Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja

Félegyházi

Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2011. június 23. XX. évfolyam 12. szám

Közlöny
Kiválóra sikerült az első államvizsga

Emléktáblát állítottak
Pásztor Ferencnek
Az első Petőfi-kutató, Pásztor Ferenc tiszteletére
állítottak emléktáblát június 15-én a Petőfi utca
23-as számú háznál. Az ünnepségen Kapus
Krisztián polgármester mondott avató beszédet.
Az emléktáblát Laczkóné Dr. Szabó Klára a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke
és Kapus Krisztián leplezte le. Közreműködött
Kiss Ákos Jenő (ének), Olajos Mária, a Petőfi
Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium végzős tanulója (vers). A
programot a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület és a Petőfi Emlékbizottság szervezte.
Folytatás a 3. oldalon.

Egy arany és egy ezüst
Kunszentmiklóson
Lezajlott az első államvizsga a Pannon Egyetem kiskunfélegyházi képzési helyén. A levelező tagozatos hallgatók jó eredménnyel végeztek - jelentette be június 17-én dr. Kaiser Tamás a Pannon Egyetem docense, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar vezetője.
Folytatás a 2. oldalon.

Százszázalékos lesz a csatornázottság
Jövő év elején indulhat a szennyvízhálózat bővítésének III-IV. üteme. A munkálatok nyolc városrészt érintenek. A beruházás összköltsége
csaknem 2,45 milliárd forint, melynek a 81,61
százalékát a magyar állam és az Európai Unió
fizeti.
A saját erőt a Kiskunfélegyházi Viziközmű Társulat – vagyis az érintett lakosok – biztosítja. A tár-

sulat a beruházáshoz 520 millió forint viziközmű
társulati hitelt vesz fel, melyhez a város vállal készfizető kezességet.
Az elmúlt két esztendő a projekt előkészítésének
jegyében zajlott. Elkészült a tervdokumentáció, és
megvannak a kiviteli engedélyek. A szennyvízhálózat bővítésére vonatkozó pályázat már túl van az
első fordulón, a második forduló pályázati elbírálása nyár végére várható. Folytatás a 2. oldalon.

Félegyházi siker a
Jövő fiatal vállalkozója pályázaton
Különdíjat nyert a Jövő fiatal vállalkozója pályázaton
a kiskunfélegyházi Győri Szabolcs. A huszonhárom
éves fiatalember a barkácsolás szerelmese, aki legkedvesebb hobbijával nevezett be a 239 főt számláló mezőnybe.
Az Ökostyle névre hallgató projektjének lényege, hogy
a kidobásra szánt bútorokból megújult berendezési tárgyak szülessenek. Győri Szabolcs a szétszerelt bútorokból új tárgyakat készít, melyeket saját honlapján árulna.
Mindemellett vállalná terek berendezésének megtervezését, beépítését is. Győri Szabolcs az Óbudai Egyetem
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karárának hallgatója.
Részletek a 2. oldalon.

Kunszentmiklóson került megrendezésre június 17-én a Bács-Kiskun megyei köztisztviselői
sportnap. Városuk csapatai petangban arany,
labdarúgásban pedig ezüstérmet szerzett. A
gólkirályi címet Lénárt József kapta, míg a legjobb női mezőnyjátékos Kiss Melinda
Jászszentlászló polgármestere lett, aki a kiskunfélegyházi csapatot erősítette – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester, a labdarúgócsapat tagja.

„Ez az éjszaka más mint a többi”
E címmel rendezték meg
június 18-án, a Kiskun
Múzeumban a Múzeumok éjszakáját.
A kapunyitást követően
„Babavilág” címmel rendhagyó kiállítás-megnyitóval kezdődött az éjszakába nyúló programsorozat.
A rendezvényt Kapus
Krisztián polgármester
nyitotta meg.
Folytatás a 6. oldalon.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

Három év múlva Félegyháza
csatornázottsága 100 százalékos lesz
Folytatás az 1. oldalról.
A beruházás nyolc városrészt – Kossuthvárost,
Móravárost, Bankfalut, Kertvárosi részt, Bikahegyet, a Zöldmező lakótelepet, az Aranyhegyi lakótelepet és a Molnár telepet -, mintegy tízezer embert érint. A város, mint a beruházás megvalósítója, a pénzt vissza nem térítendő támogatásként kapja. A fennmaradó 18,39 % önerőt a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat biztosítja. A szakemberek a tervek szerin négy helyszínen kezdik meg a
csatornaépítést. A projekt befejezése után Kiskunfélegyháza csatornázottsága 100 % lesz – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Hartyáni Gyula projektmenedzser.
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2011. június 23.

Faültetés
a vasúti megállónál
Az Önkéntesség Európai Évéhez és a soros
magyar elnökséghez kapcsolódik az Önkéntesség hete, melyet június 4-12 között tartottak.
A program keretén belül június 10-én egy juhar és egy díszkörtefát ültettek az önkéntesek
a Petőﬁ lakótelep mögötti vasúti átjárónál. A
kezdeményezés a vasútállomások, megállók
szépítésére irányul. Kapus Krisztián polgármester és Horváth Gábor, a Petőﬁ-lakótelep
képviselője is kivette részét a munkából.

Testvérvárosi Egyesület alakult
Kiskunfélegyházának az elmúlt 20 év alatt jelentős és sokrétű kapcsolatrendszere alakult
ki Európa számos településével. Ezen testvértelepülések nagy részében a külkapcsolatokat
civil szervezetek koordinálják, melyek a helyi
önkormányzatokkal kapcsolatot tartva eredményesen működtetik a kapcsolatrendszert.
Az európai mintára június 7-én Kiskunfélegyházán is megalakult a Testvérvárosi
Egyesület Kiskunfélegyháza elnevezésű civil
szervezet, mely az említett feladat ellátására hivatott.

Az Egyesület tisztségeit a következő személyek töltik be: elnök Ficsór József, alelnök
Kormányos Imre, titkár Dongó Anita, Határon
túli magyarok, délvidékiek és visegrádi négyek
szekció vezetői: Bense Zoltán és Gyenes
Attila, Olasz kapcsolatok szekcióvezetője Kiss
Gabriella, Német kapcsolatok szekció vezetője Mészáros Beatrix, Francia, spanyol kapcsolatok szekcióvezetője Szabó Erzsébet. Az angol, belga, dán kapcsolatok szekcióvezetője
Szűts Tamás. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke Csányi György, tagjai: Sípos Pálné és
dr. Formanekné Szász Anette.

Pro Honore életmű díjas lett Vőneki Ottóné
Pro Honore életmű díjat kapott Vőneki Ottóné. A
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány kitüntető díját a megyeházán május 6-án tartott ünnepségen vehette át a mezőgazdasági szakképző intézmény volt igazgatója.
Vőneki Ottóné 1974. február 1-én kezdte el pályáját a mezőgazdasági szakképző intézményben. Eleinte kollégiumi nevelőként, majd vezető helyettesként, osztályfőnökként és 21 évig igazgatóként tevékenykedett az iskolában. Munkája során meg-

újította az intézmény
szakmaszerkezetét, tanüzemeket hozott létre. A
földművelésügyi minisztérium és az agrárkamara
Újhelyi Imre díjjal ismerte el a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, valamint
az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő
teljesítményét.
G. Zs.

Jövő ﬁatal vállalkozója…
Folytatás a 1. oldalról.
A programot öt évvel ezelőtt hirdette meg először a
Dreher Sörgyárak Zrt. a cégalapítást fontolgató főiskolai és egyetemi hallgatók ösztönzésére és támogatására. A dobogós helyezettek fél éven át szakmai tanácsadást és egyszeri, több millió forintos támogatást kapnak vállalkozásuk beindításához. A versenyben azok az innovatív gondolkodású ﬁatalok rúghatnak labdába, akik ötleteik megvalósításához precíz
pénzügyi tervet tudtak rendelni, de a megvalósíthatóság is fontos szempont, hisz a dobogósok akkor juthatnak hozzá a támogatáshoz, ha még idén nyáron
elindítják vállalkozásukat. Győri Szabolcs a Fenntarthatósági különdíjat nyerte el, melyet a Corvinus
egyetemen vehetett át.

Kiválóra sikerült
az első államvizsga
Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Kaiser Tamás elmondta, a politikai tanácsadó képzés 2009-ben
indult a félegyházi képzési helyen. A hallgatók
kezdettől fogva érezték
azt, hogy mire törekszik a
tanszék. Mindezt jól le lehetett mérni a szakdolgozatokból és az államvizsgán nyújtott teljesítményből. A tanszékvezető minden tekintetben sikeresnek értékelte az elmúlt két évet. Különösen örült annak, hogy a választott témák kapcsolódtak a hallgatók jelenlegi munkájához, a hallgatók pedig sikeresen alkalmazták az elsajátított ismereteket szakdolgozataik elkészítésénél is.

Közszemlén
a településrendezési terv
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkészítette a város Településrendezési Tervének módosítását. A terv véleményezési eljárása befejeződött, s képviselő-testületi elfogadása előtt Kapus Krisztián polgármester egy hónapra lakossági közszemlére bocsátotta az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény szerint.
A közzététel 2011. június 15. – 2011. július 14ig tartó ideje alatt az érintettek megtekinthetik a
tervanyagot a Városháza földszinti előterében és
észrevételt tehetnek róla.

2011. június 23.

Félegyházi Közlöny

3. oldal

Emléktáblát állítottak Pásztor Ferencnek Pünkösd

Pálosszentkúton
Ifjúsági találkozóval kezdődött a pünkösdi
programsorozat Petőﬁszállás – Pálosszentkúton. A ﬁatalok péntek este érkeztek meg a
Mária kegyhelyre, ahol Hatházi Róbert kecskeméti káplán atya, a kalocsa-kecskeméti
egyházmegye ifjúsági referense mutatott be
szentmisét.

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester Pásztor Ferenc
életéről, munkásságáról beszélt. Elmondta, a
19. században élő félegyházi születésű tanító,
költő, publicista s ügyvéd volt. Fő tevékenységi területe a Petőﬁ szülőhelyvita elindítása. Ő
volt az, aki még 1864-ben elkezdte a szinte élete végéig tartó kemény harcát azért, hogy elismertesse, bebizonyítsa Petőﬁ félegyházi születési helyét. Munkásságáról dr. Mezősi Károly
is elismeréssel szólt. Pásztor szülővárosából elkerülve is folytatta a szülőhelyvitát. Mindig
megmaradt félegyházinak, bár szülővárosa

nem értékelte a városhoz való hűségét, tevékenységét.Küzdelme, élete jó példa arra, hogyan kell célokat kitűzni, azokért küzdeni,
megalkuvás nélkül kiállni a példakép igazáért.
Élete jó példa arra, hogyan kell tudatosan célra törni a közérdekért, vállalni a személyes támadásokat, megbántásokat. Városunk, Kiskunfélegyháza igazságot szolgáltatott e nagyszerű
lokálpatriótának. 2009 májusában, a városalapítók napján posztumusz díszpolgári címet kapott, illetve az Ótemplom kertjében domborművet avattak tiszteletére, most pedig emléktáblát az egykori szülőház helyén.

A résztvevők többsége Kiskunfélegyházáról,
Kecskemétről, Kalocsáról, Bajáról, Dusnokról
és Kiskunhalasról érkezett, a rendezvényen
több mint százötvenen gyűltek össze. Számukra tartott június 11-én a Szent Család Plébánia Közössége rendhagyó lelkigyakorlatot a
családi életre nevelés témakörében. A Kecskemétről érkezett előadók részletekbe menően
beszéltek a megváltozott elvárásokról, a nemi
szerepekről és az ebből adódó társadalmi jelenségekről. A délután ügyességi játékokkal és
a sport jegyében telt. Az ifjúsági találkozót lezáró szentmise keretein belül Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek atya a bérmálás
szentségében részesítette az arra felkészült ﬁatalokat. Pünkösdvasárnap főtisztelendő Czár
Iván solti plébános, pünkösdhétfőn pedig Balla
Barnabás Pálos atya mutatott be ünnepi szentmisét.
B.K.

Nagy sikere volt idén is a Dózsás napnak

118 éve hunyt el
Boczonádi Szabó József
Vidámság, jókedv. Ez jellemezte az idei évi
Dózsás napot, melyet június 23-án tartottak
az intézményben.
A rendezvényen a diákok számítógépes ügyességi versenyben, rajzban, különböző sport-

ágakban mérhették össze erejüket és tudásukat.
A játékos ügyességi versenyek sorát smink, salátakészítési vetélkedő színesítette. Mindezen
túl a gyermekek bepillantást nyerhettek a tűzoltók és a rendőrség munkájába, illetve megismerkedhettek eszközeikkel is.
-g-

Jutalom az Ifjúsági Fúvószenekarnak
A kuratórium döntése alapján a 2010-2011es tanévben a TKIKI Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara kapta meg az Ifjú Falu
Tibor Kegyeleti Alapítvány jutalmát.
Az ötvenezer forintot a Sárváron megrendezésre kerülő Nemzetközi Fúvószenekari Verseny nevezési díjának fedezésére fordítják.

Az Ifjú Falu Tibor Kegyeleti Alapítványt 2003ban alapította Dr. Falu Tiborné Dr. Czúth Irén,
gyermeke emlékére, aki 1999. május 18-án
hunyt el. Az alapítvány célja és feladata, hogy
minden évben a Művészeti Iskola növendékei
közül kimagasló eredményt elért tanulókat jutalmazza- tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Jankovszki Ferenc,a kuratórium elnöke.

Boczonádi Szabó Józsefre, a félegyházi születésű honvédtábornokra emlékezett június 16án a város. A felsőtemetőben lévő sírnál az önkormányzat, a Petőﬁ Sándor Helyőrségi Nyugállományúak Klubja és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület képviselői helyezték el
a megemlékezés virágait.

4. oldal

Programajánló
Városi Könyvtár:
Június 23., csütörtök 18 óra: A Hattyúkerti zenés esték c. sorozat keretében közreműködik a
TKIKI Művészeti Iskola Vonószenekara Hegyesi
Judit zenetanár vezetésével.
Június 30., csütörtök 18 óra – Hattyúház Hatytyúkerti zenés esték sorozatban a KASSZ együttes musical- és könnyűzenei koncertje. Tagjai:
Farkas Kitti, László Éva, Lipóczki Szilvia, Váraljai Niki, Besze Márk.
Július:
Július 7. csütörtök 19 óra – Hattyúház Hattyúkerti zenés esték. Közreműködnek a Rocktár zenekar tagjai.
Július 14. csütörtök 19 óra – Hattyúház Hattyúkerti zenés esték. Közreműködnek a Rocktár zenekar tagjai.
Július 21. csütörtök 19 óra – Hattyúház Hattyúkerti zenés esték. Közreműködnek a Rocktár zenekar tagjai.
Július 28. csütörtök 19 óra – Hattyúház Hattyúkerti zenés esték. Közreműködnek a Rocktár zenekar tagjai. A koncertek egyeztetés alatt.

Pályázatﬁgyelő
Iskolai kisﬁlm pályázat “Forgasd a világot!” A
Tanács 2010/37/EK számú határozata alapján
2011 az aktív polgárságot előmozdító önkéntes
tevékenységek európai éve. A ﬁatal korosztály
befogadóképessége, nyitottsága miatt kiemelt
célcsoportja az egész éves programsorozatnak. A
Nemzeti Programhoz kapcsolódó rendezvények
között olyan, az oktatás területét érintő programok találhatóak, mint az iskolai önkéntes program, a középiskoláknak meghirdetett Társadalmi Szolidaritás (TÁRS), illetve Bem Program,
vagy a Pedagógus Civil Fórum. A ﬁatal korosztály bevonása érdekében, az Önkéntesség Európai Éve 2011 alkalmából a Külügyminisztérium
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal közösen kisﬁlm pályázatot hirdet diákok
számára. Az iskolák diákjai által forgatott, maximum egyperces kisﬁlmek témája az iskolai
önkéntesség. A beküldők a YouTube-ra töltik fel
a ﬁlmeket, a legnézettebb videók készítői találkozhatnak az Önkéntesség Éve egyik magyarországi nagykövetével. Amennyiben a pályázók
feltüntetik, hogy melyik iskolához tartoznak, illetve az iskola elérhetőségét, a Külügyminisztérium soros elnökségi ajándékkal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium oklevéllel ismeri el munkájukat. A pályázatról, illetve az Önkéntesség Évéről további részletek a hivatalos
honlapon találhatóak: www.onkentesseg2011.hu.
Beadás módja: a YouTube-ra feltöltött videó
linkjének elküldése az onkentesseg2011@
kim.gov.hu e-mailcímre. Beadási határidő: 2011.
december 31-ig folyamatosan.
A részletes pályázati kiírásokról érdeklődjön a
városi könyvtárban, nyitvatartási időben:
hétfő: zárva, kedd, péntek: 9-17 óráig, szerda,
csütörtök: 12-17 óráig. szombat: 8-12 óráig
E-mail: psvk@psvk.hu Honlap: www.psvk.hu
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Koncert a Borsihalmi művésztelepért
Nagysikerű jótékonysági koncertet adott a
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar, és
az Ifjúsági Fúvószenekar június 11-én a
Kossuth Lajos Szakközépiskola és Szakiskola
Sportcsarnokában.
A koncert bevételt a Borsihalmi Művésztelep
fenntartására, fejlesztésére szánják a szervezők. A művésztelep több mint egy évtizede
szolgálja a helyi közművelődést, könnyű- komoly – és népzene közvetítését azáltal, hogy
rendszeresen biztosítja a nyári táborozási lehetőséget művészeti csoportoknak, zenészeknek, a sikeres fellépés, előadás érdekében. A
népszerű, külföldön és hazánkban is elismert,
sikereket, díjakat halmozó fúvószenekart és ifjúsági formációját Tóth László és Kis-Fekete
Vilmos vezényelte.

Babák és mamák
Salmáné Betty Schüssler terapeuta és Néma
Attiláné Ella, dúla és babamasszázs oktató volt a
vendége június 7-én a Petőﬁ Sándor Városi
Könyvtár Baba-mama Klubjának. Az előadók elmondták, hogy fontos feladatuknak érzik olyan
tanácsokkal ellátni az édesanyákat, melyeket a
gyakorlati életben is hasznosítani tudnak.
Salmáné Betty Schüssler terapeuta a gyógyító
kristályok jótékony hatásáról és alkalmazásuk lehetséges módjairól beszélt. Szó esett a hagyományos gyógymódok jelentőségéről, a test és a lélek
harmóniájának helyes egyensúlyáról. A jelenlévő
édesanyák kérésére az őszi előadás témája a megfelelő keresztnév kiválasztása lesz, hiszen a gyermek egy életen át viseli nevét, ami akár befolyásolhatja is az életpályája alakulását. A pozitív életszemlélet kialakítása is nagyban hozzájárulhat a
gyermek egészséges fejlődéséhez, ezért a későbbiekben erről is hallhatnak majd az érdeklődök.

Néma Attiláné Ella a babamasszázsban rejlő lehetőségeket ismertette. Elmondta, hogy a gyermek és az édesanya kapcsolatát fejleszti, segít abban, hogy ráérezzenek egymás rezdüléseire. Ez
nem csak a kisbabáknál elengedhetetlen, hanem
az így kialakult bizalmi kapcsolat idősebb korban
is elősegíti a sikeres kommunikációt. A szeretetteljes érintés kultúrájának kialakítását elősegítik a
különböző fogástípusok, mondókák, mesés maszszás alkalmazása. Annak érdekében, hogy a jelenlévők minél jobban meg tudják érteni a technika lényegét, az elhangzottakat képekkel is illusztrálta az előadó, aki dúlaként is dolgozik. Ebben a pozícióban az elsődleges feladat az információ nyújtás a kismama számára. Tájékoztatja
lehetőségeiről, segíti egyedi igényei sikeres kommunikálásában. Szülési felkészítést is tart, ahol az
édesapák jelenléte elengedhetetlen. A dúla feladatköre a szülés körüli lelki segítségnyújtásban
teljesedik ki. A www.elladula.hu internetes oldalon további hasznos információk találhatóak ebben a témakörben.
B.K.

Filmesztéta a könyvtárban
Kiskunfélegyházán az ünnepi könyvhét záró eseményeként Réz András ﬁlmesztéta, szerkesztő, író,
műfordító volt a Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ vendége. A félegyházi születésű dr. Tóth Márk által tolmácsolt meghívásnak köszönhetően jöhetett létre ez a találkozó, hiszen mindketten a WERK Stílus, Film és Kommunikációs
Akadémia oktatói gárdáját erősítik.
Baráti jellegű, aktuális témákat felvető beszélgetésre
került sor június 9-én, a Hattyúházban. A ﬁlmesztéta
felszabadult hangulatot varázsolt a terembe és bátorította a résztvevőket, hogy tegyenek fel kérdéseket.
Ez is a kötetlenségből fakadt, nem voltak előre meghatározott témák, arról esett szó, ami a jelenlévőket
foglalkoztatta. A beszélgetést indító kérdés a magyar
játékﬁlmekre és a mozik helyzetére irányult, majd innen folyt tovább a téma a sztárcsinálás és halhatatlan
alkotások változó kritériumainak elemzése felé. Réz
András elmondta, készülnek új magyar játékﬁlmek,
de a nézettségi adatokból az derül ki, hogy még a két-

százezres nézőszám is ritkaságnak számít. A beszélgetés végén felhívta a ﬁgyelmet arra is, hogy a színészmesterség tiszteletének hiánya és a félredobott
szakmai alázat veszélyeztetheti a magyar ﬁlmek színvonalát.
Bali Kinga

2011. június 23.

Félegyházi Közlöny

5. oldal

Sütés, főzés rock koncertek a Mórában

Szentivánéji mulatság

A Rocktár adott otthont július 8-án a Mórás napok nyitórendezvényének, ahol a vártnál is nagyobb számban vettek részt a ﬁatalok, hogy meghallgassák a gimnázium egykori és jelenlegi tanulóiból álló együttesek koncertjeit.
A nyitókoncerten fellépetett a Monster in the
Parasol, Free Hat, Play Beck, Perczel és a Társadalmi Célú Közlemény zenekarok, majd programsorozat folytatásaként június 9-én a gimnázium udvarán sütöttek-főztek a diákok. A ﬁúk leginkább kosárlabdáztak, gördeszkáztak és kerékpárral mutattak be akrobatikus mutatványokat.
Szolnoky Tamás, a gimnázium tanára kérdésünkre
elmondta, a Mórás napoknak nagy hagyománya van. Az év végi eredmények tudatában a tanulás terhe alól felszabadult ifjúság kötetlenebb programokkal zárhatja a tanévet, ezzel is erősítve a közösségi összetartást, az
osztályok közötti jó kapcsolatokat. A Mórás napok zárásaként
több helyszínen tartottak különböző szabadidős programokat, így
Henna festés, különböző játékok,
bemutatók várták az iskola diákjait.

A nyári napforduló éjszakáján (június 25-én)
Szentivánéji mulatságot tartanak a művelődési
központ kertjében. A program 19 órakor zenés
tárlatvezetéssel indul az intézmény pincerendszerében.

Tánc show a művelődési központban
Évadzáró gála előadást mutattak be június 11-én a Silver Step Tánc Stúdió lelkes ﬁataljai. A
new style és hip-hop elemek mellett a modern színpadi show táncnak is jutott hely egy szellemes Hófehérke feldolgozás formájában.
A lányokat Kovács
Sándor készítette
fel, aki maga is táncos és tízéves szakmai
tapasztalttal
rendelkezik. A két
éve működő tánciskolának három csoportja van, manó, tini/gyerek és pro. A
ﬁnáléban 28 táncost
láthattunk egyszerre
a színpadon.

Közreműködnek a Móra Ferenc Gimnázium diákjai. Ugyan csak ebben az időpontban foghatnak hozzá kicsik és nagyok a mézeskalács készítéshez. A kundrámások és a Félegyházi Táncszínház kamaracsoportjának előadása, a Szentivánéji álom (komédia – szerelem – bonyodalom
9 színben) 21.30 órakor kezdődik. Rendező dr.
Horváth-Rekedt Gréta, koreográfus Kátai Tibor.
Moldvai dallamok csendülnek fel 22.30 órakor a
Kósza zenekar előadásban. Éjfélkor tűzugrás,
majd virradatig tartó vigasság zárja a programot.
Belépő 200 Ft/fő.

Egyházközségi
családi nap
Pünkösd hétfőn (június 13-án) egyházközségi
családi napot tartottak a Kálvárián. Szent Antal
napján a program gitáros szentmisével kezdődött. Az ünnep alkalmából a gyermekek áldásban részesültek és emlékbe Szent Antalt és a kisded Jézust ábrázoló szentképet kaptak.
Délelőtt közösségi játékokkal (méta, manó, terpeszlabda, halászfogó) és kézműves foglalkozással várták a gyerekeket. A felnőttek kipróbálhatták az ostor csattogtatást és lehetőség nyílt
íjászkodásra is. Ebéd után játékokkal ajándékozták meg a gyerekeket a szervezők. A szerencsésebbek élő tengerimalacot is hazavihettek és kedvezményes jeggyel látogathattak el a cirkuszba.
A gyerekek legnagyobb örömére felállítottak egy
ugráló várat és egy trambulint is. A jó hangulatú
rendezvényt a napsütés és a friss levegőn eltöltött
nap élménye tette teljessé.

Egészségesebben
parlagfű nélkül!

Gyermeknap a Darvas-iskolában
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven nagyszabású gyermeknapot rendeztek június 9-én
Kiskunfélegyházán a Darvas József Általános Iskolában. Az iskola tanulóit és a vendégül hívott óvodásokat idén is sok színes, érdekes program várta.
A 2010/11-es tanév búcsúztatására szervezett egész napos rendezvényt lovagi torna, légvár és az önfeledt kikapcsolódás
örömét szolgáló közösségi programok tették feledhetetlenné a Darvas József iskola diákjai számára és a meghívott partneróvodásoknak is. A diákok örültek a tanításmentes napnak, önfeledten használták ki a szórakozás nyújtotta lehetőségeket. Csúszdázás, kártyaparti,
biztonságiöv szimulátor, kerékpáros ügyességi verseny
várta a résztvevőket. A legnagyobb sikert ezúttal azoknak a középkori jelmezt viselő harcosoknak a bemutatója hozta, ahol a kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhettek eleink vitézségével, harcmodorával, és az azzal járó hajító- és szúrófegyverekkel, valamint az íj és a nyílpuska
használatával.
-v-

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának munkatársai július 01-től megkezdik a külterületi parlagfüves, gyomos területek felvételezését és ezzel egyidejűleg a büntetések kiszabását.
Kérjük a mind a külterületen, mind a belterületen élő lakosokat, hogy parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket a következő telefonszámokon tegyék meg:
Belterületen:
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási
Iroda, 06-76/562-079.
Külterületen:
Körzeti Földhivatal: 06-76/ 462-633.
Vagy az illetékes mezőőröknél.
További információ:
ww.felegyhazikozlony.hu
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda
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Múzeumok éjszakája
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián a múlt megőrzésének fontosságáról beszélt. Elismeréssel szólt a Kiskun Múzeum munkatársainak tevékenységről, a múzeumok éjszakájának jelentőségéről. A program a TKIKI Művészeti Iskola kamaracsoportjának nyáresti koncertjével, a Nyeregszemle szervezőinek lovasbemutatójával, majd a Félegyházi Táncszínház előadásával és a
Blues Bell együttes koncertjével
folytatódott. A múzeumok éjszakáján a múzeum kiállításait gyertyafényes tárlatvezetéssel lehetett megtekinteni.
G. Zs.

Juniális a Kossuthvárosban
Az óvoda mögötti ligetes játszótér adott otthont június 18-án
a Kossuth városi juniálisnak. A nap zenés ébresztővel kezdődött, amit a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar
„szolgáltatott”.
Napközben kispályás foci, pörköltfőző verseny, kézműves foglalkozás, íjászat, kulturális műsorok
várták az érdeklődőket. Felléptek a kossuthvárosi óvodások,
társastánc, néptánc, mazsorett
csoportok, és bemutatkozott a
Kiskunfélegyházi Népdalkör és a
Grimaszk Együttes is. A rendezvényt Jankovszki Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője szervezte. - g -

Mi postások is szedtük…
A 2011 az Önkéntesség Európai Éve alkalmából a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint
a Vidékfejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ Alapítvány, valamint a megyei önkéntes centrumok és a vízügyi igazgatóságok koordinálásával országos hulladékgyűjtő akció zajlott május 21-én.
Az eddig beérkezett adatok szerint Bács- Kiskun megyében a 26 településen (összesen 47 helyszínen) a
majd négyezer ember 460 m3 szemetet gyűjtött öszsze. A „TeSzedd!” akció egész megyénkben rendkívül sikeres volt, melyből a Kiskunfélegyháza postahivatalának dolgozói is kivették részüket. Előre meghatározott útvonalon végighaladva, Oskola, Petőﬁ
Sándor, Kőrösi Csoma Sándor, Arany János, Szent
Imre Herceg, Álmos, Kun, Kőrösi utcákat érintve,

megtisztították a közterületet az eldobált csikkektől,
papír és műanyag hulladékoktól. Szomorúan tapasztaltuk, hogy közintézményeink és iskoláink környékén a legnagyobb az eldobált hulladék mennyisége.
Azt gondolom, hogy a szeptemberi iskolakezdésre
szigorú és határozott fellépést fogok kezdeményezni
ez ügyben minden oktatási intézménynél. Ezzel a pár
órás elfoglaltsággal, sokat tettek a városunkért és példát mutattak, hogy hogyan lehet egy tisztább, rendezettebb környezetben élnünk. Több mázsa hulladékot eltakarítva, megfáradva, de megtörve nem, végezte a kis csapat a munkáját. A hivatalunk vezetőjének, helyettesének és minden dolgozójának szeretném megköszönni a szervezést és a körzetemben elvégzett sikeres munkát. Segítettek abban, hogy példát
mutassunk mindenki számára.
Horváth Gábor önkormányzati képviselő
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Közhasznúsági
jelentések
A Karácsonyi Fény Alapítványt 1991-ben alapította Marcényi Csaba 100 ezer forint alaptőkével.
Az alapítvány célja a szegények és rászorulók megsegítése Karácsony előtt, élelmiszerre beváltható
utalványokkal. 1992. és 2010. között összesen 3891
esetben, és 7.679.500 Ft értékben nyújtott az alapítványunk támogatást (2010. karácsonyakor 236
rászoruló és 565.500 Ft segítség), valamint 11. alkalommal szerveztük meg közvetlen karácsony
előtt 190 vendég, rászoruló számára a “Karácsonyi
Fény” műsoros vacsoraestet. Beszámoló a 2010.
évről: A nyitó pénzkészletünk 3.928.343,- Ft volt
(lekötve. 3.400.000.- Ft). Bevételeink a következők
voltak: Támogatás: 397.800,- Ft, SZJA 1%-a:
104.032,- Ft, bankkamat: 289.271,- Ft. Mindösszesen: 4.719.446,- Ft. Kiadások: Élelmiszerre beváltható utalvány: 565.000,- Ft, rendezvény költség
(Karácsonyi Fény Vacsoraest): 191.335,- Ft, egyéb
költség (irodaszer, bankköltség, postaköltség, érdek-képviseleti díj, stb.): 74.622,- Ft. Lekötve:
3.601.870,- Ft. (A 2010. karácsonyakor kiosztott,
és levásárolt, élelmiszerre beváltható utalványok elszámolása 2011-ben történt meg.) A kuratórium
tagjai és segítőtársaink bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték – immár lassan 20 esztendeje – és végzik munkájukat. Az Alapítvány anyagi helyzete alapján valószínűsíthető, hogy 2011. karácsonyakor is legalább 200 rászoruló kaphat, öszszesen kb. 4-500 ezer forint értékben utalványokat.
Az elmúlt évek alatt támogatóink száma elérte a
220-at, a jövedelemadó felajánlható 1 %-ából évente 100-300 ezer forint összeget kapunk rendszeresen. Alapítványunk közhasznú besorolást élvez,
adószámunk 18349245-1-03. Bankszámla számunk: OTP Bank Kiskunfélegyháza, 21012305.
Minden eddigi, bármilyen formájú jóindulatú támogatást ezúton is megköszönünk.
Dr. Garai István Levente Kuratórium elnöke
…az Egészségért Közalapítvány a Kórházért 2010.
évi tevékenységéről. Az alapítványt a Képviselőtestület 1996-ban hozta létre, melynek célja a kórház felújítása, gép-műszer beszerzésének támogatása, a város és a környező települések lakosainak
magasabb szintű egészségügyi ellátása, a kórház
működési feltételeinek javítása. 2010. évben 555
eFt támogatást kapott az alapítvány. Az alapítvány
záró mérlege 4.355 eFt. Központi költségvetésből
támogatást nem kaptunk. Pártot nem támogattunk
és párttól támogatást nem kaptunk. Tisztségviselőink munkájukat térítés nélkül végezték. Alapítványunk munkáját, pénzügyi tevékenységét a Felügyelő Bizottság rendszeresen ellenőrizte.
Nagyné Szanka Márta kuratórium elnöke

Álláshirdetés
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.)
pályázatot hirdet: - 1 fő szociális és mentálhigiénés
munkatárs, - 1 fő szociális gondozó, munkakör betöltésére. A pályázat részletes feltételei a - www.
kiskunfelegyhaza.hu, valamint a - www.felegyhazi
kozlony.hu honlapokon megtekinthetők.
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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: Június 20-tól június 26-ig: SZENNA
Patika (Zrínyi Miklós utca 3. Tel.: 76 466-398). Június 27-től július 3ig: ALMA Patika (9. KÖRZET 8/B Tel.: 30 / 8-255-356). Július 4-től július 10-ig HOLLÓ Patika (Dr. Holló Lajos u. 71. Tel.: 76/462-454,
ügyeletének teljesítés helye: 6100 Korona u. 4. ). Július 11-től 17-ig
SZENNA Patika (Zrínyi Miklós utca 3. Tel.: 76 466-398).
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, 227 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Június 25-én és 26-án: Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242), Dr. Horváth Tibor Kkfháza,
Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097). Július 2-án és 3-án Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242), Dr. Fekete Miklós, Kkfháza,
Wesselényi u. 13. (Tel: 20/9511-955). 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- Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es
helyiség- Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 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 helyiségKazinczy 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- 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- Holló László u. 9/2. sz. alatti 21 m2-es garázs- Asztalos J. u.
28. sz. alatti 42 m2-es garázs- Szent J. tér 2. sz. alatti 26,6 m2-es helyiségIzsáki 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 16/80ad (98 m2-es) udvar- Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda)Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan- 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
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7. oldal

Egyházi sorok
• Ma (június 23., csütörtök) van Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
főünnepe. Az ünnepi szentmise este 6 órakor a Szent István templomban lesz, utána a szokott módon körmenet indul az Ó-templomhoz.
• Pénteken (június 24-én) délelőtt karitász vásárt tartanak a Jókai utca
1. alatt.
• Június 24-én, pénteken este 7 órától a Damaszkusz közösség dicsőítő alkalmat tart a Szakmaközi Művelődési Házban.
A Betánia közösség június 25-én, szombaton Regionális karizmatikus
találkozót szervez. Mindkét eseményről bővebb tájékoztató olvasható
az Új-templom hirdetőtábláján.
• Június 25-én szombaton reggel 8 órakor az Új-templom melletti parkolóból indul az autóbusz a kalocsai papszentelésre. Kovács Ferenc újmisés atya másnap, délelőtt fél 11-kor az Új-templomban, július 2-án,
délelőtt fél 11-kor pedig az Ó-templomban mutatja be első szentmiséjét.
• Június Jézus Szíve engesztelő hónapja. Ezért pénteken az esti mise
után Jézus Szíve litániát végeznek az Új-templomban.
• Az Ó-templomban a szombat esti szentmisét a Szent Mónika Imaközösség szándékára mutatatják be, minden édesanyát szeretettel várnak!
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.

Fogadóóra
Minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát a Darvas téri közösségi
házban Horváth Gábor önkormányzati képviselő. Az első fogadóóra
július 4-én, 17 órakor kezdődik, amelyre nagy szeretettel vár minden lakótelepi lakót, akinek a lakókörnyezetével kapcsolatosan problémája,
vagy építő jellegű javaslata van.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Juhász Aida – Endre Zsolt, Varjú Hajnalka Ilona – Hideg
Norbert István, Kovács Katalin – Csenki Csaba Zoltán.
Meghaltak: Kovács Istvánné Kovács Magdolna Katalin, Szabó Ödön Istvánné
Katona Anna, Pap Istvánné Ónodi Mária – Kiskunfélegyháza. Darányi Károly,
Majoros Istvánné Dobos Rozália – Kecskemét. Gulyás Jánosné Seres Piroska –
Bugac. Simon Béla – Szabadszállás. Szilaj László György – Lajosmizse.
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„Viharos hátszél” kellett a halasi sikerhez
A kiskunhalasiak ellen léptek pályára június 11-én a
Mókusok a Bács-Kiskun megyei női keresztfélpályás
futball bajnokság döntőjében. A félegyházi lányok
mindent megtettek a győzelemért, de ennek ellenére
nem sikerült elhódítaniuk a bajnoki címert.
Június11., Kiskunhalas. Játékvezető: Minda Róbert.
Kiskunhalasi FC - Mókusok 4:3 (1:2)
Kiskunhalasi FC: Balázs Tímea - Csorba Szandra,
Kéri Judit, Csóti Kitti, Koch Fruzsina, Judák Beáta,
Martonosi Erika, Dudás Diána.
Cserék: Kilin Krisztina, Zseni Zsóﬁa, Herczeg
Andrea, Csampa Erzsébet, Ádám Mária, Faragó Loretta. Edző: Kuhn Róbert.
Mókusok: Ficsór Mónika - Rátkai
Orsolya, Dr. Hajagos-Tóth Judit,
Suhajda Eszter, Kiss Katalin,
Bagdi Csilla, Krisztián
Krisztina, Szabó Nóra. Csere: Csontos Piroska.
Edző: Osztopáni Mihály.
Góllövők: Martonosi Erika (2), Judák Beáta, Koch Fruzsina, illetve Bagdi Csilla (2), Krisztián Krisztina.
Sárga lap: Bagdi Csilla. Piros lap: Faragó Loretta.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): EZÜSTÉREM!!! Gratulálok Mókusok! Ma is mindent megtettetek a győzelemért, de idegenben nem lehetett esélyünk, mert mindenre volt ellenszer…

Szeri András a legjobb magyar
A Kiskunfélegyházi Modellező Egyesület június 11-12-én rendezte meg az F3J KORONA
KUPA EUROTOUR rádiótávirányítású repülőmodellek versenyét Matkópusztán.
A rendezvényen minden eddiginél több ország
vett részt, ami azt igazolja, hogy a magyaror-

szági verseny komoly nemzetközi elismeréssel
bír. A legjobb magyar versenyző Szeri András
a 9. helyezést érte el.
A részvevő országok: Cseh ország, Finnország,
Horvátország, Lengyelország, Magyarország,
Németország,
Olaszország,
Szlovákia,
Szlovénia, Törökország.

2011. június 23.

Egy ezüst, egy bronz
Kaposvárról
Serdülő Magyar Bajnokságot rendeztek Kaposváron
2011. június12-én. A Kiskunfélegyházi Vasas TK két
versenyzővel képviseltette magát a nők mezőnyében. Az 56 kg-mos súlycsoportban versenyző Baksai
Cintia ezüst, a 65 kg-mos Rekedt Nagy Nóra pedig
bronzérmet szerzett.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András

Székesfehérváron
bizonyított Evelin

Góltalanságát hozta a csapat…
Kiskunhalas, 100 néző. Vezette: Bánáthy
János, Tompai Zoltán, Csamangó Tamás
Kiskunhalas FC. – KHTK 3:0 (0:0).
KHTK: Tóth, Kerekes (Cseh), Busa, Nemes,
Forgó, Polgár, Fricska, Ormándi (Lénárt), Ka-

tona, Kis (Nádasdi), Vidéki (Faragó). Edző:
Iványi Mihály. Gólszerzők: Ábrahám, Török,
Flaisz. Sárga lap: Rencsár, Kárász, Brindza illetve Katona. Jók: Herczeg, Mészáros, Ábrahám illetve Fricska, Katona, Forgó. Iﬁ: 9:1

A bajnokot utasította maga mögé
Első helyezést ért el Vas Bianka, a Turul Koppány Íjászai HE
tagja a Pilisszántón megrendezett országos GP versenyen, legyőzve a kategória országos bajnokát. Vass Tibor az első tízben végzett, így harmadosztályú minősítést kap. Legközelebb
kéthét múlva lesz OB Tápiószentmártonon- tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Dinnyés Gyula, a Koppány Íjászai HE
vezetője.

Egy arany és egy ezüstérmet szerzett Székesfehérváron, június 4-én díjlovaglásban (B2, illetve D2
kategóriában) Endre Evelin a kiskunfélegyházi
Dózsa György Általános Iskola tanulója a kunszállási Mályva Póni Klub színeiben. Edzője Somogyi Zsuzsa.
Endre Evelin tavaly kezdő iﬁ (nagy ló) kategóriában, idei évtől a sikeres rajtengedély vizsga letétele
után haladó iﬁ kategóriákban versenyez. Fiatal tehetség az elmúlt évben több remek eredményt ért
el a Magyar Póni Klub által rendezett regionális
minősítő versenyeken. Eredmények: Balástya, április 23., D1 kategória: I. hely, C1 kategória: I. hely
Hetényegyháza, május 15., C1 kategória: I. hely,
B1 kategória: I. hely Székesfehérvár, június 4., D2
kategória: II. hely, B2 kategória: I. hely Következő verseny július 2-án Kunszálláson lesz.
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