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Közlöny
Dombormű Mezősi Károly emlékére

172.000.000 Ft-ot
kap a város
Kiskunfélegyháza az elmúlt húsz évben
először kapott támogatást az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatoknak nyújtható állami segítségalapból. A város önkormányzata számtalan alkalommal nyújtott már be az
ÖNHIKI pályázatra támogatási igényt, de
idáig egyetlen évben sem sikerült nyerni.
Idén viszont minden kritériumnak megfelelt a pályázatunk, melyen 172 millió forint
támogatásban részesül az önkormányzat.
Az országban Miskolc után Félegyháza
kapta a legtöbb támogatást – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.

Mezősi Károly halálának negyvenedik évfordulója alkalmából tartott megemlékezést Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata és Petőfi emlékbizottsága, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság,
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és
Kollégium. A program az Alsótemetőben kezdődött július 4-én Mezősi Károly sírjánál, ahol Juhász István
öregdiák, Kiskunfélegyháza díszpolgára emlékezett a közismert Petőfi-kutatóra. Folytatás a 3. oldalon.

Jobb ivóvizet Kiskunfélegyházának!
Városunk is részt vesz a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programban, melynek célja hogy az ivóvízben lévő szennyező anyagok arányát a határérték alá szorítsa. A program a Dél-alföldi régióban 1,2 millió lakost érint.
A beruházás összköltsége 9,5 milliárd forint, melyből 7,5 milliárd forintot biztosít az Európai Unói. A
fennmaradó önrészre az EU Önerő Alaphoz lehet

pályáznia az önkormányzatoknak. A város az ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként vesz részt a pályázaton.
A projekt, illetve a pályázat előkészítése érdekében
- 209 település részvételével - 2005. novemberében
létrejött a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium, majd pályázatot nyújtott be a projekt előkészítési költségeinek hozzájárulásához.
Folytatás a 2. oldalon.

Új papja van
Félegyházának
Dr. Bábel Balázs érsek atya, a kalocsakecskeméti egyházmegye főpásztora június 25-én Kalocsán szentelte áldozópappá
Kovács Ferencet. Városunk szülötte június 26-án tartotta első szentmiséjét az Újtemplomban, ahol a továbbiakban káplánként kezdi meg az Úr szolgálatát.
A szertartás a beöltözéssel kezdődött, amikor az újmisés atya szülei segítségével öltötte magára a miseruhát. Édesapja köszöntője után az egyházközség képviseletében
Dencs László, a város nevében pedig Kapus Krisztián polgármester gratulált a főtisztelendőnek. A szentmise zenei szolgálatát a Szent István templom kórusa és ifjúsági közössége látta el. A szertartás végén a
hívek újmisés áldásban részesültek.

Tovább bővülhet a város Átadták a felújított fogorvosi rendelőket
A volt Ifjúsági sporttelep hasznosítását fontolgatja a város. A
képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött támogatja,
hogy kezdődjön el a Liget utca Félegyházi vízfolyás BajcsyZsilinszky út által határolt terület a rendezési terv módosításának tervezési folyamata.
A városatyák egyúttal felkérik a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításához szükséges pénzügyi forrást a jövő évi költségvetési rendeletben biztosítsa. A Liget utca – Félegyházi vízfolyás közötti terület (volt Vasas pálya) hasznosítása, fejlesztése évek óta problémát jelent a város számára. A terület fejlesztésének (esetleges értékesítésének) alapvető feltétele, hogy a rendezési tervben olyan övezeti besorolást kapjon, mely megfelelő fejlődési lehetőségeket biztosít.
Folytatás a 2. oldalon.

Ünnepélyes keretek között avatták fel június 24-én a megújult Deák Ferenc utcai
fogorvosi rendelőt. A beruházásra ötvenmillió forint támogatást nyert Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt a „Fogorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése” című DAOP4.1.1/A-09-2010-0024 azonosító számú
pályázatán. A nemzeti színű szalagot Kapus Krisztián polgármester és – a Seven
Dentists Fogászati Kft. képviseletében –
Dr. Kunsági Elemér ügyvezető vágta át.
Részletek a 2. oldalon.
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Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték Tovább bővülhet a város
Semmelweis nap alkalmából köszöntötte a város
egészségügyi dolgozóit. A rendezvények a június
24-én átadott fogorvosi rendelő adott otthont. Ez
alkalommal vehették át munkájuk jutalmát a legkiválóbb munkát végzett dolgozók. Ünnepi beszédet
mondott Kapus Krisztián polgármester.
Kapus Krisztián polgármester elmondta: Az ember
ma már csak felhívja, vagy felkeresi orvosát és a
vizsgálat és segítség után pár nappal egészségesen
élheti tovább megszokott életét. Mindennapos dolgok ezek, és mennyire megszoktuk őket. Ám hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mindezt az egészségügyben dolgozóknak köszönhetjük. A Semmelweis napon tehát álljunk meg egy pillanatra, hogy
kifejezzük hálánkat, és gondoljuk végig, vajon mi
magunk hogyan állnánk meg helyünket egészségügyi dolgozóként. Ismerjük el, hogy nehéz, emberpróbáló feladatokat oldanak meg nap, mint nap.
Mondjuk ki tehát, hogy hálásak vagyunk és köszönjük munkájukat.
A kitüntettek névsora a köz szolgálatában eltöltött 40 éves munkájáért: Dr. Major Mária főorvos
– gyermekosztály, Dr. Szappanos Béla főorvos –
mátrix osztály, sebészet. Fábiánné Horváth Piroska
ápolónő- rehabilitáció, Ipacs Józsefné rtg. asszisztens – rtg. szakrendelés, Pál Jánosné rtg. asszisztens,
Seres Lászlóné vezető rtg. asszisztens, Tóth Csabáné
rtg. asszisztens – rtg. szakrendelés.

A köz szolgálatában eltöltött 30 éves munkájáért:
Busa József telefonkezelő, Dr. Gyöngyösi György –
főorvos – kardiológia rehabilitáció, Drozdik Jánosné
asszisztens – nőgyógyászat szakrendelés, Garai
Zsuzsanna ápolónő – mozgásszervi rehabilitáció,
Majoros Zoltánné asszisztens – sebészet szakrendelés, Munkácsi Ferencné ápolónő – mozgásszervi rehabilitáció, Nagy Erika ápolónő – krónikus osztály,
Tóth Ilona asszisztens – sebészeti szakrendelés.
A köz szolgálatában eltöltött 25 éves munkájáért:
Dr. Cinke Klára főorvos – röntgen, Dr. Kovács
József főigazgató főorvos, Fehér Tamás telefonkezelő, Fórizs Istvánné rtg. asszisztens, Laczkó János
boncmester – kórbonctan, Sinkó Istvánné betanított
munkás – gyógyfürdő, Száraz- Nagyné Eszik
Andrea varrónő – mosoda.
Főigazgatói dicséretben részesültek: Dr. Kremzer
Tamás rezidens, Kovács Franciska szemészeti aszszisztens, Dombi Eleonóra bőrgyógyászati asszisztens, Péter-Szabóné Papp Andrea bőrgyógyászati
asszisztens, Koncz Imréné bérszámfejtő, Gál Illésné
mosodai dolgozó
Szociális Bizottság oklevelét kapták: Dr. Bíró Éva
gyermekorvos, Dr. Ozvald Anna gyermekorvos, Dr.
Pataki Márta háziorvos, Dr. Keserű Gabriella háziorvos, Dr. Földeáki és Társa Fogászati Szolgáltató
Kft., Tarnóczki Sándorné védőnő, Dr. Kőhalmi
Józsefné gyógyszerész, Dr. Letoha Viktória főorvos,
Dr. Szabó Edina adjunktus.

Átadták a felújított fogorvosi rendelőket
Folytatás az 1. oldalról.
A fogorvosi rendelő a
város lakosságán túl
Gátér és Pálmonostora
fogászati problémákkal küszködő betegeit is
ellátja. A fogászati röntgenszolgáltatást a kistérség (Bugac, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc,
Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőﬁszállás, Szank) lakosai is igénybe vehetik. A
felújítás alkalmával a földszinten hét új fogorvosi rendelőt alakítottak ki. Mindezek mellett

megtörtént az épület szigetelése, a teljes elektromos, épületgépészeti rendszer korszerűsítése
és kiépítése. Kapus Krisztián polgármester beszédében kiemelte, a beruházás megvalósításával a kiskunfélegyházi fogorvosi ellátás magas színvonalú, hatékony kezelést nyújthat
mindenki számára.

Jobb ivóvizet Kiskunfélegyházának!
Folytatás az 1. oldalról.
Az érintett önkormányzatok képviselő-testületei
2009. december közepétől tárgyalták és elfogadták
a társulási megállapodás tervezetét. Egy kikötésük
volt. A társulás csak akkor jön létre, ha a Bácsvíz
ZRt. közgyűlése is jóváhagyja azt, hogy az önerőt a
leendő szolgáltató biztosítja a kedvezményezettek
részére. A Bácsvíz ZRt. tulajdonosai tavaly januárban úgy döntöttek, hogy a Bácsvíz ZRt. a „KékVíz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás útján megvalósuló
Ivóvízminőség-javító Program ﬁnanszírozásához
szükséges önerőt, illetve a társulási, működési költségeket biztosítják az önkormányzatok részére. Időközben a pályázat kötelezően biztosítandó önereje
20%-ra változott. A társult települések nagy része
jelezte, hogy ezt nem tudják vállalni. A további
egyeztetések során kiderült EU Önerő Alapból
újabb pénzek lehívhatók. A kormány pedig úgy
döntött, a fennmaradó összeget magára vállalja.

Balla László alpolgármester elmondta, a kormány
június 21-ei ülésén tárgyalta az ivóvízminőség javítás kérdését. A téma, az egy cselekvési terv kidolgozása volt. A cél, az ivóvízrendszerek arzénmentesítése. A kormány azt szeretné elérni, hogy az érintett önkormányzatok döntéshozatala felgyorsuljon,
hisz tudniuk kell, hogy minden támogatást megkapnak a probléma orvoslásához. A tét 1,2 millió
ember egészséges ivóvíz ellátása. A projekt befejezése után az ország minden szegletében egészséges
ivóvíz folyik majd a csapokból.
A megváltozott feltételek után egyetlen dolgunk
van, beadni a pályázatot. Remélhetőleg ennek az
lesz a következménye, hogy a városnak egyetlen ﬁllérjébe sem fog kerülni a 2005 óta húzódó projekt
megvalósítása. A pályázatot a Bácsvíz ZRt. működési területén lévő települések nevében a kecskeméti önkormányzat adja be, így ez sem kerül pénzébe Kiskunfélegyházának – tette hozzá Balla
László.

Folytatás az 1. oldalról.
A terület teljes egészében önkormányzati tulajdont képez, megközelítőleg 12,5 hektár, a
beékelődött lakóépületekkel, lakótelkekkel
együtt. A sportpálya telke 5,6 hektár, melynek
teljes egésze hasznosítható. A sportpálya alatti kb 6 hektár terület részben beépíthető, egy
része viszont vízállásos, belvizes. Ennek lehetőségeit a tervezés során kell kidolgozni. A
TRT módosítás tervezése során a területen túli részek vizsgálata is szükséges, mert a fejlesztendő rész kihatással lesz a vásártér felé
eső illetve a vásártér területére is. A fenti fejlesztési célok eléréséhez a rendezési terv módosítására van szükség.
Balla László alpolgármester elmondta, a Liget
utca – Félegyházi vízfolyás közötti részen több
évtizede nem volt ilyen jellegű tudatos területtervezés. A város szándéka most az, hogy
nem egyben, hanem kiparcellázva értékesíteni
a területet. Ebből jelentős bevételhez jutna az
önkormányzat, és egyben „összeépülne” a
Bankfalu a várossal.

Tisztújítás
A szervezeti és működési szabályzatának megfelelően megtartotta tisztújító gyűlését a Jobbik Kiskunfélegyházi Alapszervezete. A tagság ismételten Kollár Lászlót választotta a
szervezet elnökének, Szládik Józsefet és Polgár Istvánt pedig alelnöknek. Az elnökség egy
éves időtartama kapta megbízatását.

Vezetőváltás a tűzoltóknál
Nemes-Nagy András tűzoltóparancsnok kinevezésének visszavonásáról határozott június 23-án a képviselő-testület. Posztját Leiz
Gábor százados tölti majd be. A városatyák
döntöttek egyebek között a Liget utca –
Félegyházi vízfolyás – Bajcsy-Zsilinszky út
által határolt terület hasznosításáról, a városháza keleti épületszárnyán lévő tetőtorony
megerősítéséről.
A szakértői vélemény szerint a városháza épület fedélszerkezetében és födémgerendáiban
olyan mértékű károsodások keletkeztek, hogy
mára már életveszélyes helyzet állt elő. A helyszíni vizsgálat és feltárás alapján elkészített
statikai szakvélemény szerint az épület állapota a 2008 évi szakvéleményhez képest tovább
romlott, a károsodások fokozódtak. A városháza épületének keleti szárnyán, a kistornyot
alátámasztó faszerkezeten és az ez alatti faanyagú födémszerkezeten – az intenzív beázások következtében –további súlyos károsodás
keletkezett. A korhadás miatt életveszélyes
helyzet állt elő, mely halasztást nem tűrő azonnali intézkedést igényel. A várostyák június
23-án úgy határoztak, hogy támogatják a meghibásodott csomópont kijavítását. A statikai felülvizsgálattal és a szakvéleménnyel november végéig kell elkészülniük a szakembereknek. A feladatok elvégzéséhez 5,8 millió forintot különít el a képviselő-testület.
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Kettős pályázati siker = 63 millió
Két pályázaton összesen 63 millió forintot nyert
a város önkormányzata. Huszonegy millió forinthoz jutott Kiskunfélegyháza a Belügyminisztérium 7/2011. (III.9.) BM rendelettel közzétett felhívásra a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyában benyújtott pályázatán.
Az igényelt támogatásból a Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda Móravárosi Óvoda tagintézményénél az épületenergetikai korszerűsítésének kereténben, az alacsony hatásfokú kazánok cseréjét, a lapostető hőszigetelését, és az el-

avult külső nyílászárók cseréjét kívánja megvalósítani az önkormányzat. A támogatási szerződés aláírása június 27-én megtörtént. A vissza
nem térítendő támogatás mértéke a fejlesztéshez
szükséges összeg 80 százaléka. Tehát az önkormányzatnak a beruházás összköltségének 20 százalékát kell biztosítania, melyből az óvodát támogató alapítvány az összeg 5 százalékát vállalta magára. A fejlesztést a megkötött szerződés
szerint egy éven belül meg kell valósítani.
A létszámcsökkentési pályázat I. ütemében pedig 41 916 553,- forint támogatást nyert a város
– tájékoztatta lapunkat Kapus Krisztián polgármester.

Dombormű Mezősi Károly emlékére
Folytatás az 1. oldalról.
Ezt követően a Sarlós Boldogasszony Főplébánia kertjében szentelte fel Talapka István
címzetes apát, érseki tanácsos, kiskunfélegyházi plébános a Mezősi Károly domborművet,
melyet Lantos Györgyi és Máté István szobrászművész, valamint Palásti Gábor kőszobrász készített. A Petőﬁ-kutató munkásságának
jelentőségéről Dr. Tarjányi József öregdiák beszélt. Zárásként emlékülést tartottak a Petőﬁ
Sándor Gépészeti és Informatikai szakképző
Iskola és Kollégium tornatermében Dr. Mezősi Károly tanítóképző-intézeti tanár, igazgató,

irodalomtörténész, Petőﬁ kutató, a Kiskun Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok igazgatója
halálának 40. évfordulója emlékezetére. A
megjelenteket Balla László alpolgármester köszöntötte, majd Dr. Mezősi Károly tudományos munkásságát mutatta be Dr. Praznovszky
Mihály irodalomtörténész. Előadást tartott
Krámer Iván, az Országos Petőﬁ Sándor Társaság elnökségi tagja és Mészáros Márta, a
Kiskun Múzeum igazgatója. A diáktársak és a
tanárok nevében Kapus Béla, a szeretett tanítvány, a város díszpolgára mondott méltató
gondolatokat.

Úrnapi körmenet

át a hívek a főplébániára. A Móra Ferenc Gimnáziumnál és a polgármesteri hivatalnál valamint a Béke tér elején és végén voltak elhelyezve a virággal, szentképekkel feldíszített állomások, ahol a papság és a hívek együtt imádkoztak és hódoltak a Szentháromság egy Isten
előtt. Az Ó-templomba érve Isten fölségét magasztalták és a Te Deum-ot énekelve adtak hálát az oltáriszentségben rejlő kegyelmekért.

Az Úr testének és Vérének ünnepét tartotta június 23-án a katolikus egyház. A hagyományoknak megfelelően városunkban is körmenettel tisztelegetek az Oltáriszentségben jelen
lévő Krisztus előtt.
A szertartás az Új-templomban kezdődött este
hatkor, majd imádkozva és énekelve vonultak

Festik az útburkolati jeleket
A költségtakarékosság érdekében a festés
közmunka program keretében zajlik. A munkások kézi festőszerszámokkal dolgoznak az

önkormányzat szakembereinek irányításával,
ilyen módon hozzávetőlegesen hatszázezer
forintot takarítva meg. Elsőként a BercsényiMikszáth Kálmán utca zebráit festették újra –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Sipos
Róbert, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Irodájának
munkatársa.

Mindenki nyert…

nyi László, Görög Gergelyné, Szász József,
Csányi Istvánné, Huszka Attiláné.

Megkezdődött az önkormányzati tulajdonú
utakon a lekopott útburkolati jeleinek, elsősorban gyalogátkelőhelyek és STOP vonalak
felújító festése.

Első alkalommal hirdette meg a város polgármesteri hivatala a „Virágos Kiskunfélegyházáért”versenyt. A megmérettetésre tizenketten neveztek. A zsűri nem állított fel sorrendet, így valamennyi pályázó elismerést kapott. Az okleveleket június 23-án a városháza
dísztermében adta át a Kapus Krisztián polgármester.
A Virágos Kiskunfélegyházáért versenyben
résztvevők névsora: Társasház, Dózsa György
u. 2-4., Dósa Lászlóné, Nyugdíjas Környezetvédők Klubja, Szatmári Józsefné, Szabó
Sándor, Juhász Imréné, Tóth Sándorné, Tarjá-
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Tisztelt Városlakók!
Kedves Félegyháziak!
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az
Önkormányzat Képviselő-testület határozata
alapján megalapításra, és 2011. június 24-én
cégbírósági bejegyzésre került az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kiskunfélegyházi Vagyonkezelő Non-proﬁt ZRt.
A „Vagyonkezelő” rendeltetése, hogy szervezetté és átláthatóvá tegye városunk vagyongazdálkodását, erősítse a településünk tőkevonzó képességét. A szervezet felállításával a város teljes
gazdálkodói tevékenysége – a tőkeforrások bevonásától, a városüzemeltetésén át, egészen a településfejlesztésig – közös irányítás és ellenőrzés alá kerül.
A Vagyonkezelő megalapításával nemcsak a városi vagyon szétaprózottsága szűnik meg, hanem
nő az átláthatóság és a számonkérhetőség a vagyontárgyaink felhasználását illetően; egy helyen
összpontosul a szakmai kompetencia, tehát rövidebbé válnak a hivatalon belüli „szolgálati utak”,
azaz felgyorsul a belső kommunikáció; mindez
együttesen jelentősen olcsóbbá teszi a város
fenntartását és gazdálkodói tevékenységét.
Természetesen a Vagyonkezelő nem valamiféle
csodaszer, hogy létrejöttével minden gondunk
egyetlen pillanat alatt megoldódjon – de arra
igenis képes, hogy létezésével, akár egyetlen pillanat alatt, számos üzenetet, jelzést küldjön:
• jelzést a város polgárai felé, hogy a Képviselő
Testület tisztában van saját felelősségével, és készen áll a város érdekeinek szolgálatára;
• jelzést a város partnerei felé, hogy akarjuk és
vállaljuk a kötelezettségeink teljesítését, miképpen tisztában vagyunk azzal is, hogy a költségek
csökkentésén túlmenően meg kell tanulnunk
gazdálkodni;
• s végül jelzést a külvilág felé, hogy a város lakossága immár a személyesen is számonkérhető
eredményeket várja el az önkormányzat vezetőitől.
A Vagyonkezelő vezetése – élén Gyarmati
Menyhért elnök-vezérigazgatóval – az elkövetkező hetekben és hónapokban az alábbi rövidtávú feladatok megoldásán dolgozik:
• a város működésének, üzemeltetésének áttekintése, majd a felesleges költségek megszüntetése;
• a városi Sportcsarnok üzemeltetési költségeinek csökkentése;
• a szolgáltatói tevékenységet folytató költségvetési intézmények gazdasági társasággá történő
átalakításának megszervezése és megvalósítása;
• s végezetül lehetőségeket találni a Városi Kórház szolgáltatásainak erősítésére, a lakosságközeli ellátás bővítésére.
Ehhez a munkához kívánok magunknak, és a Vagyonkezelő munkatársainak sok sikert, erőt és jó
szerencsét.
Kérem városunk minden lakóját, hogy támogassuk közösen a most megalakult Kiskunfélegyházi Vagyonkezelő ZRt. tevékenységét és feladatellátását.
Kapus Krisztián, polgármester
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Programajánló

Három hétig dübörgött a zene

Hattyúkerti zenés esték:
A Gergely-Kurgyis jazz-duó lesz a vendége július 7-én a könyvtár Hattyúkerti zenés esték
sorozatának. A Play Back együttes július 14én, míg Zoltán Zoltán együttese július 21-én
ad koncertet. Valamennyi előadás este hét órakor kezdődik.
Megtekinthető kiállítások:
Retro-kiállítás az 1950-60-70-es évek kordokumentumaiból, valamint az ERDŐK NEMZETKÖZI ÉVE pályázat tárlata.
Előzetes!
Július 19., kedd 18 óra Móra téri Móra-szobor:
Móra Ferenc születésének 132. évfordulója alkalmából megemlékezést tart Kertész Jánosné,
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja.
Július 31., vasárnap 18 óra Petőﬁ-tér: Petőﬁ
Sándor halálának 162. évfordulója tiszteletére
városi ünnepség.

Másodszorra rendez rocktábort az általános és középiskolás ﬁatalok számára a Plain-Rock Egyesület és a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola (KÖÁI) városunkban. Az első héten általános iskolások másodikon a
középiskolások csaphattak a húrok
közé. A vegyes tábor holnap ér véget.
A táborokra közel százan jelentkeztek.

Képzési börze
a művelődési házban
Képzési börzét tartottak június 28-án a művelődési házban, melyet az intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül, az „Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” elnevezésű pályázaton nyert forrásból ﬁnanszírozza.
A rendelkezésre álló keretből négy börzére futja. A képzési börze célja a pályakezdők, álláskeresők, gyermekellátási támogatásban részesülőket képzéssel, átképzéssel segíteni a munkaerőpiacra történő beilleszkedésre. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.

Dübörögnek a Lámák
A Láma Dalai zenekar is megkezdte az idei
fesztiválszezont, június 10-én az alsóörsi
Open Road Nemzetközi Harley Davidson
Fesztiválon játszottak. Ezt követően pedig június 12-én, az idén ötödik alkalommal megrendezett várpalotai Pannónia Fesztiválon
léptek fel az MR2 Petőﬁ Rádió sátrában.
A korai kezdés ellenére is sok fesztivállátogatót mozgattak meg a még épp éledező, vagy
már szórakozó tömegből. A lámák – más zenekarokhoz hasonlóan – a már most nyáron
gyűjtésbe kezdő MikulásGyár standjához is
vittek adományokat a Pannónia Fesztiválon. A
rászorulóknak felajánlott mintegy 20 ezer forint értékű tartós élelmiszert, a kiskunfélegyházi Busa Kft. jóvoltából szállították a ﬁúk a
helyszínre.A nyár folyamán több fesztiválon is
láthatóak, hallható lesz még a zenekar, például a Szolnokon megrendezésre kerülő EFOTTon, vagy a szegedi SZIN-en. Ezen kívül szervezés alatt áll még pár fesztivál-fellépésük,
amiről a zenekar honlapján, vagy a közösségi
oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Kiss Ákos (video installáció), Tóth László
(biztonságtechnikai ismeretek). A tábor
végén a résztvevők nyilvános záró
koncerten csillogtathatták meg
frissen szerzett tudásukat
profi színpadi körülmények között. A táborzáró
koncert július 8-án 17 órakor kezdődik – tájékoztatta
a Félegyházi Közlönyt
Ónodi Árpád táborvezető.

A táborban a ﬁataloknak lehetősége volt gitár, basszusgitár,
dob és énektanulásra rockslágerek segítségével. A gyermekekkel elismert
oktatók foglalkoztak. Gitár, basszusgitár: Süveges Szilárd, Gergely Gyula és Kurgyis Attila.
Ütős hangszerek: Abonyi Attila, Szőke Gábor.
Ének és billentyűs hangszerek: Kiss Fekete Vilmos. Vendégelőadók voltak:
Dr. Ónodi Izabella (mentálhigiénés és prevenció), Pleskonics András (rocktörténet),

Babakiállítás a Kiskun Múzeumban
Családias légkörű, rendhagyó
kiállítás nyílt június 18-án a
Kiskun Múzeumban. A tárlat
dr. Garai István Levente jóvoltából valósulhatott meg, aki
megvásárolta a kiskunmajsai
Bárány Tiborné babagyűjteményét. A kiállítást – amire kiválogatták a legkülönlegesebb és
legszebb darabokat, – szeptemberig tekinthetik meg az érdeklődök.

Új helyre költöznek a Hollókörösök
Ismét költöznie kell a Kiskunfélegyházi Holló
László Képzőművész Kör alkotóinak. Az önkormányzat nemrégiben bérlőt talált a Petőﬁ tér 2.
szám alatti ingatlanra. A képzőművészek most a
Petőﬁ házban rendezik be új alkotóműhelyüket,
a galériájuk pedig a Kazinczy utca 1. szám alatt
talál ideiglenes otthonra.
A Petőﬁ tér 2. szám alatti önkormányzati ingatlan
2009 óta keres gazdát. Az üresen álló épületben
ideiglenesen 2010 decemberében a Holló László
Képzőművész Kör rendezte be alkotóműhelyét. A
használatért 1000ft+áfa összeget ﬁzettek havonta.
Májusban egy Bt. nyújtott be pályázatot az épület
használatára, amelyet sikeresen megnyert. A képzőművész körnek éppen ezért hamarosan ki kell
költöznie a Petőﬁ téri alkotóműhelyéből. Az alkotók az önkormányzattól a Petőﬁ ház egyik szárnyát kapták meg, ahol az új műhelyüket rendezhetik be. A galéria pedig a Kazinczy utca 1. szám
alatt – egy szintén üresen álló üzlethelyiségben –
kap helyet, amelyet a képzőművészek addig használhatnak, amíg valaki azt bérbe nem veszi. A művészek örülnek az újabb központi galériának, hiszen sok látogatót vonzanak a kirakatban kiállított

alkotások, mondta el Molnár István, a Holló
László Képzőművész Kör vezetője. A képzőművész körnek 15 állandó alkotója van, de az évek
során gyakran megfordulnak ﬁatalok, diákok is,
akik a továbbtanulás céljából tapasztalatot gyűjtenek az idősebb, már kiforrott művészektől. Az elmúlt héten a kör alkotói a művelődési központ pályázati támogatásból elindított képzőművészeti alkotótáborába is bekapcsolódtak. Az érdeklődő 1017 éves ﬁatalok a hét folyamán rajzolhattak, festhettek és a város művészeitől leshettek el fortélyokat.
Gulyás Zsuzsanna
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Sikeres volt az idei GYIÖK tábor

Huszonketten vettek részt a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat idei felkészítő táborában, melynek egy Bugac közeli tanya adott otthont. A képviselő testület új és régi tagjai
úgynevezett összerázó tréningeken és a munkaterv elkészítésén túl a drogok káros hatásairól és az egészségmegőrzés fontosságáról is hallhattak. Emellett jutott idő a játékra
és strandolásra is. A tábor június 24-én zárult.
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Együtt a tehetségért
Végéhez közeledik a Darvas iskolában e tanévben indított tehetséggondozó projekt. Az iskola
és a kistérség tanulói ennek keretében több területen mérhették össze tudásukat, ügyességüket. A programok szervezői remélik, hogy ezek
a rendezvények hozzájárultak ahhoz, hogy minél több gyermek bizonyíthassa rátermettségét,
és elinduljon egy számára sikereket hozó életúton.
A tehetség kibontakoztatásához szinte elengedhetetlen egy biztató, támogató családi háttér. A
Darvas József Általános Iskola június 20-án
megtartott hagyományos tanévzáró értekezletét
ezért kibővítette egy szülői konferenciával. A
célcsoport-találkozón közösen elemezték a tapasztalatokat, új feladatokat fogalmaztak meg,
majd az intézmény vezetése köszönetét fejezte
ki a szülőknek az önzetlenül nyújtott segítségükért, együttműködésükért.

Nyári táborok a művelődési házban
Két korosztály számára tartottak foglalkozásokat
június 20 – 25. között a művelődési központ szervezésében. A 6-12 éves „Kincskeresők” a népi
kismesterségekkel ismerkedhettek.

illetve akciófestést is volt. A táborban évről-évre
visszajáró résztvevők voltak, akik évközben is
számíthatnak a Hollókör művészeinek támogatására.

Agyagozás, batikolás, fémdomborítás és bőrművesség szerepelt a programok között, népi sportjátékokkal színesítve. A tudásanyag elmélyítése
érdekében meglátogatták a Móra házat és a Kiskun Múzeumot is.
A Képzőművészeti Alkotó Tábor Tinédzsereknek
(KATT) a 14-18 éves korosztály számára hirdették. A ﬁatalok elsajátíthatták a rajzolás alapjait, ismerkedhettek a pasztell, akvarell és tempera alkalmazási módjaival, kipróbálhatták a korongozást és készíthettek kisplasztikát is. A hét folyamán a szabadban alkothattak a művészpalánták,

Sarolta néni
kilencven éves lett

Tehetséggondozó tábor a Darvasban
Az idei tanév a tehetséggondozás jegyében telt a Darvas iskolában. Erre az intézmény 18,5
millió forint támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán a programok szervezéséhez.
A projekt a végéhez közeledik. Az utolsó előtti rendezvény egy nyári tábor volt, ahol a gyermekek érdekesebbnél érdekesebb programo-

kon bontakoztathatták ki tehetségüket –tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Abonyi Henrik,
az iskola igazgatója.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában július 5-én, Szabó
Lászlóné Sallai Saroltát Kapus Krisztián,
Kiskunfélegyháza polgármestere. A szépkorú
Sarolta néni az érvényben lévő kormányrendelet értelmében egy kis anyagi segítséget és emléklapot kapott. Az emléklapot Orbán Viktor
miniszterelnök látta el kézjegyével. Szabó
Lászlóné jó egészségnek örvend. Születésnapját hozzátartozói társaságában ünnepli.

Félegyházi Közlöny
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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: Július 4-től július 10-ig HOLLÓ Patika:
Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.Tel.: 76/ 462-454 (ügyeletének teljesítésének helye KORONA Patika, Korona u. 4.). Július 11-től július 17-ig SZENNA Patika: Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398. Július 18-tól július 24-ig KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76/432-000. Július 25-től
július 31-ig: KORONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466582. Augusztus 1-től augusztus 7ig KÓRHÁZI Patika, Kiskunfélegyháza,
Fadrusz János u. 4. Tel.: 76/560-158. Augusztus 8-tól augusztus 14-ig Körpatika, Kiskunfélegyháza, Attila utca 1. Tel.: 76/ 462-620. Augusztus 15-től augusztus 21-ig MÓRA Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Július 9-én és 10-én Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út
31/a (Tel.: 20/3165-995). Július 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). Július 23-án és 24-én Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok
útja 4. (Tel.: 70/338-1097), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
(Tel.: 70/6677-188). Július 30-án és 31-én Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi út 1.
(Tel.: 30/2-343-128), Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3619-330). GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-0585, 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 helyiségJókai 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 m2es helyiség- Jókai u. 30. sz. alatti 17 m2-es helyiség- Kazinczy u. 1. sz. alatti 47
m2-es helyiség- Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség- Kossuth u. 12. sz.
alatti 14,4 m2-es helyiség- Kossuth u. 12. sz. alatti 29,38 m2-es helyiség- Szent
János tér 2. sz. alatti 54,27 m2-es helyiség- Szent János tér 2. sz. alatti 54,65 m2es 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 helyiség- 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 m2es) 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 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
• A Sarlós Boldogasszony Főplébánia szentelésének 250 évfordulója 2011.
július 12-én, kedden lesz. Megemlékezésként július 10-én, fél 11-kor ünnepi szentmisét tart Dr. Bábel Balázs érsek atya, ami miatt a 9 órai szentmise
elmarad.
• Július 10-én este 8 órakor, a Béke téren „Megőrzött múlt” címmel, a
félegyházi, a gátéri néptáncosok, a Félegyházi Táncszínház, valamint soksok lelkes ember közreműködésével, táncos-zenés est keretében, egyházi
népénekekkel gazdagítva Egyházközség történeti előadást tartanak a templomszentelés évfordulója alkalmából. A szervezők hívnak és várnak mindenkit!
• Július 11-én, hétfőn délután ½ 6 órakor a Szent István Plébánián megbeszélést tartanak azok számára, akik részt vesznek a kárpátaljai zarándoklaton.
• Július 10-én vasárnap délután 6 órakor összejövetelt tart az Rózsafűzér társulat az Új-templomban.
• Az Ó-templom szentelésének 250. évfordulója alkalmából könyvet adnak
ki. Azok számára, akik a Sarlós Boldogasszony Főplébánián előre megrendelik és kifizetik a kívánt példányszámot, minden könyv árából 1000 Ft kedvezmény adnak, így 3000 Ft-ba kerül a könyvek darabja.

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 Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
(6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.) pályázatot hirdet
1 fő részére szakács munkakör betöltésére.
A pályázat részletes feltételei a - www. kiskunfelegyhaza.hu,
valamint a - www.felegyhazikozlony.hu honlapokon megtekinthetők.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Tímár Anita Beatrix – Rácz Miklós, Ferenczi
Gabriella – Juhász Zoltán, Kristóf Erika – Harangi Márton, Huzián Zsóﬁa
Ágnes – Benkó Gábor.
Meghaltak: Fodor András, Kertész Jánosné Herédi Erzsébet, Bekéné
Kis Katalin, Szikszai Sándorné Nagyfejű Erzsébet – Kiskunfélegyháza.
Szabó László, Nagy Imréné Fekete Ilona – Kecskemét. Kleba Imréné
Kovács Teréz – Bácsalmás.
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Sportban is bizonyítottak a tűzoltók

Kiskunhalason rendezték meg június 15-én a
Csabankó Kálmán Tűzoltó Emlékversenyt,
amelyen a megye tűzoltóságain kívül a
Szolnok csapata is részt vett.
Három versenyszámban, 100 méteres akadálypályán, horoglétra mászásban és kismotorfecskendő szerelésben mérték össze a versenyzők

a felkészültségüket. A félegyházi tűzoltóság
csapata összetettben harmadik lett. Az egyéni
számok közül 100 méteres akadálypályán Katona Balázs ezüstérmet szerzett kitűnő időeredménnyel – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Pap-Szigeti Sándor tű. őrnagy, parancsnok-helyettes.
Fotó: Kovács Andrea

Nemzetközi vízilabda torna
A nemzetközi vízilabda tornát rendeztek a városi strandon július 2-án, Mezei Zoltán halálának 12. évfordulója alkalmából. A megmérettetésen Arad, Leányfalu, Tatabánya és
Kiskunfélegyháza 1988-as korosztályú csapatai vettek részt.
Eredmények: 1. Leányfalu, 2. Tatabánya, 3.
Arad, 4. Kiskunfélegyháza. A mérkőzéseket

Wolf Péter vezette. A legjobb mezőnyjátékos
Bozsik Ábel, a legjobb kapus Gesztesi Dávid
lett. A gólkirályi címet Hubert Richárd érdemelte ki. A legjobb hazai versenyző Valastyán Milán
lett. A torna kiírója, rendezője a Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület, Kiskun Szabadidő és Sport Kft., Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal.

Új mezbe bújt a félegyházi utánpótlás

A Mókusok – Futsal-Hungary média válogatott gálamérkőzést megelőzően június 17-én, a
KHTK ﬁatal (u7, u9, u11) labdarúgóinak futsal bemutatóját tekinthette meg a KÉSZ Arénában szép számmal összegyűlt közönség. A Kasza János vezetésével érkező budapesti vendégek
örömmel látták, hogy Kiskunfélegyházán jó úton halad az utánpótlás nevelés és elismerésükként egy garnitúra futball mezt ajándékoztak a Félegyháza Labdarúgásáért Alapítványnak,
hogy ezzel segítsék munkájukat.

7. oldal

Darvas téri közösségi ház
újra a közösségeké...
Tisztelt lakótelepi családok!
Tavaly decemberben, amikor átvehettem a Darvas téri
közösségi házat, elég lehangoló látvány fogadott. Évekig nem foglalkozott senki azzal, hogy ezt a helyiséget
ismét a lakosság szolgálatába állítsa. A választási siker
után egy új szellemű, építő gondolkodásmódot szeretnék megvalósítani a körzetemben, ami az emberekre támaszkodik és közösségeket formál.
És elkezdtem………. Miután a ház kulcsait megkaptam a művelődési központ vezetőjétől, azonnal nekikezdtem a helyiség rendbetételéhez. Ehhez a munkához csatlakozott néhány lakótelepi és nem lakótelepi
ember is, akik szintén úgy gondolták van értelme újra
megnyitni ezt a közösségi helyiséget.
A helyreállítás után az első csoport, aki használatba vehette, és azóta is rendszeresen használja, a Kiskunfélegyházi Sakkozók Baráti Köre. Az ifjúsági sakkoktatást támogatva, a lakótelepi gyerekeknek de, a város
más iskolásainak is helyet adunk, hogy sikeres sportolókká váljanak.
De jelentkeztek már nyugdíjasok is, akik nyugdíjas klubot szeretnének alakítani. Ez még nem valósult meg, de
azt gondolom, hogy a nyáron ez is létrejön. A nyugdíjasokat ismerve, színes programokat tudnánk megvalósítani, ezért várom azon vállalkozó szellemű nagymamákat, nagypapákat, akik segítenek megvalósítani ezt,
és szeretnének egy jó hangulatú, családias, kis közösséget létrehozni.
Több család is kibérelte ezt a közösségi helyiséget rendezvények lebonyolítására (ballagás, születésnap). Mindenki pozitív visszajelzéssel adta át a kulcsokat és
örömmel vették tudomásul, hogy nekik van egy ilyen
közösségi házuk.
Májusban a Petőﬁ Sándor Városi Könyvtártól kapott
könyvekkel lettünk gazdagabbak. Ezzel a szépirodalmi
és ifjúsági könyvadománnyal lehetőség nyílt, hogy minden lakos számára olvasási lehetőséget biztosítsunk.
Tervbe vettem a gyerekek napközis táboroztatását is, de
sajnos anyagi forrás hiányában és személyi segítség nélkül, ezt nem tudom megvalósítani a közeljövőben. Elkövetkező években egyik legfontosabb megvalósítandó feladatként tartom számon.
Szeptembertől tervezem, hogy a művészeti iskola növendékeinek folyamatos előadássorozatával, kulturális
eseményekkel gazdagítsam a lakótelepet. Várom szeretettel azokat a lakókat, akik szeretik a komolyzenét és
részvételükkel segítik a ﬁatal diákok zenei pályafutását.
Folyamatosan lakóközösségi megbeszéléseknek adunk
helyet, ahol a lakók kényelmesen végighallgathatják és
megvitathatják a közös képviselők beszámolóit.
Az önkormányzati feladatok ellátása céljából fogadóórákat szervezek. Minden hónap első hétfőjét jelöltem
ki eme napnak. Az első fogadóóra, július 4-én, 17:00kor volt. A következő augusztus 1-én lesz, szintén 17:00
órakor, amelyre várom a lakótelepi illetve külterületi és
belterületi lakosokat, akik engem tiszteltek meg azzal,
hogy képviseljem őket Kiskunfélegyháza Önkormányzatában. Szeretettel várok mindenkit, akinek a lakókörnyezetével kapcsolatosan problémája vagy építő
jellegű javaslata van.
2011. évi fórumok: Aug. 1. 17 óra, Szept. 5. 17 óra
Okt. 3. 17 óra, Nov. 7. 17 óra, Dec. 5. 16 óra.
A kutyatartókat is meghallgatva, részükre július 18-án
18 órától tervezek egy megbeszélést, aminek a fő témája a kutyafuttató rendbetétele, felújítása illetve annak
használata lesz. Valamint egyebekben a környezetünk
tisztaságának megőrzése és a közterületre vonatkozó
szabályok megbeszélése lesz a téma.
Minden eb tartót szeretettel várok a fórumra.
Horváth Gábor önkormányzati képviselő
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Egyhetes kosárlabdatábort szervezett a 9-18 éves korosztály számára a Kiskunfélegyházi KC. A résztvevők az öt nap alatt a játék alapjaival ismerkedhettek meg. A tábor célja a sportág népszerűsítése és az utánpótlás erősítése volt - tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Szabó Csaba táborvezető.

Íjászsikerek
Tápiószentmártonban, a június 18-án megrendezett OB-n, Vas Bianka a ragyogó második helyet szerezte meg. Ismét meglőtte az első osztályú
ponthatárt, ezzel hivatalosan is első osztályú országos versenyzővé vált.
Ugyanebben a kategóriában Ladányi Ágnes a negyedik helyet szerezte meg. Ági is ügyesen lőtt, de

a nagyobb versenytapasztalattal rendelkezők
megelőzték őt. Tábi János ifjúsági kategóriában
remekelt. Beverekedte magát a nyolcas döntőbe,
ahol nagy küzdelemmel a harmadik helyet érte el.
Kiskunmajsán, a június 19-án megrendezett íjászversenyt az eső félbe szakította, így a félidőt véglegesítették a szervezők. A Koppányok itt is remekeltek. Dobogós lett Bakró István, aki megnyerte a felnőtt férﬁ kategóriát. Csányi József harmadik lett. Felkészítőjük Dinnyés Gyula.

Fair Play díjasok idén is a Mókusok
Június 24-én, pénteken délután a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában ünnepélyes keretek
között került sor a 2010/2011 évi futsal bajnokságok legjobbjainak megjutalmazására. Király
Gábor, az MLSZ futsal bizottságának titkára köszöntötte az egybegyűlteket, majd röviden beszámolt arról, hogy idén ugrásszerűen megemelkedett az igazolt futsal játékosok, illetve a bajnokságokba benevezett csapatok száma, és a futsal országszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
A statisztikai adatok bemutatását követően az utánpótlás díjazottjai vehették át a kupákat, majd a női

bajnokságok dobogósai és különdíjasai következtek. Ahogy az előző évben, a Vesta CityLine K és 3S
csapata idén sem talált legyőzőre, és a szezon során
végig 100%-os teljesítményt nyújtva megnyerte
mind a bajnoki címet, mind a Magyar Kupát az Univerzum-Aramis előtt. Harmadik helyen a Miskolci
Szabadidőközpont Vénusz végzett. A gólkirálynő,
és az edzők szavazatai alapján a legjobb mezőnyjátékos idén Pádár Anita (Vesta CityLine K és 3S), a
legjobb kapus pedig Oláh Erika (UniverzumAramis) lett. A Fair Play díjat, mint az elmúlt két évben, idén is a Kiskunfélegyházi Mókusok nyerték
holtversenyben a Galaxis NFE csapatával.

Számlálóbiztosokat
keresnek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala a 2011. október 131. között megtartandó népszámlálás lebonyolításához SZÁMLÁLÓBIZTOSOK (öszszeírók) - összesen kb. 180 fő - jelentkezését
várja.
Előzetes jelentkezéshez a Jelentkezési lap és
számlálóbiztos feladat leírása átvehető, ill.
egyéb információ kérhető Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában Szondiné Pap Ilona ügyintézőnél vagy Alács Miklós irodavezetőnél,
valamint a 76/562-00-309 mellék, 76/562066 telefonszámokon, továbbá a nyomtatványok letölthetők a www.kiskunfelegyhaza.hu
honlapról. Előzetes jelentkezés a kitöltött Jelentkezési lap benyújtásával történik 2011.
augusztus 31-én 16 óráig az Okmányirodában
Szondiné Pap Ilona ügyintézőnél.

XX. Lelkigyakorlatos tábor
Helyszín a Hittanya.
(Móricgát, Bezsenyi
dűlő 104.) Várunk
mindenkit 6 éves kortól, diákokat, ﬁatalokat, ministránsokat,
hittanosokat, érdeklődőket, s persze a régi táborozókat is!
Ideje július 31-től augusztus 7-ig.
Téma: Párkapcsolat, házasság, családi élet.
Költség: 12.000 Ft/fő/8 nap, további nagycsaládos kedvezmények. A Lelkigyakorlatos Tábor honlapja: www.hittanya.hu. Dr. Finta
József általános helynök, kiskunhalasi plébános, táborvezető. tel: 06-20/91-776-21
ﬁntajozsi@freemail.hu. Kapus Krisztián.
Tel: 06-20/97-714-97 kapus@theol.u-szeged.hu

Félegyházi Közlöny következő megjelenése augusztus 4.

