
Balladás. Minden hónap első szerdáján Tupperware
Főzőklub.
Minden csütörtökön 15.00 óra: Helen Doron gyerekangol. 18.00 óra: Wesel Hugó Fotókör.
Minden hónap második és negyedik péntekjén
16.30 óra: ,,Pince 72” Sakk Klub. Minden hónapban Tűforgatók Baráti Köre. Kaze Klub.
Bővebb információ: www.moramuvhaz.hu.

Szánthó Tibor fotóiból nyílt kiállítás április 27-én,
szerdán a Petőﬁ Sándor Városi Könyvtárban. A tárlatot Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője nyitotta meg. A kiállítás május 17-ig tekinthető meg.
A bemutatott képsor igen széles spektrumot ölel fel
úgy időben, mint témában, de fotótechnikailag is
változatos a művek sora.
Bár nincs főhelyen, az egész kiállítás legérdekesebb
képe a baloldali ablakok közt található és
DAGUERREOTYPIA
FOTOKOLÁZS aláírást hordozó Petőﬁ
portré. Lényegében egy
hagyományosnak tűnő
kép a költőről, de a
műven benne van kollázsként Szántó Tibor
édesapjának azon negatívja, amit egykor
Félegyházán a Petőﬁ emlékek fotózása során készített. Ezzel – túl a hely szelleme előtti tisztelgésen
– annak a folyamatosságnak is emléket kíván állítani, amely a fényképész édesapa munkássága és a
nemzetközi hírnévre szert tett fotóművész ﬁú közt
fennáll.
A tárlat egy nagy ív az időben, hiszen a főfal baloldali első képe a legkorábbi mű, még 1972-ből egy
vatikáni villanás. Majd sorjáznak a világ nagyvárosaiból ellesett pillanatok. Róma, Prága, Velence,
London és Párizs után az Észak-Amerikában készült felvételek zárják ezt az izgalmas kaleidoszkó-

Pályázatﬁgyelő
A kiskunfélegyházi Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár
Gyermekbirodalma és a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje az „ERDŐK NEMZETKÖZI
ÉVE 2011” alkalmából PÁLYÁZATOT HIRDET
három kategóriákban. I. Kreatív kategória: könyvborító-tervezés. Egy erdővel kapcsolatos, könyvtárunkban meglévő könyvre. II. Meseillusztráció
Rácz Irén: Erdei mese c. művéhez. III. Fogalmazás: „Barátom az erdő” maximum 3 oldalas fogalmazás készítése. Pályázhat minden beiratkozott olvasónk, korhatártól függetlenül. Csoportok is benevezhetnek, személyenként 1-1 pályaművel. Nyeremény: egyéni, családos és csoportos belépők a
Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjébe. A pályaműveket 2011. május 16-ig kell a városi könyvtárba eljuttatni. Érdeklődni telefonon a 76/461429/15 melléken lehet. A pályaműveket kiállítjuk
és jutalmazzuk a könyvtár gyermeknapján (2011.
május 28-án). Bővebb információ a könyvtár honlapján olvasható: http://www.psvk.hu
A részletes pályázati kiírásokról érdeklődjön a városi könyvtárban, nyitvatartási időben: hétfő: zárva, kedd, péntek: 9-17 óráig, szerda, csütörtök: 1217 óráig, szombat: 8-12 óráig.
E-mail: psvk@psvk.huHonlap: www.psvk.hu

Festmények a Kuckóban
A kárpátaljai születésű Lutso
János és a Holló-díjas Fekete
Zsolt festményeiből nyílt
minitárlat a Petőﬁ lakótelepi
Szolgáltató Kuckóban. A kiállítás hétköznap 16-19 óra, szombaton 9-12 óra között tekinthető meg. A tárlat július 30-ig tart nyitva.

pot. Ezután egy kissé elvontabb rész következik, fotometria, fotogramok szinte korlátlan játéklehetőségeket kínálva. Mellettük a kollázsok – kanadai
szimbólumokat (juharlevél) hordoznak, illetve tovább játszanak a formákkal.
A másik főfal jobban fókuszál az emberre, megjelenik a komolyabb, elmélyültebb gondolat. Az eddigi csilingelő zenei világ, mély orgonamuzsikába
torkollik. Néhány felvétel a csángósorozatból, az
életről, a kereszt árnyékáról, a halálról.
A csúcspont egy
öregasszony kezei,
csak a két kéz, megdöbbentő realitással,
őszintén. És lassan
visszatérünk Petőﬁnkhez, hogy az utána következő néhány
kép alaphangja érzelmi legyen. Líraian szép felvételek egy szemüvegről, egy golﬂabdáról és közöttük
egy újabb csúcs – a Viva Modigliani c. kép, egy női
szoborfej az avantgarde egyik fenegyerekétől,
melynek élesen kirajzolódó árnyéka is jelzi Szántó
Tibor kedvenc műtárgyát és tisztelgését a nagy expresszionista művész előtt.
Szántó Tibor ezen kiállítása egyszerre absztrakt és
dokumentarista, játékos és könyörtelen. Több évtizedet átfogó bemutató, még nem életmű-kiállítás,
de már elég széles alkotói világot mutat be. Érdekes tárlat!
RF

Vidáman búcsúztak a végzősök
Bolondballagók zsivajától volt április 29-én reggel hangos Kiskunfélegyháza fő utcája. A város négy középiskolájának diákjai színes jelmezekbe öltözve vonultak
végig a Kossuth utcán és
mutatták be humoros
produkcióikat. A hagyományos zöldnapi rendezvényt idén is élénk érdeklődés kísérte.

Majálisoztunk
Színvonalas programok várták a majálisozni vágyókat április 30-án és május
1-én a Béke téren. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester nyitotta meg.
A város első embere beszédében felidézte Május 1. történetét, majd az édesanyákat köszöntötte Anyák Napja alkalmából. A
megnyitó után a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület
táncosai, majd a Béke Klub énekkara és Vass Ferenc előadása szórakoztatta a nagyérdeműt. Három órától tánc,
harcművészeti- és divatbemutató szolgálta a kikapcsolódni vágyók igényeit. Dukai Regina modell, énekes volt
sztárvendége az idei majálist záró divatbemutatónak. A
szép számú nézőközönség a nyári trendivel ismerkedhetett
meg a helyi divatüzletek jóvoltából. A két napos majálisi
rendezvénysorozat házigazdája a Kiskun Szabadidő és
Sport Kft. volt.
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Sikerek a megyei katasztrófavédelmi versenyen Országos diáksikerek
Kiválóan szerepeltek a Kiskunfélegyházai Szakképző Intézmény és Kollégium közgazdasági, mezőgazdasági, ipari tagintézményeinek diákjai a
2010-2011 tanévi tanulmányi versenyeken.

A soltvadkerti Petőﬁ-tó partja adott otthont április
28-án az ez évi megyei szintű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenynek. Általános- és középiskolás
kategóriákban 6-6 csapat mérte össze veszélyhelyzeti tudását, felkészültségét és nem utolsó sorban ﬁzikai ügyességét és küzdött meg a pontokért,
az előkelő helyezésért, illetőleg a győzelemért,
hogy Bács-Kiskun megyét képviselhesse az országos döntőn, Nagykőrösön május 14-én.
A versenyezés célja az volt, hogy a tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában az életkori sajátosságoknak megfelelően adjanak számot
a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismeretekről, tenni- és tudnivalókról, mely alapja az önmentési képesség kialakításának és a biztonság

komplex értelmezésének. A kiskunfélegyházi helyi versenyről továbbjutott csapatok a megyei megmérettetésen is kiemelkedően szerepeltek. Az általános iskolás kategóriában indult kiskunmajsai
Arany János Általános Iskola csapata (Gyöngyösi
Gábor, Horváth Zoltán, Mészáros Szabolcs, Rácz
Fodor Dávid, Répás Richárd, Felkészítő pedagógus: Krizsánné Trója Dolli) 1. helyezést ért el, így
ők továbbjutottak az országos döntőre. A középiskolás kategóriában versenyző kiskunfélegyházi
ConstantinumKatolikus Gimnázium csapata (Buri
Annamária, Gémes István, Lele János, Nemes
Mónika, Seres Alexandra, Felkészítő pedagógus:
Bene Zsuzsanna) kategóriájában pedig 2. helyezett
lett.
Huszár Éva tű. szds. kirendeltség-vezető

Kistérségi tanulmányi verseny a Darvasban
Közel százhatvan általános iskolás diák vett
részt azon a kistérségi tanulmányi versenyen,
amit április 28-án rendeztek a Darvas József
Általános Iskolában. A tehetséggondozó programot pályázati pénzből ﬁnanszírozta az intézmény. A tanulók matematikából, helyesírásból
és rajzból adtak számot tudásukról.
Az iskola az Új Magyarország Fejlesztési Terv
pályázatán nyert 18,5 millió forintot tehetséggondozó programokat megrendezésére. Ennek
egyik rendezvénye volt az április 28-ai a kistér-

ségi tanulmányi versenyen. A matematika versenyen 22 csapat indult, 40 diák vett részt a helyesírási versenyen és hasonló számú ﬁatal adott
le pályaművet a Föld Napjához kapcsolódó rajzversenyre is. A pályázatból nem csak a diákok,
hanem a Darvas iskola pedagógusai is proﬁtálnak. A tanárok 120 órás továbbképzésen vehettek részt, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséggondozásáról, mind pedig az egyéb
modern tanulási technikákról szereztek ismereteket. A rendelkezésre álló pénzből eszközbeszerzésre futotta.
Gulyás Zsuzsanna

MEZGÉS lótenyésztők Németországban
Az FVM VKSZI Leonardo-mobilitási pályázata segítségével az országból csak nyolc tanuló
juthatott ki Németország MecklenburgVorpommen tartományába külföldi gyakorlatra. A meghallgatás alapján mind az öt
félegyházi MEZGÉS diák utazhatott, ami nagyon komoly elismerése az iskola szakmai és
nyelvi képzésének. Március 20-tól április 16-ig
Bársony Anett, Fekete Irén, Subicz Anna,
Trungel Szabina 11/C és Tóth Ábel 12/C osztályos tanuló Németországban volt gyakorlaton.
Fekete Irén Dukwitz-ban volt Roland Maaß-nál,
aki millitary versenyző. Lovardájában jelenleg
25 ló található. Fiatal lovak belovaglásával, lovak átlovaglásával, gyerekek és felnőttek
lovasoktatásával és panziós lovak tartásával foglalkozik. Subicz Anna Sanitzban, egy családi lovardában kapott helyet, ahol Christian Zehe

1994 óta millitary versenyző. A lovardában gyerekek lovagoltatásával, millitary- és voltige oktatással foglalkoznak. Az istállóban 20 ló volt,
melyek Hannoveri és Mecklenburgi származásúak. Bársony Anett, Trungel Szabina, Tóth
Ábel Zarnewanzban, a legelismertebb német
Haﬂinger tenyésztő, Werner Reimer a istállójában töltötték a gyakorlatot, ahol hetven törzskönyvezett lóval foglalkoznak. A napi munkák
ellátása mellett, a lovak kiképzésével és belovaglásával is megbízták őket. A diákok megﬁgyelhették a tartási technológiát és tenyésztéssel kapcsolatos ismereteket is szereztek. Részt
vettek egy tenyészszemlén is, ahol a lovak felvezetése volt a feladatuk, mellette karikásostor
bemutatóval kápráztatták el a közönséget, amiért sok elismerést kaptak és ezzel is öregbítették a magyarság, Kiskunfélegyháza és a
MEZGÉ hírnevét.

Kiskunfélegyházai Szakképző Intézmény és
Kollégium Közgazdasági Tagintézmény:
Országos bajnoki gépírás verseny: Sipos Tímea 11.
hely, Ürmös Tibor 15. hely, Kollár Dávid 17. hely,
Nagy Szabolcs 21. hely. SZÉTV döntő – ügyviteli alapismeretek: Bátyai Zsóﬁa 21. hely, Kovács
Tamara 22. hely. Csöme Anikó az Országos Informatikai tanulmányi versenyen döntőbe jutott, a
HVG Országos Interaktív vetélkedőn 4. hely. Megyei matematikai verseny: Horel Dóra 1. hely,
Csöme Anikó 2. hely. Gordius matematikai verseny: Hecker Patrik 2. hely, 10. oszt. csapat 3. hely,
9. oszt. csapat 6. hely.
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági Tagintézmény:
VIII. Cukrász hagyományőrző verseny: Kovács
Zoltán, Holczman Erika 3. hely. III. Kárpát-medencei grillázstorta készítő verseny: Csernák Ádám
arany érem. SZKTV – húsipari: Bense Imre 1.
hely, Heródek János 6. hely. Csapó Dávid emlékverseny (grillázskészítés régen és most): Csernák
Ádám, Csengődi Tamás 4. hely. SZÉTV döntő –
mezőgazdasági szakmacsoport: Olasz Gábor 4.
hely, Hochmajer Cintia, Kis Tímea 6. hely. Élelmiszeripari OSZTV: Kuklis Annamária, Farkas
Kitti, Szarvas Edit, Varga Zsolt, Vidács Kitti, Lakó
Béla, Becsei Katalin, Kőműves Aranka vizsga alóli felmentést kapott. Pék-cukrász SZKTV: Kovács
Zoltán 6. hely. Guba Sándor emlékverseny:
Ubornyák Zsuzsanna 1. hely; Szunyi Renáta,
Pallagi Brigitta, Nagy Andrea különdíjban részesült. VI. Pelikán kupa – gasztronómiai verseny:
Csernák Ádám, Dér Andrea bronzérem. Lótartó és
– tenyésztő SZKTV: Ordasi Mariann 14. hely,
Jakab Alexandra 16. hely, legjobb szóbeliért járó
különdíj. Legügyesebb kollégista és kollégium:
Szarka Tünde, Kőrösi Martin 3. hely. Legügyesebb
kollégista és kollégium – művészeti verseny:
Fucskó Zsóﬁa, Gubisi Gábor, Hochmajer Cintia 2.
hely. Költészet napja szavalóverseny (Constantinum): Figura Balázs 4. hely + különdíj. Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (Kkfháza): Olasz
Gábor, Hajduk Flórián, Hugyi Tamás, Kőrösi Martin, Sánta Vince Kiemelkedő eredményt értek el.
Leonardo projekt keretében 1 hónapos szakmai
gyakorlaton voltak Németországban. (Magyarországról 8 fő vett részt a szakmai gyakorlaton): Bársony Anett, Trungel Szabina, Subicz Anna, Tóth
Ábel, Fekete Irén.
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Tagintézménye:
SZKTV: Kiss Zsuzsa, fodrász: I. helyezett Pap
Mónika, fodrász: IV. helyezett Sárkány Tamás, festő, mázoló és tapétázó: VI. helyezett Sinkó Lajos,
hegesztő: VI. helyezett Tápay Brigitta , élelmiszerés vegyi áru-eladó: IX. helyezett Bognár Zoltán,
kőműves: I. helyezett, Magyar Zoltán III. helyezett. OSZTV: Zsolnai Norbert, autószerelő: IX. helyezett. SZÉTV: Gera Vincencia, szociális szakmacsoport: VI. helyezett, Gurdics Evelin, szociális
szakmacsoport: XV. helyezett.
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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. Hét közben 18.00 órától reggel 7
óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Május 9-től május 15-ig.: KORONA
Patika (Korona utca 4. Tel.: 76/466-582). Május 16-tól – május 22-ig.:
KÓRHÁZI Patika (FADRUSZ JÁNOS U. 4. Tel.: 76/560-158). Május
23-tól - május 29-ig.: KÖR Patika (ATTILA U. 1. Tel.: 76/462-620).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Május 14-én és 15-én: Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242), Dr. Fekete Miklós, Kkfháza,
Wesselényi u. 13. (Tel: 20/9511-955). Május 21-én és 22-én: Dr. Vígh
István, Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85,
06-70/321-05-84.

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 - 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 m2es 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 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 - 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 - 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 - 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
• Május hónap minden napján az esti szentmise előtt lorettói litániát imádkoznak a Szűzanya tiszteletére. Az Ó-templomban 6 órától, az Új-templomban ½ 7-től.
• Ebben az évben is megrendezésre kerül a szokásos egyházközségi majális
a Hittanyán május 21-én, szombaton. Akik részt szeretnének venni az eseményen, jelentkezzenek a Szent István Plébánián.
• Június 25-én, szombaton pappá szenteli Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Kovács Ferencet Kalocsán. A papszentelésre autóbuszt indítanak,
a részvételi díj 1500 Ft. Jelentkezni a Szent István Plébánián lehet.
• Kedden (10-én) és pénteken (13-án) délelőtt, csütörtökön (12-én) délután,
karitász vásárt tartanak a Jókai utca 1. alatt.
• Tábort szerveznek felső tagozatos hittanosoknak július 4-től július 9-ig
Debrecenbe. Érdeklődni és jelentkezni a hitoktatóknál és a Szent István Plébánián lehet.
• Csütörtökön (13-án) este fél 6-tól szentségimádás lesz hazánkért az Ótemplomban, és az esti szentmisét is erre a szándékra mutatják be.
• Május 13-a (péntek), a Fatimai Szűzanya ünnepe. Az Ó-templomban a szokott módon délelőtt szentségimádás lesz, majd negyed 12-től rózsafüzért
imádkoznak az Oltáriszentség előtt, és délben ünnepi szentmisét mutatunk
be.
• Pénteken (13-án) este 7 órakor ifjúsági szentmise lesz a Kalmár kápolnában, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.
Azok a felnőttek, akik szeretnének a jövő évben a bérmálás szentségében részesülni, jelentkezzenek a Sarlós Boldogasszony plébánián.
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.

A Kiskun Múzeum Baráti Köre köszöni az Önök 2004. évi 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásait. A támogatás összegét: 66.240,- Ft-ot
a 2011. évben megvalósuló kiállítások költségeire fordítjuk. Támogatásukra továbbra is számítunk. Adószámunk: 18352151-1-03

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Forgó Judit – Nemcsok Tamás.
Meghaltak: Zsibrita Árpád, Csenki Lászlóné Cseri Zsuzsanna, Fazekas
Kálmán Vince, Makai Sándor, Fazekas József, Baranyi Ibolya, Elek
Istvánné Fodor Ilona – Kiskunfélegyháza. Csatári Ferencné Pintér
Julianna – Ballószög. Bencsik József Tiborné Pintér Eszter Irén – Bugac.
Bóbis Imre – Orgovány. Bordás Jánosné Pozsgai Erzsébet – Solt. Bihal
Mátyásné Kis Erzsébet – Kecskemét. Rekedt-Nagy István – Petőﬁszállás.

Félegyházi Közlöny
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A zsebükben érezhetik az ötödik helyet

Constis sportsikerek

Április 30. (szombat), Kiskunfélegyháza,
Constantinum Sportcentrum
Játékvezető: Kőrösi (Kaszala, Kávai).
Mókusok: Kovács Klaudia – Vidács
Krisztina, Molnár Judit, Pincze Gabriella Csilla, Szabó Boglárka. Cserék: Bezsenyi Anita,
Bezsenyi Zsuzsanna, Kakuszi Adrienn, Rátkai
Orsolya, Bagdi Csilla, Szabó Nóra, Krisztián
Krisztina. Edzők: Osztopáni Mihály, Dombó
János.
Galaxis NFE: Winternitz Zsuzsanna Ágnes –
Pintér Orsolya, Szabó Adrienn, Winternitz
Anna, Molnár-Sáska Ildikó. Cserék: Winternitz Katalin, Nagy Renáta, Ádám Anna
Kinga. Edző: Juhász Péter.

Kecskeméten került sor április 28-án a Megyei
Diákolimpia atlétikai döntőre, ahol a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Gimnázium 5
fős csapattal vett részt. Közülük Puskás Milán,
Katona János, Csőke Dávid ért el első helyezést,
így ők képviselhetik iskolájukat és Bács-Kiskun
Megyét az Országos Diákolimpia döntőjében,
május 27-28.-án.

Kiskunfélegyházi Mókusok – Galaxis NFE

13:0 (3:0)
Góllövők: Szabó Boglárka (7), Szabó Nóra
(2), Pincze Gabriella Csilla (2), Bezsenyi
Zsuzsanna, Krisztián Krisztina.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): A jól védekező vendég csapat az első félidőben tartani tudta a Mókusok rohamait, de a második játékrészben már nem volt ellenszerük az eredményesen
támadó hazaiakkal szemben.
Május 5-től 9-ig női futsal válogatottunk nem-

zetközi tornán vesz részt Moszkvában, így a következő hétvégén nem lesz bajnoki mérkőzés.
Legközelebb május 14-én lépnek pályára a Mókusok. A 2010/2011 évi szezon utolsó hazai bajnoki mérkőzésén a Tolna-Mözs csapatát fogadják a Constantinum Sportcsarnokban.

Eredmények: 100 m-es síkfutás megyei I. hely:
Puskás Milán, 200 m-es síkfutás megyei I. hely:
Katona János. Súlylökés megyei I. hely: Csőke
Dávid. Ugyanezen versenyen 1500 m-es síkfutásban Baranyi Richárd megyei III. helyezett, valamint 3000 m-es síkfutásban Vincze József megyei III. helyezett lett. A Felkészítő tanára: Kurucz
István testnevelő. További kiemelkedő eredmények a tavaszi sportversenyekről: Országos Mezei Futóbajnokságon, Gödöllőn Nemes Mónika
21. helyezett lett, V. korcsoportos Megyei Mezei
Futóbajnokságon ﬁú csapatunk III. helyezést ért
el. A városi középiskolás kosárlabda bajnokságon
III. korcsoportos ﬁú csapat II. lett. A kiskunfélegyházi városi középiskolás női labdarúgó bajnokságot megnyerte a Constantinum csapata, ők
a Kiskunhalason megrendezésre kerülő Kispályás
Labdarúgó Megyei Diákolimpián III. helyezést
értek el Kiskunfélegyházát képviselve.

Birkózó sikerek Budapesten
Eredményesen szerepeltek a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói az elmúlt
hétvégén. Pénteken és szombaton zajlottak a diákolimpia országos döntői
Budapesten az ESMTK sportcsarnokában. Az első napon a 10-11 éves ﬁúk
között a 26 kilogrammos súlycsoportban versenyző Szöllősy Balázs sorra
győzte le ellenfeleit, csak a döntőben szenvedett szoros vereséget. Balázs érdemeit növeli, hogy az egész mezőnyben legﬁatalabbként tudta megszerezni az ezüstérmet. Másnap a lányok léptek szőnyegre és Rekedt Nagy Nóra révén ismét éremnek örülhettünk. A +65 kilogrammos súlycsoportban Nóra
harmadik helyezett lett. Húga, a 34 kilogrammos Rekedt Nagy Réka és az 56
kilogrammos Baksai Cintia egyaránt az ötödik helyen végzett. Vasárnap
Szombathelyen rendezték a felnőtt szabadfogású magyar bajnokságot. Az
egy évet USA-ban tanulással és sportolással töltő Szabó Róbert a 74 kilogrammos súlycsoportban mérette meg magát és bronzérmet sikerült szereznie. Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András

FELHÍVÁS
Az elmúlt napok lakossági bejelentései alapján ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét, hogy járda és kapubejáró aszfaltozási munkák megrendelésekor
rendkívül körültekintően járjanak el, mivel a városban olyan személyek keresik fel
a lakosokat ebben a témában, akiknek a fenti munkák elvégzésére nincsen jogosultságuk.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

GYIÖK választás
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 2011. május 19-én 8 órától tartja
éves képviselő és polgármester választását. Minden tagintézményben 8 órakor kezdődik a választás és 14 órakor zárulnak az urnák.
Délután 17 órakor választási eredményhirdetést tartunk, ahol a ﬁatalok találkozhatnak a város vezetőivel. 18 órától pedig Fluor Tamás koncertjére várjuk a ﬁatal érdeklődőket, melyre a régi és új GYIÖK képviselőknek természetesen ingyenes a belépés.

Félegyházi Közlöny online: http://www.felegyhazikozlony.hu
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Városalapítók Napja - május 17-22.
„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”
(Wass Albert)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2011. május 17 - 22. között megrendezésre kerülő XII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál rendezvényeire.
XII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – ELŐRENDEZVÉNYEK
Május 17. /kedd/ Művelődési Központ – pincerendszer
20.00 óra „Valaki lakik a város alatt, avagy 485 lépés a koponyámban” címmel
Lantos Szabolcs kiállítása. A sétát vezeti Rosta Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium igazgatója.
Május 19. /csütörtök/ Városi Könyvtár
18.00 óra Bemutatkozik a Kikindai Terra Múzeum. Kiállítás a Városalapítók Napja alkalmából.
Május 20. /péntek/ Holló László Képzőművész Kör Petőﬁ téri műterem és galéria 18.00 óra Az 50 éves Holló László Képzőművész Kör kirakat - kiállításának megnyitója, séta a kirakatokhoz.
Petőﬁ tér 21.30 óra X. Miénk Itt a Tér Szabadtéri Kiállítás és Fesztivál. Megnyitja Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. Közreműködik a
Móra Ferenc Gimnázium Mozgásszínháza.
XII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA - V. KUNSÁGI BAJUSZFESZTIVÁL
Május 21. /szombat/ 9.45 óra Langaléta Garabonciások felvonulása a Kossuth
utcán a szabadtéri színpadhoz.
Kossuth utcai szabadtéri színpad 10.00 óra Bajuszfesztivál. Megnyitja Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság megalapítója. Köszöntőt mond Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. III. Kistérség utcája megnyitó.
Városi Könyvtár
10.15 óra Puskel Zsolt bajuszfotó kiállítása. Lakos Nóra: „Magyar bajusz” c.
dokumentumﬁlm előzetese (rendezvényterem). Részlet a „Népek Krisztusa
Magyarország 1956” c. ﬁlmből (rendezvényterem). Díszvendég: Jelenczki István
ﬁlmrendező. Pongrácz Gergely bajusz – beszéde. Víg Balázs: „Három bajusz
gazdát keres” c. könyvének bemutatása (kamaraterem).
Kossuth utcai szabadtéri színpad
10.20.-13.00 óra Kiskunfélegyháza és kistérségi települések hagyományőrző csoportjainak, előadóinak műsora (közben a Zrínyi utcai padkaporos sátorban nyilvános bajuszpödrés, végvári és kun vitézek bajuszakasztása, gyermekeknek bajuszragasztás. Nevezés és előzsűrizés a nemzetközi bajuszversenyre).
14.00 – 14.30 óra Bordó Sárkány Régizene Rend koncertje 15.00 óra Hazai és külföldi bajuszosok felvonulása a Langaléta Garabonciásokkal, kunokkal, kapitányokkal, végvári vitézekkel a Kossuth utcán a szabadtéri színpadhoz.15.15 óra V.
Kunsági bajuszverseny és bajuszkirály választás. Díszvendég Jelenczki István
ﬁlmrendező. Bajuszverseny hét kategóriában. Bajuszkirály eskütétele és szűzbeszéde. A versenyszámok között muzsikál a Beste zenekar.
18.00 óra Vitéz László - Pályi János bábelőadása (nem csak gyerekeknek!)
19.30 óra Szabó Balázs Band koncertje

(minőségi szerszámok)

Werksbetreuer
pozícióba keres a Kecskeméten épülő autógyárba munkatársat
Elvárás:
. Üzletkötői ill. kereskedelmi képviselői gyakorlat az értékesítés területén
. Magasfokú szerszámismeret ill. szakirányú műszaki végzettség
. Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
. Meggyőző, dinamikus, eredményorientált személyiség, terhelhetőség
. Jogosítvány, számítógépes ismeret
. Hasonló területen szerzett több éves gyakorlat és szakmai tapasztalat
. Aktív német nyelvtudás szóban és írásban egyaránt

2011. május 12.

Rocktár-Öreglaktanya épület
22.00 óra Bajuszpödrő mulatság. Fellépnek a Folk Error, a Maszkura és a Tücsökraj világzene együttesek.
Egész napos programok: Kézműves kirakodóvásár, Velocipéd, a „csudamódi
kétkerekű”, Néder Norbi körhintája, a „fából faragott szédület”, Egy Vándormuzsikus mókái, muzsikája, lábtekerései és szófacsarásai, Paprika Jancsi csúzlizdája
Bajuszfestés, mű- és álbajusz készítés, bajuszpödrés, Kézműves foglalkozások
Padkaporos Ház tánccal, muzsikával, Tárt kapuk – nyitott hétvége a Kiskun Múzeumban (szombat-vasárnap 9 – 19 óráig), Petőﬁ Emlékház kiállítása (szombat
10-17 óráig), Fess, alkoss, gyarapíts! Hosszúvásznas alkotófestészet a Béke téren.
XII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA - XIII. ORSZÁGOS MAZSORETT
FESZTIVÁL
Május 21. /szombat/ Kossuth utca 14.30 óra Mazsorett Fesztivál résztvevőinek
felvonulása az Ady Endre utcától a Korona utcai színpadhoz.
Korona utcai szabadtéri színpad
15.00 - 20.00 óra XIII. Országos Mazsorett Fesztivál csoportjainak bemutatója.
A fesztivált megnyitja Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
XII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – VÁROSI ÜNNEPSÉG
Május 22. /vasárnap/ Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom
9.00 óra Ünnepi szentmise
Városháza - Díszterem
10.30 óra Ünnepi képviselőtestületi ülés. Városi kitüntetések átadása.
VII. Helyismereti Vetélkedő eredményhirdetése.
Kossuth utcai szabadtéri színpad
13.00 óra Zenés interaktív bűvészműsor nem csak gyerekeknek, 14.00 óra Hastánc show, 14.30 óra Kígyótánc show, 15.00 óra Barcsai Óvoda nagycsoportosainak táncbemutatója, 15.30 óra Wings Táncsport Egyesület standard táncbemutatója, 16.00 óra Főnix Dance Tánc és Sport Stúdió táncbemutatója, 17.00 óra
FIESTA együttes műsora, 18.00 óra MÁRIÓ harmonikás műsora, 19.00 óra KOVÁCS KATI műsora, 20.00 óra INDYGO együttes koncertje, 21.00 óra KERESZTES ILDIKÓ koncertje, 22.30 – 01 óra Dj. Andrew JM műsora
XII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – SPORTRENDEZVÉNYEK
Május 21. /szombat/ Vásártér - Csongrádi út 8.30 – 16.30 óra Kiskunfélegyházi Lovas Nap. VIII. Homokhátsági Fogathajtó Verseny. Rendező: Félegyházi
Lovas Klub Sportegyesület. Kiskunfélegyházi Strand és Uszoda 9.00 óra VIII.
Kuchinka Vilmos Úszó Emlékverseny. Rendező: Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület. Szakmaközi Művelődési Ház 9.00 óra Szabadidős sportversenyek: darts,
asztalitenisz, csocsó, szabadtéri „óriás” sakk, lengőteke. Szervező: Korona Sport
Egyesület.KÖÁI József Attila Általános Iskola Tornaterem 10.00 – 15.00 óra
Nemzetközi meghívásos Kiskun Kupa. Id. Besze László birkózó emlékverseny.
KÉSZ Aréna Sportcsarnok 9-18 óra Kiskun Kupa Női Labdarúgó Torna, testvérvárosok csapatainak részvételével. A Városalapítók Napja Hagyományőrző
és Kulturális Fesztivál támogatói: Fesztivál Mesterségek Egyesülete, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat.

Előny:
. Termelővállalatoknál kialakult vevőkapcsolatok
. Nemzetközi vállalatok belső folyamatainak ismerete
Feladat:
. Szerződéses kötelezettségek átültetése a mindennapi gyakorlatba
. Az értékesítési folyamat koordinálása, felügyelete
. Műszaki szaktanácsadás
. Logisztikai feladatok ellátása
. A meglévő kapcsolatok fejlesztése és bővítése
A cég által nyújtott lehetőségek:
. Versenyképes jövedelem (alap+jutalék)
. A feladat ellátásához szükséges eszközöket (gépkocsi, telefon stb.) biztosítjuk
. Önálló munkavégzés
. Fiatal, lelkes csapat
Munkavégzés helye: Kecskemét
Jelentkezés módja: Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot magyar és német
nyelven ﬁzetési igény megjelölésével a robert.zeier@hahn-kolb.hu email címre
vagy a 1116 Budapest, Vegyész u. 17-25. levelezési címre kérjük küldeni.

