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Járási központ lesz
Félegyháza
Kiskunfélegyházának járási központnak
kell lennie! – jelentette ki július 7-én a polgármesteri hivatalban megtartott sajtótájékoztatón Dr. Kerényi János.
A megyei kormányhivatal kormánymegbízottja kifejtette, látogatásuk célja, hogy felmérjék a jelenlegi kormányhivatalok működését, és megkeressék a korszerűsítés
legjobb és legkézenfekvőbb lehetőségeit.
Kerényi János elmondta, Kiskunfélegyházán kiváló munkát végeznek a kormánytisztviselők, és nagyon jó a kapcsolat az önkormányzattal is. Példaértékűnek nevezte a
földhivatal és az ÁNTSZ szervezettségét.
Méltatlannak ítélte azonban a falugazdászok helyzetét.
Folytatás a 2. oldalon.

Petőfi Sándor halálának 162. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést július 31-én
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi Emlékbizottság. A program a Hattyúházban kezdődött. Köszöntőt mondott Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. Ezután az ünnepség résztvevői a költő szobránál helyezték el a megemlékezés virágait. A rendezvény a Hattyúházban
folytatódott. Petőfi Sándor halálának körülményeiről Tarjányi József, a Petőfi Alma Mater Társaság
alapítója, a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagja beszélt. Zárásaként Selb Edina mutatta be
„Petőfi borát”. A műsorban közreműködött a Széljáró Balladás együttes.
Folytatás a 3. oldalon.

Első diplomák Kiskunfélegyházán
Tizenhárom, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara Kiskunfélegyházi Képzési Helyén végezett politikai tanácsadó
vehette át diplomáját július 8-án a városháza dísztermében.
A diplomákat Dr. Horváth Géza, a Pannon Egyetem
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dé-

kánja adta át. A félegyházi főiskola első végzős hallgatóit Dr. Horváth Géza köszöntötte. A Pannon
Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, idén 230 diplomát adtak
át, és húsz doktorjelöltet avattak. Örülnek és büszkék rá, hogy immár a Duna innenső oldalán is eredményes munkát végez az intézmény.
Folytatás a 3. oldalon.

Projektzáró
A „Kun-Kapocs a Közművelődésben” elnevezésű projektzáró rendezvényét tartották július 28-án a művelődési központban.
Az intézmény két éve nyert támogatást a
TÁMOP -3.2.3-08/2-2009-0006-os jelű pályázaton, mely az informális és nem formális képzésekre irányult, tehát informatikai (Word, Excel, Corel Draw), nyelvi (angol és német) és képzőművészeti tanfolyamokon biztosítottak lehetőséget a gyermekellátási támogatásban részesülők, regisztrált álláskeresők, pályakezdők, tartósan munkanélküliek tovább képzésére.
Folytatás a 3. oldalon.

Szenvedélybeteg-ellátó Partnerközpontú Minőségdíj
a munkaügyi központnak
nyílik városunkban
Kiskunfélegyházán és a környező településeken élő szenvedélybetegek ellátására a Szociális Rekreációs Társaság a VÁLASZ Szenvedély-betegsegítő és Drogprevenciós Központlétrehozását tervezi városunkban 2012 januárjától.

Ünnepélyes keretek között adták át július 29-én a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ kiskunfélegyházi kirendeltségének az Európai Uniós követelményeknek megfelelő,
felújított épületét. A felújítás a TIOP. 3.2.1. program keretében valósult meg. A beruházás közel hatvanmillióba került, melynek hetven százalékát uniós forrásból finanszírozták.

A központ a július 21-i képviselő-testületi ülés határozata alapján a Bajza utca 36 szám alatt fog működni szenvedélybetegek
nappali intézményeként. Drogprevenciós program keretén belül az intézmény együttműködik majd a rendőrséggel és az iskolákkal. Horváth Gábor a kiskunfélegyházi Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság elnöke szerint a megelőzés
mellett a már kialakult függőség kezelése is legalább akkora jelentőséggel bír, ami jelenleg nem megoldott.
Folyt. 2. old.

Az ünnepség részvevőit Dr. Nagy Ágnes, a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
vezetője köszöntötte. A létesítményt Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és
Bálint István a Foglalkoztatási Hivatal főigazgató-helyettese avatta fel. A megújult épületet Dr.
Dobákné Hevér Terézia a helyi kirendeltség vezetője mutatta be.
Részletek a 2. oldalon.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

Minőségdíj a munkaügyi központnak
Folytatás az 1. oldalról.
Balla László alpolgármester beszédében elmondta, a tényleges munkához jutáshoz nagyon sok esetben lelki támaszra és vigaszra is
szükség van, melyet a félegyházi munkaügyi
központban meg is kapnak az munkanélküli
emberek. A Fidesz kormányprogramjának kiemelt pontja a munkahelyteremtés, és
Kiskunfélegyháza városa is minden lehetőséget megragad arra, hogy az itt élő polgárok legnagyobb részének lehetősége legyen munkahelyet találni, és tisztességes munkából származó jövedelemből biztosítani maguknak és
családjuknak az anyagi biztonságot. A munkaügyi központ jelentőségét mutatja az is, hogy
pályázati lehetőségek kínálkoztak arra, hogy
megújuljon a félegyházi munkaügyi központ,
és most már szebb és komfortosabb környezetet biztosíthatnak a munkahelyet kereső emberek számára.
Kiskunfélegyháza önkormányzata és a munkaügyi központ között mindig kiemelkedően jó
kapcsolat volt és van, mely köszönhető dr.
Dobákné Hevér Terézia, valamint kollegái

munkájának – hangsúlyozta Balla László.
Bálint István, a Foglalkoztatási Hivatal főigazgató-helyettese a beruházás részleteiről beszélt.
Elmondta, a pályázati sikernek köszönhetően
közel hatvanmillió forintot fordíthattak a kiskunfélegyházi kirendeltség felújítására és korszerűsítésére. Az infrastruktúrafejlesztésnek
köszönhetően modern eszközökkel felszerelt
öninformációs tér került kialakításra, mely lehetőséget ad az ügyfelek részére az önálló álláskeresési tevékenységre, másrészt az ügyintézőknek is több idő jut, az önálló álláskereső
feltétellel nem rendelkező ügyfelek segítésére.
Az ügyfélhívó rendszer kiépítése lehetővé teszi
az ütemezett ügyfélfogadást.
Bálint István kifejtette a kulturált környezetben kialakított kirendeltségen a jövőben nemcsak az álláskeresőknek, hanem a vállalkozóknak is segítséget nyújthatnak.
A kiváló munka elismeréseként a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltsége megkapta a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Partnerközpontú Minőségdíját.

Járási központ Félegyháza
Folytatás az 1. oldalról.
Kerényi János megítélése szerint nagyobb hangsúlyt kell kapnia annak a szervezetnek, amely évente a megyében 70-80 ezer ember ügyeit intézi, illetve több tíz milliárd forint területalapú támogatás
elosztását végzi. A járási központok kialakításával
olyan szervezeti struktúra jön létre 2013. januárjától, amely központosítja, egyszerűsíti az ügyintézést. Előnye az úgynevezett egyablakos rendszer
bevezetése. Dr. Miklósné Dr. Molnár Ilona a me-

gyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, több,
eddig az önkormányzat által végzett feladatot kívánnak áthelyezni az államigazgatáshoz. Egyebek
között az okmányirodákat, az építési hatósági feladatokat, a gyámhatósági munka néhány elemét.
Kapus Krisztián polgármester kijelentette, nagyon
fontos, hogy jól, és hatékonyan tudjanak együtt
működni a kormányhivatalok és az önkormányzatok. Az ügyintézés egyszerűsödése pedig az állampolgárok javát szolgálja.

Testvérvárosunk Kikinda
Kiskunfélegyháza és a szerbiai Nagykikinda
között az 1970-es évek második fele óta van
jól működő kapcsolat, mely az önkormányzati kapcsolattartás mellett több más területre is
kiterjed, így például az intézmények, civil
szervezetek, és magánszemélyek között, érintve az oktatás, a kultúra, a sport, az ifjúság és
egyéb területeket.
A kapcsolat építésében fontos szerepet játszik
az a tény is, hogy Bács-Kiskun megye határos

Vajdasággal és így lehetősége van a két településnek a határon átnyúló európai uniós pályázatokon részt venni (Phare-Interreg, IPA,
stb). 2011. április 19-én mindkét település képviselő-testületének támogatásával sor került
egy együttműködési megállapodás aláírására.
Ezt a megállapodást és a kapcsolatot a két település testvérvárosi okmány aláírásával kívánja megerősíteni, melyre augusztus 20-án
kerül sor Kiskunfélegyházán az ünnepi szentmise előtt a Szent István téren.

Támogatást nyert a GYIÖK
Kiskunfélegyházán az elmúlt közel másfél évtizedekben mindig kiemelt fontosságú volt a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat megszervezése, munkája, programjai.
Megalakulásuk óta minden évben az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatta a GYIÖK tevékenységét, de a félegyházi
önkormányzattól kapott összeget mindig igyekeztek más forrásokból is kiegészíteni. Ez évben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat írt

ki pályázatot ifjúsági rendezvények támogatására, melyre a Kiskunfélegyházi Gyermek és
Ifjúság Önkormányzat is nyújtott be pályázatot. A pályázat elbírálása a megyénél megtörtént, és a döntés szerint, félegyházi GYIÖK 90
ezer forintos támogatásban részesül, melyet a
májusban megtartott Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati választásnál felmerült kiadások
kiegyenlítésére fordítanak – mondta el a
Félegyházi Közlöny kérdésére Kapus
Krisztián, polgármester.

2011. augusztus 4.

Szenvedélybeteg-ellátó...
Folytatás az 1. oldalról.
A VÁLASZ Szenvedély-betegsegítő és Drogprevenciós
Központban többféle ellátást is biztosítanak majd, mint például a segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásához,
meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a
szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos ﬁgyelemmel kísérését, a pszichoszociális rehabilitációt, valamint
a szociális és mentális gondozást.
A testületi ülésen egy jelképes összeget határoztak meg az
ingatlan bérleti díjaként, ám Ernyes László képviselő magára vállalta ezt a költséget, hogy ily módon fejezze ki, támogatja, és nagyon fontosnak tartja a Szociális Rekreációs
Társaság kezdeményezését. A VÁLASZ Szenvedély-betegsegítő és Drogprevenciós Központ munkalehetőséget is
teremt, hiszem megfelelő képzettségű szakemberekre lesz
szükségük a magas színvonalú ellátás biztosításához.
Megválasztásom óta a körzetemben folyamatosan nyomon követem a mindennapi történéseket. Több negatív tapasztalat, lakossági bejelentés alapján kerestem a megoldást arra, hogy Kiskunfélegyházán is szülessen megoldás
a droghasználat feltérképezésére, a szenvedélybetegek
problémáinak emberséges kezelésére.
A droggal, alkohollal kapcsolatba, azzal függőségbe került
emberek egyre nagyobb számban jelennek meg társadalmunkban. Ahol pedig nem foglalkoznak a problémák kezelésével, megoldásával ott még inkább nő a szenvedélybetegek száma.
A lehetőségek feltérképezése közben kerestek meg, hogy
tudnék-e segíteni egy, a szenvedélybetegek kezelésére létrehozandó központ kialakításában Kiskunfélegyházán.
Nagy örömmel mondtam igent, hiszen épp erre a problémára kerestem a megoldást. Először megvizsgáltuk, hogy
önkormányzati fenntartásban működhet-e egy ellátó központ. Arra jutottunk, hogy a jelenleg – jogszabályi feltételek és ﬁnanszírozás tekintetében - teljes átalakítás alatt álló szociális ágazat nem ad lehetőséget, hogy egy önkormányzat hatékonyan fenntartson egy ilyen intézményt.
Ezután vettük fel a kapcsolatot a Szociális Rekreációs Társasággal, akik hasonló intézmények vezetőiből összeállt
Egyesület keretében működtetnek szociális ellátó központokat. Ők vállalták Kiskunfélegyházán egy ellátó központ
kialakítását és fenntartását. Ekkor már csak a helyszínt
kellett megkeresnünk. Több üresen álló ingatlant is megvizsgáltunk. Ezek közül, a működési engedélyek megszerzéséhez és a szükséges feltételek megteremtéséhez, leginkább megfelelőnek a Bajza utca 36. alatt lévő volt Szociális Otthont találtuk. Ez idáig minden zökkenőmentesen
történt. A Polgármester Úr, a Vagyonhasznosítási Csoport
és a képviselőtestület támogatásával július 21-én egyhangúlag elfogadtuk azt a határozatot, amelyben befogadjuk
a Szociális Rekreációs Társaság kérelmét, miszerint a
Bajza utcai volt Szociális Otthon helyén létrehozzák a VÁLASZ Szenvedély-betegsegítő és Drogpre-venciós Központot.
Jómagam köszönöm az eddigi támogatást és köszönöm a
Társaság nevében Ernyes László képviselő úr gesztusértékű felajánlását, amelyben vállalta, hogy az egy évre szóló bérleti díjat kiﬁzeti. A segítség, a támogatás szükséges,
hiszen az épület belső felújítása, a kritériumoknak való
megfelelés nagy anyagi terhet ró a fenntartóra. A szerződések megkötése után hamarosan indul a Központ épületének belső felújítása. Jelenleg országos szinten zajlik a
támogatások gyűjtése.
Reményeink szerint 2012 januárjától Kiskunfélegyházán
egy olyan szociális ellátás valósul meg, amely során a jelenleg érintett szenvedélybetegek egy új közösségre, otthonra lelnek. A Szociális Rekreációs Társaság pedig egy
olyan intézményt hoz létre, ahol a megfelelő képzettségű
szakemberek – a rendőrséggel, gyámhivatallal, iskolákkal együttműködve - komplex szemlélettel fogják kezelni a
droghasználathoz, szenvedélybetegséghez vezető utat, hiszen a megelőzés mindig sokkal hatékonyabb, mint az utókezelés.
Ezek ismeretében kérem, aki tudja, lehetőségeihez mérten
támogassa, segítse a központ megvalósulását.
Dongó József önkormányzati képviselő
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Félegyházi Közlöny

3. oldal

Diplomaátadó a városházán Utolsó levél
Falu Tibornak
Kedves Tibi Bátyám!

Folytatás az 1. oldalról.
Köszönettel tartozunk a veszprémi egyetemnek és
Dr. Tóth Tibornak, a Facultas Felsőoktatási Centrum
ügyvezetőjének, hogy megteremtették a képzés feltételeit Kiskunfélegyházán. A ma Európájában nagy
lehetőség kínálkozik a megszerzett tudás kamatoztatására – hangsúlyozta Kapus Krisztián, mint polgármester, és mint a végzős diák. Dr. Garai István országgyűlési képviselő a félegyházi felsőoktatás megteremtésének történetéről beszélt. Kiemelte, a főiskola működtetése a város alapvető érdeke. Dr. Kaiser
Tamás, a Pannon Egyetem Társadalomtudományok

és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet megbízott igazgatója a politikai tanácsadó munkájának jelentőségét
emelte ki, illetve értékelte a félegyházi hallgatók teljesítményét. Elmondta, a képzésben résztvevők kiváló szinten sajátították el az alapvető eleméleti és
gyakorlati kompetenciákat. Dr. Tóth Tibor, a Facultas
Felsőoktatási Centrum ügyvezetője bejelentette, a
Facultas Alapítvány elnyerte a Nemzetközi Egyetem
magyarországi és közép-európai képzésének jogát,
ami azt jelenti, hogy jövő nyáron egyetemi szintű angol nyelvű képzés is elindulhat hazánkban, még pedig egyedül Kiskunfélegyházán.

Petőﬁ Emléknap Félegyházán
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester Petőﬁ nagyságáról beszélt. Elmondta, a város számára mindig is kiemelt
jelentőséggel bírt a hagyományok, a Petőﬁ-kultusz
ápolása. Ezért alakult meg a Petőﬁ Emlékbizottság
és azért munkálkodik mind a mai napig, hogy zseniális költőnk emléke az őt megillető fényben ragyoghasson. Így vetődött fel a „Petőﬁ bora” létrehozásának gondolata. Az ötlet megvalósult. Költőnk halálának százhatvankettedik évfordulóján átadhatjuk
„Petőﬁ borát”. A bor fontos szerepet töltött be Petőﬁ

életében, hisz a bordal műfaja jelentős szereppel bír
életművében. A költő már korai műveiben hangsúlyozta a nedű lélekre és testre gyakorolt jótékony hatását. Ennek kapcsán született meg „Petőﬁ bora”.
A bort a Selb Pincészet nevében Selb Edina ismertette. Elmondta, a borban a cserszegi fűszeres és az
olaszrizling azonos arányban található. A két íz egy
borban forr eggyé, ami egy olyan hitvesi kötelék, amit
Petőﬁ előszeretettel emlegetett szerelmi költeményiben. Múlt és jelen. A jelen kesernyés realizmusa és a
múlt édeskés romantikája. Ez tehát „Petőﬁ bora”.

Projektzáró a művelődési házban
Folytatás az 1. oldalról.
Balla László alpolgármester az intézmény eddigi pályázati sikereiről beszélt. Elmondta, az intézmény
2006-ban „A felnőttképzés hozzáférésének javítása a
rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer
rendszerszerű bevonásával”, című pályázatot nyerte
meg, melynek anyag sikerét jelzi, hogy nem csupán
megítélték a támogatást, de az intézmény ezzel a pályázattal elnyerte az ÉV PROJEKTJE címet is.
A „Láncszem-a Kiskunfélegyházi Kistérség Karrier
Központja” című pályázat keretében jött létre többek
között az a felnőttképzési konzultációs hely, a Karrier Központ, amely 2006 óta folyamatosan nyújt személyre szabott segítséget az álláskeresőknek. A DélMagyarországi Operatív Program keretében 2009ben elnyert közel 50 millió forintos támogatásnak kö-

szönhetően a kiskunfélegyházi és a kistérségi közönség számára új szárny nyílt a művelődési központban, ezzel is teret biztosítva a programok színvonalas
megvalósítására. A TÁMOP -3.2.3-08/2-2009-0006
sz. „Építőközösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázatról
Kállainé Vereb Mária az intézmény igazgatója és
Tóth Judit projektmenedzser beszélt. Elmondták, az
intézmény 2009-ben 30 millió forintot nyert az informális és nem informális képzések szervezésére, a
hátrányos helyzetű csoportok képzésére. A projekt
2009. szeptemberétől 2011. júliusáig tartott. A pályázat megvalósítása során számítástechnikai, nyelvi és
kézműves, képzőművészeti, személyiségfejlesztési
képzések zajlottak az intézményben. A két év alatt
több mint százötvenen vettek részt a tanfolyamokon.

Több mint 20 éves a barátságunk, téged akkor már
mint köztiszteletben álló, művészetkedvelő, pártoló
- tollforgató és nagy-nagy jazzkedvelő félegyházinak
tartottak - jelenségnek számítottak a városban.
Te voltál Holló László utolsó barátja, aki nélkül nem
nyílhatott meg a városban kiállítás - sokat Te nyitottál meg. És a rengeteg cikk a képzőművészetről a
Félegyházi Hírekben és a Petőﬁ Népében. Emlékszem Rátkai Zsuzsa kiállítására ahol Te is ott voltál,
Zsuzsa képei mellett Retkes Sanyi alkotásai voltak
láthatóak, Ben Webster a nagy kedvenc szaxofonja
sírt...
Aztán később nagy beszélgetéseket folytattunk a
jazz zenészekről, sokszor elmesélted egyetemi éveid alatti sok magyar zongoristával való személyes
ismeretségedet is. Kőrössy János, Garay Attila,
Gregorits János, és legutóbb Kórodi Iván a Bárzongoristák királya) Jórészükkel együtt jártál az egyetemen a jazz fénykorában.
Nem is túl régen voltunk végre Bugacon, ahol a szülői ház helyét találtuk csak - de a Bodor Miklós által
lerajzolt kereszt még megvan. Sokszor elmondtad,
hogy az egész családnak el kellett azonnali hatállyal
hagyni a szeretett otthont egyetlen kézipoggyásszal,
egy lovas ÁVÓS ultimátumára.
Sokat hallottam a továbbtanulásod nehézségeiről is
- ezt az éjszakai gondolatokban is megírtad. A dohánybeváltó béli szénlapátolás után, nagy-nagy szorgalmadnak köszönhetően mégis sikerült a továbbtanulás, kitűnően érettségiztél. Aztán jött 1956, amikor is sok barátoddal együtt nem tudtál közömbös
maradni. A megtorlás évei következtek…
De a sok viszontagság megedzett... Mindig azt
mondtad, amikor kérdeztem Tibi bácsi, hogy vagy?
„Hát, jól, hogy lennék Kálmánkám köszönöm...”
Tollforgató éned egyre erősödött. Bodor Miklós barátoddal irodalmi kávéházat és Jazz klubbot is csináltál. Az irodalmi kávéházba a legnagyobbakat hívtad meg többek között Csoóri Sándort. A Forrásban
megjelent szociográﬁád miatt ismét a megpróbáltatások következtek. A nagy barát Holló László levelére is szükség volt mikor is végül felmentettek.
Ez után végre semmi akadálya nem volt annak, hogy
jogi pályád szakmai karriered kibontakozhasson. De
a megpróbáltatások még nem értek véget
Bár további éveidet bearanyozta Valika a nagy szerelem - sajnos ﬁadat is korán kellett elveszítened.
Nagy lelkierővel viselted a sorscsapásokat, egészséged változó állapotát. Sok-sok verset írtál, Holló
László, Bodor Miklós, Dulity Tibor, Gencsó
Hrisztozov tiszteletére is. Nagyszerű emlék a Sáska
Tibor kiállítás, amit te nyitottál és saját versedet
mondták ott el. Na és a jó barát Bodor Miklós kiállítás megnyitója a Petőﬁ Sándor könyvtárban ott Szili Katalin ÉS AZ EGÉSZ VÁROS gratulált Neked...
Az 50 éves jubileumi aranydiplomádra és a nemrég
kapott pro urbe kitüntetésedre nagyon büszke voltál.
Emlékszem a sok együtt meghallgatott jazz lemezre - a vasárnap délutáni képzőművészeti és DVD
ﬁlmnézésekre a Sára Sándor „80 huszár” c. ﬁlmjére, amit nagyon sokszor újra néztél...
Jó néhány koncerten is részt vettünk. Barátaidnak a
hozzád közel állóknak minden karácsonyra kedvenc
balladáidból állítottunk össze egy csokrot legutóbb
éppen a kedvenc zongoristákat, és most már az angyalokkal hallgatod Koródi Iván zongoráját...
,,Vigyázz a becsületre és a tisztességre!’’ írod egyik
utolsó írásodban.
Isten áldjon - nyugodj békében.
Ölel barátod Dulity Kálmán
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Programajánló

Könyvbemutató az Ó-templomban

Az művelődési ház és könyvtár augusztusi
programjai:
Augusztus 8., hétfő 18 óra - városháza: árkádok
Koszorúzási ünnepség. 125 éve választották városunk díszpolgárává Kossuth Lajost. Emlékbeszédet mond: Ágoston Tibor, a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola igazgatója.
Augusztus 10., szerda 17 óra - Kucsera Jenő marosvásárhelyi fotóművész kiállítása. Az alkotót bemutatja: Albert Béla.
Augusztus 16., kedd 18 óra - Képek a 250 éve
felszentelt Sarlós Boldogasszony-templomról.
Kép- és fotókiállítás. Közreműködnek az egyházközség ifjúsági kórusának tagjai.
Augusztus 18., csütörtök 18 óra - A Móra Ferenc
Gimnázium 200 éves jubileumi emlékkönyvének
bemutatása.
Augusztus 19., péntek 17 óra -Művelődési Központ: Várom az estet, mikor a mese testet ölt. Szabó Ildikó és Búcsú Alinda közös kiállítását megnyitja dr. Kádár Ernő.
Augusztus 20., szombat 16 óra - Faragó József
fafaragó kiállítását Bátki Fazekas Zoltán operaénekes nyitja meg. Köszöntőt mond: Kapus
Krisztián polgármester.
Augusztus 25., csütörtök 20 óra - A Hattyúkerti
zenés esték sorozatban vendégünk: Soós Brigitta
gitárművész és Piroska Edina énekes. ,,Nyáresti
gitármuzsika énekkel reneszánsz, barokk és klaszszikus dalok – válogatás J. Dowland, A.Vivaldi, J.
S. Bach, F. Schubert, M.Giuliani és A. Lotti műveiből.

Szász András Képmások című első novelláskötetét mutatta be július 29-én Talapka
István plébános a kiskunfélegyházi Ó-templomban.

Reptéri Fesztivál 2011
Augusztus 19-20-21-én kerül megrendezésre a háromnapos kiskunfélegyházi Reptéri Fesztivál, ami elérhető távolságban és elérhető áron ad igazi fesztiválhangulatot a kilátogatóknak.
Augusztus 19-én, pénteken este a Night Flying Open
Air Party keretén belül a 1900 Ft-os belépőért cserébe olyan DJ-k szórakoztatják a fesztiválozókat, mint
a san fransiscó-i Ace Tatsu és a hazai élvonalból Slam
Jr, Budai, Cordeiro és Cyrus!
Augusztus 20-án az esti programokat a zenekarok
uralják. 19 órakor fellép a STEEL ORANGE, 21 órától a helyi A LÁMA DALAI, akik némi reggae-t oltanak az estébe, utánuk az elmaradhatatlan tűzijáték
következik, majd pedig a legendás AURÓRA zenekar játszik a színpadon. A programot egy retro-buli
zárja, ami hajnalig tart.
Augusztus 21-én, vasárnap este is koncertek követik
egymást 16 órától kezdve. Először a lámák haverjai,
a szegedi betyár ska-zenekar, a SKATCH lép fel,
majd őket követi az x-faktoros Király L. Norbert előadása. Utána a THE NEXT (Tunyogi Péter Emlékzenekar) ad koncertet igazi régi magyar rock-slágerekkel, majd zárásként a HÜMILD játszik ír folk-rockot a nagyérdeműnek. Az igazi, esti fesztiválprogramokon kívül családi és gyermekprogramok is várják
az érdeklődőket. 20-án és 21-én a napi belépődíj 500
Ft, 6 év alatt pedig ingyenes. Lesz vidámpark, arcfestés, ugrálóvár, gyermek-pancsoló a kicsiknek,
nemzetközi íjászverseny és az I. Kiskun Szépe Szépségverseny gyönyörű lányokkal, alkalmi és fürdőruhás bemutatóval a nagyobbaknak, ezenkívül lesz még
táncbemutató, rally bemutató, tandem-ugrás, sétarepülés, műrepülő-show, kutyakiállítás, hagyományőrző programok, élőzenés nóta-kívánságműsor, vidámság. A biztonságos kijutást és fesztiválozást külön buszjáratok biztosítják a vendégeknek!

Az író az Istentől származó lelkek érzelmi és színgazdagságát érzékelteti
most megjelent művében, melyet Szabó Ildikó a Móra Ferenc Gimnázium
művésztanárának illusztrációi díszítik.
Az író munkásságát Lezsák Sándor az
országgyűlés alelnöke összegezte. A
rendezvény végén a szerző dedikálta a
már korábban megjelent, és a helyszínen megvásárolt kiadványait.

Tájképfestő tábor
Az idén is a tőserdei
Kontyvirág Erdei Iskolában rendezték meg a
XIX. Dulity Tibor Tájképfestő Tábort, július 8
és 17 között. Huszonhat
alkotó Soprontól Nyíregyházáig az ország minden részéből tanulta Sáska Tibor festőművész
művészeti vezetőtől a tájfestészet fortélyait szakmai fogásait. A kitűnően
szervezett tábor mindennapi életének zavartalanságáról dr. Benkő Éva
gondoskodott.

Képzőművészeti alkotótábor
Tiszaalpáron idén is megrendezték a nagy
hagyománynak örvendő képzőművészeti
alkotótábort. Az elmúlt hetekben budafoki, félegyházi és a környékbeli művészek
dolgoztak alkotásaikon. Munkájuk eredményeként közel 180 alkotás született,
melyek közül a legjobbakat a tiszaalpári
Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermében tekinthették meg az érdeklődök.
A kiállítás megnyitása előtt Biczók
Mihály, a nagyközség nyugalmazott jegyzője köszönte meg a művészek kitartó

munkáját, majd dr. Vancsura István,
Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg az
eseményt. A 18. képzőművészeti alkotótábor résztvevői festők, szobrászok, keramikusok és fotósok voltak. A sokszínű műfaji palettának köszönhetően az alkotók személye is folyamatosan cserélődik. Minden
évben érkeznek új, fiatal tehetségek a műhelybe, ahol alkalmuk nyílik az idősebbektől tanulni, technikájukat tökéletesíteni. Török Tamás művészeti vezető ebben
látja a fejlődés lehetőségét és a tábor sikerét.

Félegyházi szobrász Budapesten
Szűts Tamás szobrászművész munkáiból
nyílt kiállítás július 27-én a Museion No.1
Galériában. A tárlatot Szabó Róbert operatőr nyitotta meg.
A megnyitón köszöntőt mondott Probstner
János, a Nemzetközi Kerámia Stúdió igazgatója, közreműködött Győrffy Gergely he-

gedűművész. A „Séta a lelkem peremén”
kiállítás címe híven tükrözi a művész gondolatvilágát, érdeklődési körét. Az emberi
soros, a természet adta formák foglalkoztatják, mondanivalója elvontan érzelmi és
légies. A tárlat július 27 – augusztus 12 között látogatható keddtől péntekig, déltől este hatig.
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Lelkigyakorlatos tábor a Hittanyán
Immáron huszadik alkalommal rendeznek lelkigyakorlatos tábort a móricgáti Hittanyán. A tábor
témája: „Te+Én=Mi”, Szerelem, párkapcsolat, családi élet. A program július 31-én kezdődött, az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs KalocsaKecskemét Főegyházmegye érseke celebrálta. A tábor ideje alatt a részvevők egyebek mellett kiscsoportos foglalkozásokon, fakultatív programokon
vesznek részt. Előadók lesznek: Varga Péter, Dr.
Finta József, Farkas István, Kerényi Lajos.
A lelkigyakorlatos tábor ötlete húsz esztendeje vetődött fel, egy kirándulás alkalmával. A csoport középiskolás tagja, Kapus Krisztián javaslata valóra vált. A
tábor helyszíne a Móricgát közelében lévő tanya lett,
melyet az itt táborozó ﬁatalok újítgattak, javítgattak

évről évre. Működtetéséről a Néri Szent Fülöp Alapítvány gondoskodott. Kezdetben harminc-negyven
ﬁatal töltötte a nyarat a Hittanyán, de számuk egyre
gyarapodott. A lelkigyakorlatos tábor mellett tánc,
építő, fotóstáborokat stb. is rendeztek. A lelkigyakorlatos tábor azonban a legkiemelkedőbb volt mind közül. Programjaikat minden évben más-más téma köré szervezik. Idén a Család éve kapcsán a szerelem,
párkapcsolat, családi élet kerül a középpontba.
Kapus Krisztián, a tábor elindítója - ma már polgármester és országgyűlési képviselő – húsz év után is
aktív részese, szervezője a lelkigyakorlatos tábornak.
Megítélése szerint, ha az eltelt két évtized alatt csupán
egyetlen egy ember kapta meg a szemléletváltáshoz
szükséges többletet a hittanyán, már nem volt hiábavaló a kezdeményezés és a fáradozás.

Félegyháziak Bagnols sur Ceze-ben
Nyolc fős delegáció utazott arra az évfordulós ünnepségre, melyet Bagnols sur Ceze-ben tartottak július 12-17-e között Szamosi Endre képviselő vezetésével. A franciaországi Bagnols sur Ceze és az
olaszországi Feltre ez évben ünnepli testvérvárosi
kapcsolatának 50 éves évfordulóját.
A rendezvényre Kiskunfélegyháza szerb partnervárosából, Kikindáról is érkeztek vendégek, és a találkozón további négy partnertelepülésünk is képviseltette magát: Braunfels, Eeklo, Carcaixent és
Newbury.
A delegációk tagjai július 14-én a francia nemzeti ün-

MEGHÍVÓ
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS A FÉLEGYHÁZI TÁNCSZÍNHÁZ TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT AZ ÁLLAMALAPÍTÁSUNK
ÜNNEPE ALKALMÁBÓL RENDEZETT
PROGRAMOKRA.
2011. Augusztus 16. (kedd)
Hattyúház-kamaraterem
18.00 óra „Képek a 250 éve felszentelt Sarlós Boldogasszony-templomról” címmel kép- és fotókiállítás. Közreműködnek az egyházközség ifjúsági kórusának tagjai.
2011. Augusztus 18. (csütörtök)
Hattyúház-rendezvényterem
18.00 óra A Móra Ferenc Gimnázium 200 éves jubileumi emlékkönyvének bemutatása.
2011. Augusztus 19. (péntek)
Haleszi harangláb
17.00 óra Kenyérszentelés a Haleszi Gazdakör szervezésében.
Művelődési Központ – aula
17.00 óra „Várom az estet, mikor a mese testet ölt.”
címmel Szabó Ildikó és Búcsú Alinda közös kiállítása. A tárlatot megnyitja dr. Kádár Ernő.
Augusztus 20. (szombat)
Szent István tér
10.00 óra Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő ünnepi beszéde.

nep programjain vettek részt. Másnap látogatást tettek Camarque-ba, ahol egy régészeti kiállítást tekinthettek meg, majd városlátogatáson vettek részt Arlesban és Saintes Marie de la Mer-ben. Az estét egy hivatalos vacsora zárta. Július 16-án került sor a Feltre
és Bagnols sur Ceze között a kapcsolatot megerősítő
dokumentum aláírására, illetve egy Feltre városában
készült freskó átadására. A vendégek a délutáni szabad program után az Ízek Ünnepén kóstolhatták meg
a helyi étel- és italkülönlegességeket.
Július 17-én a delegációt a helyi képviselők és a vendégfogadó családok búcsúztatták, üdvözletüket küldve kiskunfélegyházi barátaiknak és ismerőseiknek.
10.10 óra Testvérvárosi oklevél aláírása.
Szent István szobor koszorúzása.
10.30 óra Ünnepi szentmise.
Arató felvonulás érkezése a
Kossuth utcán a Szent
István templomig.
Az új kenyér megszentelése.
Városháza előtti tér
12.00 óra Arató felvonulás a Kossuth utcán a Városházáig.
Az új kenyér megszegése.
Hattyúház
16.00 óra Faragó József fafaragó kiállítása. A kiállítást megnyitja Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
Szabadtéri programok:
Béke tér
10.00 -14.00 óra Gyermekprogramok, arcfestés,
kézműves foglalkozások.
Béke tér - színpad
20.30 óra „A Megfeszített” című rockopera bemutatója a Félegyházi Táncszínház, a Felvidéki Rock
Színház és a Nagykikindai Néptáncegyüttes közreműködésével.
Sportrendezvények:
10.00 órától Béke tér - parkoló
I. Séberger SC- kupa amatőr fekve nyomó verseny.
Honvéd sportpálya – ökölvívó edzőterem
15.00 óra Kikindai Boksz Club – Kiskunfélegyházi Honvéd ökölvívó csapattalálkozó.
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Móra Ferencre
emlékeztek
Móra Ferenc születésének 132. évfordulója
tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepséget Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület július 19-én az író szobránál.
A koszorúzási ünnepségen Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzatát Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő képviselte. A rendezvényen jelen voltak még Móra
Ferenc emlékét tisztelő polgárok, illetve a nevét viselő oktatási intézmények, a városi
könyvtár és művelődési központ képviselői
is. Félegyháza írójáról Kertész Jánosné, a
Szakmaközi Művelődési Ház nyugalmazott
igazgatója, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület tiszteletbeli tagja tartott ünnepi beszédet, kiemelve Móra Ferenc Kiskunfélegyházához való kötödését, méltatva írói, régészi
és publicista munkáságát.

Átadják
az Idősek Klubját
Ünnepélyes keretek között adják át augusztus
8-án 10 órakor a Szivárvány Személyes Gondozást Nyújtó Intézmény Idősek Nappali
Klubját, mely a Tóth Kálmán utca 10/A (a
volt hajléktalan szálló épülete) alatt kapott
helyet. Kapus Krisztián polgármester megnyitó beszédét követően fát ültetnek, majd az
amatőr festő, Kürti Lászlóné képadományozására kerül sor. A ünnepség keretén belül
Nagy Ferenc, a „Barátság” Klub tagja elénekli a Honfoglalás c. dalt, valamint köszöntőt mond az Idősek Klubja részéről
Sallai Jenőné klubtag és Pintér Lászlóné vezető gondozó.

Félegyházi gépírósiker
A Kiskunfélegyházi Összevont Szakképző
Intézmény képviseletében két diák felkészítő tanáruk Csenkiné Bihal Mária kíséretében július 9-16-a között a Párizsban megrendezett 48. Intersteno-Interinfo kongreszszuson és gépíró világbajnokságon vett
részt.
A megmérettetésen Sipos Tímea (13.-os volt
Közgés diák) 43. helyezést ért el, Kollár
Dávid (8.-os Batthyány L. Ált. Iskolába járt
tanuló) a tanulói kategóriában 21. lett. A világbajnokságokat kétévente rendezik meg, ez
évben 37 ország versenyzői mérhették össze
tudásukat, és a világbajnokság célja részben
a tehetségek versenyeztetése, a technikai újdonságok bemutatása és kipróbálása kiállítások keretében, továbbá konferencián lehet
közzétenni a legújabb kutatási témák eredményeit.
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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: Augusztus 1-től – augusztus 7-ig: KÓRHÁZI Patika, Kiskunfélegyháza, Fadrusz János u. 4 (Tel.: 76/561-158). 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).
Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét. Szombat: 1922 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap: 19-22 óráig ügyelet,
22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 6-án és 7-én : Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad
u. 6. (Tel.: 20/3677-242). Augusztus 13-án és 14-én: Dr. Medgyesi József
Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995), Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza,
Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330). Augusztus 20-án és 21-én: Dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/33-81-097), Dr. Sörös József
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 06 70/ 66-77-188). 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, Gorkij u. 4/7. sz. alatti 46 m2-es helyiség, - Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, - Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, - Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2es helyiség, - Petőfi tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség, Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező
– nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: - Gorkij u. 4/10. sz.
alatti 31,5 m2-es helyiség, - Jókai u. 30. sz. alatti 14,4 m2-es helyiség, - Jókai u.
30. sz. alatti 17 m2-es helyiség, - Kazinczy u. 1. sz. alatti 47 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, - Kossuth u. 12. sz. alatti 14,4 m2es helyiség, - Kossuth u. 12. sz. alatti 29,38 m2-es helyiség, - Szent János tér 2.
sz. alatti 54,27 m2-es helyiség, - Szent János tér 2. sz. alatti 54,65 m2-es helyiség, - Szent János tér 2. sz. alatti 18,4 m2-es helyiség, - Szent János tér 2. sz.
alatti 23,29 m2-es helyiség, - Petőfi tér 2. sz. alatti 31,5 m2-es helyiség, - Darvas tér 1. sz. alatti 36 m2-es helyiség, - Nefelejcs u. 20. sz. alatti 26,3 m2-es helyiség, - Asztalos J. u. 20/3. sz. alatti 42 m2-es garázs, - Asztalos J. u. 26/6. sz.
alatti 13 m2-es garázs, - Holló László u. 11/2. sz. alatti 21 m2-es garázs, - Kossuth
u. 12. sz. alatti 17,4 m2-es garázs, - Jókai u. 1. sz. alatti 102 m2-es helyiség, Szent J. tér 2. sz. alatti 26,6 m2-es helyiség, - Asztalos J. u. 28. sz. alatti 42 m2es garázs, - Izsáki út 1/c. sz. alatti 696 m2-es helyiség, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező –
ingatlanok értékesítésére: - Alpári úti Ifjúsági Sporttelep és a mellette fekvő területek, - Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan, - Bajza u. 36. szám alatti 693 m2es ingatlan (volt Szociális Otthon) , - Bankfaluban építési telkek, - Bethlen utca
19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, - Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es
ingatlan (volt Szociális Otthon), - Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt
óvoda), - Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, - Tóth Kálmán u. 10/A. szám alatti 820
m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon). - 0459/27 hrsz-ú ingatlan, - 2084 hrsz-ú
~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), - 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes
épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), - 614 hrsz-ú volt MÉH telep területe, - 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp.,
- 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, - Tompa u. 3. sz. alatti 1494/9600-ad tulajdoni hányad ( udvar ), - Szegedi út 33. sz. alatti 2016/25002-ed tulajdoni hányad,
Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@ kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon: 76/562-030, fax: 562-001, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Amrida Bt. (amridabt@gmail.com)
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Egyházi sorok
• Nagyboldogasszony napi búcsút tartanak az Ausztriai Burgerlandban
2011. augusztus 15-én. Az ünnep keretében emlékeznek meg az egykori Kalocsai érsek Grősz József születésének 110. évfordulójáról.
Ugyanazon a napon lesz a Boldogasszonyi templom búcsúja. Az ünnepség vendége és a szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Bábel
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A részvételi díj 4000 Ft. személyenként. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Szent István Plébánián.
• Ma (2011. aug. 4) délután fél 6-kor szentségimádási órát tartanak
az Ó-templomban, valamint 6 órakor csendes szentségimádás kezdődik a Szent István templomban papi és szerzetesi hívatásokért.
• 24 órás szentségimádás kezdődik péntek (2011. aug. 5) reggel 6 órától az Ó-templom oldalkápolnájában.
• Szombat este 6 órától Mária litániát imádkoznak az Ó-templomban,
vasárnap délután fél 6-tól pedig szentségimádási órát tartanak a papi
és szerzetesi hivatásokért.
• A Szent István Egyházközség fiataljai fémgyűjtéssel szeretnék megteremteni a Madridi Világ Ifjúsági Találkozón való részvétel költségeinek egy részét. Kérjük, hogy aki erre a célra fel tud ajánlani fém
hulladékot, jelezze a 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.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Horváth Ilona Mária- Hermann József, Csányi
Edit – Hajdú Gábor, Gulyás Katalin – Kovács Pál, Jánosi Ágnes –
Kisgyőri Krisztián István, Soós Nikoletta – Polgár István, Tein Edina
Klára – Benedek Péter.
Meghaltak: Nánási Istvánné Csalár Julianna, Papp József, Vakulya
Jánosné Nemes Veronika- Kiskunfélegyháza. Nagy József – Kecskemét.
Kisjuhász Lászlóné Nagy Katalin- Kecskemét,volt lajosmizsei lakos.
Nagy István Ernő – Jászszentlászló. Mencser Ferencné Tóth Rozália Petőﬁszállás. Kocsis Károly – Lakitelek. Schmideler Anja Bechtold Anja
– Bugac.
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Kiskunfélegyháza Város helyi autóbusz menetrendje

Érvényes: 2011. augusztus 1-tĘl.

ÜzemeltetĘ: Hamsza Kft., 6000. Kecskemét Izsáki út 2.
Ügyfélszolgálat: Gorkíj utca 4/14. belsĘ udvar Nyitva tartás munkanapokon 13-15.30 óráig Tel: 20/260-9872
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dés közszolgáltatást. A júliusban zárult pályázatot, a 2010.
szeptember 1-től a feladattal ideiglenesen megbízott szolgáltató, a HAMSZA Kft nyerte el 5 év időtartamra.
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A pályázat kiírásakor a menetrenden a lakossági igények alapJelmagyarázat:
ján változtattak.
A közszolgáltatás az új szerződés szerint 2011
augusztus 1-én indul, ekkortól lép életbe az új menetrend.
M Munkanapokon
A változások a következők: • Az 1/c vonal a Jókai-Bajcsy sarokról 6:15-kor induló járata nem érinti a Déli iparterületet. Ezt
i Iskolanapokon
a kitérőt a minimális utas szám mellett azért szüntettük meg,
hogy ez az autóbusz kitérőt tehessen a Bankfalu felé. • Megszűnt a 3. vonal. Ez a járat az ÁFÉSZ baromﬁ vágójába vitte
ki a dolgozókat reggelente. Ezt az utazási igényt az ÁFÉSZ különjárat megrendelésével elégíti ki a továbbiakban. Az eddigi
4/a, 4/b, 4/c vonalak 3/a, 3/b, 3/c számozást kapnak. • A 2/a
vonalon közlekedő egyetlen járat 7:00 helyett tíz perccel korábban 6:50-kor indul a Zöldmező lakótelepről, a városközpont érintése után kitérőt tesz a Bank falu felé annak érdekében, hogy a Bankfaluból a Darvas iskolába járó diákok igénybe vehessék az autóbuszjáratot. Külön szeretnék kiemelni,
hogy ezek után a Bankfalui Alpári-Tegez utcai megállóból 5
perc eltéréssel két járat indul. 7:03 perckor induló 2/a járat a
Darvas iskola érintésével a városközponton keresztül megy ki a vasútállomásra, míg a 7:08 -kor induló korábbi
4/a, az új számozás szerint 3/a járat a korábbi menetrend szerint a városközpont érintésével kitérőt tesz a Móra
városba és úgy megy ki a városközponton keresztül a vasútállomásra. • A korábbi 4/c, az új számozás szerint 3/c
járat végállomása nem a Szent János tér, hanem a Zöldmező lakótelep. A változtatás célja az volt, hogy a Zöldmező lakótelepről autóbusszal bejövő utasok 16 óra után is haza tudjanak utazni.
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Sakktábor
Tiszakécskén

Félegyházi sportmászó
a nemzetközi élvonalban
Tizenegy ország sportolóinak részvételével
rendezték meg Ausztriában Európa egyik legnagyobb korosztályos sportmászó versenyét
július 8-10 között. A Petzen Trophy 270 indulója között volt a kiskunfélegyházi Darvas
SZDSE versenyzője Simon Gergely, aki komoly sikert aratott.
Az U16-os kategóriában huszonhét versenyző
mutatta be tudását a sportmászás mindhárom
kategóriájában, a boulder, a gyorsasági és a nehézségi versenyágakban, ahol a kiskunfélegyházi versenyző kimagasló színvonalon teljesített. Boulder-ben 3. helyet ért el, míg a nehézségiben ezüstérmet vívott ki magának. A gyorsasági versenyben egy ritmus hiba miatt a 9.
helyre szorult, ám összetettben így is az előkelő 3. helyet szerezhette meg. Mindez komoly teljesítménynek számít, különösen annak
fényében, hogy az augusztus 23-26. között
megrendezésre kerülő Európa Kupára készül
a Darvas SZDSE ﬁatal versenyzője. Sikeréhez
nagymértékben hozzájárult Fábián József
edzői munkája, valamint a szülői áldozatvállalás, amelyek lehetővé tették Gergely nemzetközi szereplését.
-vas-

Az általános iskolások számára szervezett sakktábort
július elején a TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskola
sakk szakköre Tiszakécskén.
A táborban a diákok részére
magas színvonalú oktatást
tartottak, továbbá sakkversenyeket és játékos sportvetélkedőket rendeztek.
A sport mellett a diákok a Tisza-parti Termál
Camping Étterem jóvoltából kipróbálhatták a
strandfocit, lábteniszt, ﬁtneszt, élményfürdőt.
A táborvezetői feladatokat Lantos Pál és Rácz
István látta el.
Lantos Pál sakkoktató

Séberger kupa
Hagyományteremtő céllal rendez fekvenyomó
versenyt augusztus 20-án a Séberger SC a béke téren. A rendezvény 10 órakor kezdődik.
Regisztrálni 8-9.45 óra között lehet. Súlykategóriák: -60 kg, 60-75 kg, 75-95 kg, + 95 kg.
Nevezési díj 400 forint. További információ:
www.sebiscboody.ucoz.hu

Edzőváltás az asztaliteniszezőknél Kistérségi
Az augusztus végén kezdődő bajnokságban új
edző irányítja a Félegyházi ASI I. csapatát
Pálosi Balázs személyében. Az eddig játékosként szereplő sportoló helyére Móricz Máté
kerül.
Mint ismeretes a Félegyházi ASI I. csapata az
extra – liga 2010 – 2011 – es bajnoki (őszi –

tavaszi) idényben kitűnő szerepléssel az utolsó
fordulót is megnyerve 16 mérkőzésből 11 alkalommal győzött, 4 vereség mellett 1 döntetlent ért el. Összesen 23 pontot szerezve a bajnokság bronzérmese lett. A bajnoki címet a veretlen Celldömölk csapata nyerte, a tavaszi fordulóban feljövő Pénzügyőr S.E. és a
Félegyházi ASI csapata előtt.

Két ezüstérem és egy bronz
Békéscsabán folytatódott július 9-én a Magyar Íjász Szövetség GP versenysorozata. A
kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai közül Bakró István, Dinnyés Gyula, Tábi János,
Vass Bianka és Vass Tibor vett részt a megmérettetésen.

labdarúgó kupa
Kistérségi barátságos labdarúgó kupát rendeztek július 16-án Gátéron. A vendégeket
Jánosiné Gyermán Erzsébet köszöntötte. A
versenyt Kapus Krisztián, a Kiskunfélegyházi
Kistérség elnöke nyitotta meg.
Eredmények: 1. Petőﬁszállás, 2. Gátér, 3.
Pálmonostora, 4. Bugac, 5. Fülöpjakab, 6.
Tiszaalpár.

tivál keretében rendezi meg a tizenkilencedik
íjászversenyét. Nevezés reggel 8 órától a helyszínen, előnevezések a koppanyijaszai@gmail.
com e-mail címen. További információ: Dinynyés Gyula, Tel: 06-70 /2-948-881. A szervezők kiskunfélegyházi, kistérségi és országos
íjászok jelentkezését várják.

Vass Bianka a versenyen a második helyen
végzett. A tehetséges sportoló betegsége ellenére is kiváló eredményt ért el, hiszen 50
ponttal túllőtte az első osztályú íjász kategóriát. Dinnyés Gyula holtversenyben végzett az első helyen, majd szétlövésben az
ezüstérmet szerezte meg. Tábi János szintén szoros küzdelemben a dobogó harmadik helyére állhatott fel. Vass Tibor és
Bakró István is megállta a helyét az erős
mezőnyben, és az első tízben végzett, ami
kiváló eredménynek számít.
A Turul Koppány Íjászegyesület augusztus
20-án a Kiskunfélegyházi Repülőtéri Fesz-

Félegyházi Közlöny Online:

www.felegyhazikozlony.hu

