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Közlöny
Átadták az Idősek Nappali Klubját

,,Ne légy Jeti!”
Kiskunfélegyháza és térsége oktatási intézményei is indulnak a „Ne légy yeti” címmel kiírt
pályázaton mely a környezettudatos szemléletű
nevelést hivatott szolgálni.
Pályázati siker esetén közel ötven helyszínen
mintegy 130 program kerülhet megrendezésre.
Az elnyerhető összeg 47,5 millió forint. A pályázat 20 százalékos önerejét a Bácsvíz Zrt. és a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.
biztosítja – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Juhász Miklós Kiskunfélegyházi Kistérség
Szolgáltató Intézmény vezetője. Folyt. 2. old.

Megújul
a sportudvar
Ünnepélyes keretek között adták át augusztus 8-án 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, országgyűlési képviselő megnyitó beszédét követően fát ültettek az intézmény udvarán.
Folytatás a 2. oldalon.

Két szakot indít a Szolnoki Főiskola
Nyílt napot tartott augusztus 3-án félegyházi képzési
helyén a Szolnoki Főiskola. Az érdeklődők nem csupán a főiskoláról kaptak bővebb tájékoztatót, hanem
a pótfelvételi lehetőségéről és a helyben induló szakokról is.
A képzésről, az intézmény működéséről, eredményeiről Dr.Túróczi Imre, a Szolnoki Főiskola rektora és Ka-

pus Krisztián polgármester tájékoztatta a sajtó munkatársait. Dr .Túróczi Imre, a Szolnoki Főiskola rektora
elmondta, a mostani szeptember emlékezetes lesz a főiskola történetében, az intézmény ugyanis ebben az évben kezdi meg a felsőfokú képzést Kiskunfélegyházán,
levelező tagozaton. A két szakra – kereskedelmi- és
marketing, turizmus- és vendéglátás – harminchatan
nyertek felvételt.
Folytatás a 2. oldalon.

Alapítványi támogatást
nyert a könyvtár
Gazdasági szakkönyvekre pályázott tavaly novemberben a
budapesti székhelyű Közép-Európai Brókerképző Alapítvány által kiírt pályázatán a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ. A sikerről februárban értesültek, a könyvek júliusban érkeztek meg az intézménybe.
A pályázaton 124 000 forint értékben nyert támogatást szakkönyvek beszerzésére az intézmény. Ebből az összegből a
könyvtár gazdasági szakkönyveinek állománya 32 dokumentummal gyarapodott, többek között gazdasági, pénzügyi, gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, logisztikai vagy
a válságról szóló könyvekkel. Mindezek mellett két folyóirat éves előfizetését is támogatja az Alapítvány, így az érdeklődők hamarosan kezükbe vehetik a Haszon magazin illetve a Piac és Profit aktuális számait is. Folyt. 3. oldalon.

Nyertesnek nyilvánította és 18.000.000 Ft
támogatásban részesítette Kiskunfélegyháza önkormányzatának az iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására benyújtott (7/2011.
(III.9.) BM rendelet) pályázatát a Belügyminisztérium.
Az igényelt támogatásból a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola József Attila
Általános Iskola tagintézményénél az iskola
elavult sportudvarát modern multifunkcionális sportudvarrá kívánja átalakítani az önkormányzat. A sportudvaron kialakított korszerű sportpálya helyet ad majd tenisz, kézilabda, kosárlabda, röplabda, futsal, atlétika
és távolugrás sportágaknak. Folyt. 2. old.

Kossuth Lajosra emlékezett a város
A város képviselő-testülete 125 éve választotta Kiskunfélegyháza díszpolgárává Kossuth Lajost.
Ennek apropóján Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület augusztus 8-án koszorúzási ünnepséget tartott a városháza árkádja alatt. Az államférfiról Ágoston Tibor, a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola igazgatója emlékezett
meg.
Ágoston Tibor beszédében felidézte
a történelmi környezetet, melyben
Kossuth Lajos tevékenykedett. Beszélt pályafutásáról, melyet a forradalom, majd a szabadságharc bukása
kettétört. Kossuth nem titkolta fájdalmát amiatt, hogy a magyar parlament által hozott alkotmányos törvénnyel megfosztották a magyar állampolgárságától. Folyt. 3. oldalon.
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Két szakot indít a Szolnoki Főiskola MEGHÍVÓ

Folytatás az 1. oldalról.
Jövő év szeptemberétől levelező mellett nappali tagozatot is indít Félegyházán a Szolnoki
Főiskola, ahol az oktatás minősége a legkiemelkedőbb a vidéki intézmények közül. Bizonyítja ezt, hogy az itt végzett szakemberek a
legkeresettebbek országszerte. A hallgatók három hónapon belül biztosan munkát találtak és
találnak – hangsúlyozta Dr. Túróczi Imre. Kapus Krisztián polgármester a helyi főiskolai

képzés jelentőségéről beszélt. Elmondta, a képzés beindításával nem csak a félegyháziak, hanem a kistérségben élő ﬁatalok számára is új
lehetőségek nyílnak. Helyben tudnak felsőoktatási diplomát szerezni. Könnyebbség ezen
felül, hogy nem kell utazni, albérletet ﬁzetni. A
most induló képzésekhez a Szolnoki Főiskola
szakkönyvállományt is biztosít. Az ezerötszáz
könyv a városi könyvtárba került – tette hozzá
Kapus Krisztián.

Átadták az Idősek Nappali Klubját
Folytatás az 1. oldalról.
Az ünnepségen Nagy Ferenc, a „Barátság” Klub
tagja énekelte el a Honfoglalás című dalt, az Idősek Klubja részéről Sallai Jenőné klubtag és Pintér Lászlóné vezető gondozó mondott köszöntőt.
Kürti Lászlóné jóvoltából az intézmény egy festménnyel is gazdagabb lett.

Kapus Krisztián polgármester elmondta, ez az épület az ide betérő polgárok számára az otthon melegét,
biztonságát és a családias hangulatot fogja jelenteni.
A Tóth Kálmán utcai telephelyen, a nappali klub
mellett más ellátás is helyet kap. Így a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat és a szociális étkeztetés is.

,,Ne légy Jeti!”

séges ismeretek elsajátításának elősegítését. A
projekt a Kiskunfélegyházi kistérség működési területen (Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab,
Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőﬁszállás, Tiszaalpár) valósul meg, mely
tekintetében célcsoport a térség óvodás, iskolás,
nyugdíjas korosztályán túl a településeken megszervezésre kerülő rendezvényeken részt vevő helyi lakosság is – tette hozzá Juhász Miklós.

Folytatás az 1. oldalról.
A projekt keretében lebonyolításra kerülő rendezvények során elsődleges célként tűztük ki az ökológiai lábnyom fogalmának minél szélesebb körben történő megismertetését, a ﬁatalság környezettudatos nevelésének, a természeti és a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szük-

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.
Augusztus 18. (csütörtök) Hattyúház-rendezvényterem 18.00 óra A Móra Ferenc Gimnázium 200 éves jubileumi emlékkönyvének
bemutatása.
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.

Ifjúsági találkozó Braunfelsben
Kiskunfélegyházi ﬁatalok vettek részt német testvérvárosunkban, Braunfelsben a július 9-16-ig
megrendezésre kerülő Ifjúság Európáért Találkozón. A rendezvényre Carcaixent-ből, Newbury-ből
és Bagnols-ból is érkeztek vendégek. Az idei találkozó témája a környezetvédelem volt, a programok
is ehhez a témakörhöz kapcsolódtak.
Július 9-én különböző feladatok segítségével ismerték meg a ﬁatalok a várost, majd a braunfelsi
kastélyt látogatták meg. A következő napon
Braunfels polgármestere, Wolfgang Keller a városházán köszöntötte a ﬁatal vendégeket. A látogatást
követően minden nemzet egy rövid előadás keretében mutatta be az országukat érintő környezetvédelmi sajátosságokat és problémákat. A félegyházi

Megújul
a sportudvar
Folytatás az 1. oldalról.
A támogatás formája vissza
nem térítendő támogatás,
melynek mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg
80%-a. Tehát az önkormányzatnak a beruházás összköltségének 20 %-át kell biztosítania, ennek felét az Együtt
az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány vállalta.

csoport Magyarország energiagazdálkodásáról, hulladék feldolgozásáról, illetve a lokális környezetvédelmi problémákról beszélt. Július 12-én, kedden a
delegációk látogatást tettek a városhoz közeli biogáz
üzemben, ahol megismerhették az előállítás munkafolyamatát. Az üzemlátogatást követően egy közeli barlangban tekinthettek meg látványos fényjátékot a föld mélyén. Szerdán izgalmas kenu túrán
vettek részt, melyet pihenés követett. Csütörtökön
és pénteken különböző természetvédelmi területeket
látogattak meg a résztvevők, ahol játékos feladatokon keresztül ismerhették meg a természet kincseit. A ﬁatalok minden napot vidám hangulatú nemzetközi esttel zártak. A találkozó kitűnő lehetőség
volt a résztvevők számára más kultúrák megismerésére, és új barátságok szerzésére.

Lopják a kukoricát!
Lakossági bejelentés érkezett a kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat
munkatársaihoz augusztus 2-án az esti órákban, hogy városunk külterületén a 4. kerületben lopják a kukoricát. A mezőőröknek az elkövetőt sikerült tetten érniük és a helyszínen tartaniuk a rendőrség
kiérkezéséig – mondta el Csáki Zsolt, a Mezei Őrszolgálat vezetője.
A külterületen élők bármilyen szokatlan, vagy gyanús dolgot tapasztalnak (legyen az idegen személy, ismeretlen gépjármű, vagy bármilyen szokatlan esemény) értesítsék az illetékes mezőőrt, aki továbbítja az információt a rendőrség felé. Közös erővel – a rendőrség és
a mezőőrök együttműködésével – lehetőség nyílik arra, hogy a külterületen felmerülő bűncselekményeket visszaszorítsák, illetve megelőzzék – hangsúlyozta Csáki Zsolt.

10.10 óra: Nagykikinda - Kiskunfélegyháza 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.
10.00-15.00 óra Szakmaközi Művelődési Ház
Kulturális, hagyományőrző csoportok műsora,
kenyérlángos kóstolás.
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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Juliska néni százegy éves lett
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Ünnepi köszöntő
Tisztelt Olvasók!
Nagy tisztelettel köszöntöm
Önöket államalapító Szent
István királyunk ünnepe alkalmából!
Augusztus 20-án államalapító
Szent István királyunkra emlékezünk. A nép emlékezete csak azt őrzi meg, azt építi be
a tudat- és hagyományvilágába, akit tisztel és szeret. Kevés királyunkkal esett ez meg ezeréves történelmünkben.

Születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában augusztus 9-én Kurgyis Lajosné
Juliska nénit Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, és Rádiné Tabi Anita, a
szociális és családvédelmi iroda vezetője.
Az idős hölgy a virág mellé oklevelet és némi anyagi segítséget is kapott a várostól.
Juliska néni 1910. július 30-án született

Kiskunfélegyházán, tízen voltak testvérek,
ma már csak ő él egyedül közülük. Négy
polgári iskolát járt. Két élő gyermeke, három unokája és két dédunokája van. Jó
egészségnek örvend, gyógyszert alig szed.
Férje 1989-ben halt meg, azóta egyedül él.
Fia és lánya naponta többször meglátogatja.
Az idős asszony szeret tévét nézni, és kedveli a régi ﬁlmeket.

Alapítványi támogatást nyert a könyvtár
Folytatás az 1. oldalról.
A Közép-Európai Brókerképző Alapítvány 1991.
július 31-én jött létre. Alapítói az Alkuszszövetség, Budapesti Értéktőzsde, Magyar Értékpapírkereskedők Szövetsége, Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. létrehozását az indokolta, hogy a
hazai néhány százfős értékpapírkereskedő társadalomnak szüksége volt olyan szervezetre, amely
az oktatási igényeit kielégíti, ﬁnanszírozza, külföldi intézményekkel kapcsolatot tart fenn és tananyagot fejleszt. Az Alapítvány alapvetően oktatási, ismeretterjesztési célok elősegítésére, az értékpapírpiac fejlesztésére és a magyarországi tőzsdei tevékenység színvonalának további emelése
érdekében jött létre. Tevékenységi körébe tartozik
számos dolog, így a tudományos tevékenység,
kutatás pl.: tanulmányok készítése az oktatásban
való felhasználásra, kiadványok, publikációk ké-

szítése, kiadása és terjesztésük megszervezése; referencia könyvtár létrehozása, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzése és hozzáférhetővé tétele; konferenciák szervezése. Továbbá végez oktatást és ismeretterjesztést is. Évente számos tanfolyamot és vizsgát tartanak, illetve középiskolások számára értékpapír-piaci ismereti versenyeket rendeznek, nem utolsó sorban pedig évi 2 alkalommal írnak ki pályázatot.
Könyvtárunk legutóbb 2008-ban nyerte el az alapítvány pályázati támogatását, akkor az év során
mindkét benyújtott pályázatunk eredményes volt,
így összesen 52 dokumentummal gazdagították
kínálatunkat. Bízunk abban, hogy olvasóink haszonnal forgatják majd az új könyveket és magazinokat, melyeknek teljes listáját megtekinthetik
a könyvtár honlapján: http://www.psvk.hu
Abonyi Szilvia könyvtáros

Kossuth Lajosra emlékeztünk
Folytatás az 1. oldalról.
,,Azonban ez is megesett rajtam. Ember vagyok, tűrnöm kell; tűrnöm, de nem tagadhatom, hogy fáj és fáj” – írta az idős államférﬁ,
majd így folytatta: ,,Hanem mi történt? Megtörtént az, hogy engem, a magyar állampolgárságtól megfosztott páriát, Magyarország 31
városa díszpolgárává választott. Hazám törvénye elutasított, hazám 31 városa magához
ölelt. Köszönöm, lelkem mélyéből, hő hálaérzettel köszönöm!”
Az 1848-49-es forradalom hagyományait őr-

ző és ápoló félegyháziak 1886. augusztus 8án választották Kiskunfélegyháza díszpolgárává Kossuth Lajost. Kossuth örök jelkép maradt: Ő maga egy nemzetnek a szabadságról
szőtt álma. Most amikor megkoszorúzzuk ezt
az emléktáblát, a szabadság emlékművét, határozzuk el mélyen a szívűnkben, hogy mindig méltóak és hűek maradunk a szabadság
elődeinktől ránk hagyott álmához, amelyet nekünk is, mint az előttünk járt minden nemzedéknek, valóra kell váltanunk – hangsúlyozta
Ágoston Tibor.

Szent István királyunkra való emlékezéssel összeforrt államalapításunk ünnepe, hiszen Szent Istvánban tisztelhetjük államalapító nagy királyunkat, aki már a szentek
seregében vigyázza kicsi népének sorsát. Augusztus 20.
tisztelgés a múltunk, és első királyunk emléke előtt, aki
mert szakítani az ősi hagyományokkal is azért, hogy népét ne tapossák el a nagyhatalmak. Tisztelgés az államalapítás előtt is, hiszen akkor született meg a magyarság
számára az a lehetőség, hogy ne csak egy nomád, vándorló népcsoport legyünk, hanem olyan nép, mely hazát,
országot, otthont tudhat magáénak.
Minden közösség életében sorsdöntő esemény az államalapítás, és a mi államunk itt, Európa szívében, az akkor
már létező környező népek és nemzetek államai közé
ékelődve a középkorban született. Küzdelmes évszázadok követték egymást, sokszor a puszta létünkért folytatott harc gyötrelmeit kellett kiállnia őseinknek, de a magyarságon nem lehetett úrrá a külső hatalom. Szent István
államférﬁúi nagyságát bizonyítja, hogy vállalta a harcot a
haladásért, a megmaradásért, hogy a nomád életmód
romjain felépülhessen az új állam.
Erkölcsisége és cselekvése példa és intés későbbi koroknak, így nekünk is. Szent István életműve nem más, mint
a magyar államiság megteremtése, vagyis a haza biztosítása a magyar népnek. Az a haza, mely nemcsak vérrel és
harccal született, hanem bölcsességgel, kitűnő politikai
és diplomáciai érzékkel. Emléke, évszázadokon át tartó
ragyogó alakja, példája élni segített, és élni tanított bennünket, és tanácsa a következőképpen szól:
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos
állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”
A magyar nép történelme folyamán számos esetben bizonyította,
hogy már-már a pusztulás szélén
állt, de ismét talpra tudott állni,
mert még él benne a dac, a beilleszkedés és a befogadás képessége. Ez adjon erőt az eljövendő
küzdelmekhez mindannyiunknak,
és ismét tudjunk békességben,
közmegegyezéssel együtt élni
szomszédainkkal.
Kapus Krisztián
polgármester
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Programajánló
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 klasszikus dalok – válogatás J. Dowland,
A.Vivaldi, J. S. Bach, F. Schubert, M.Giuliani és
A. Lotti műveiből.

Reptéri fesztivál
augusztus 19-21

Részletek:
www.facebook.com/repterfeszt

Fotók az Ó-templomról
Kétszázötven éve, 1761-ben szentelte fel az Ótemplomot a váci püspök. A jeles évforduló
alakalmából nyílt fotókiállítás augusztus 16án a Hattyúház kamaratermében. A jelenlévőket Talapka István plébános köszöntötte. A
tárlatot Szász András újságíró nyitotta meg.
Közreműködtek az egyházközség ifjúsági kórusának tagjai.
A Sarlós Boldogasszony-templom, vagy ahogy a
helyiek ismerik: Ó-templom, Öregtemplom, Egytornyú templom Kiskunfélegyháza legrégebbi
középülete. A Béke téren található. Építése 1749ben kezdődött, köveit a közeli Kővágó-érből hozták az építés helyszínére. Bár már 1753-ban állt,
1754-ben tornya az építő hibájából ledőlt, s újjá
kellett építeni. Felszentelését csak 1761-ben végezte el a váci püspök. 1770-ben új tornyot építettek, amelynek fazsindelyes teteje 1803-ban rézborítást kapott. A templom 48,5 méter hosszú, 13
méter széles és 22,7 méter magas. Bejárata előtt
a Aliquan latin szó olvasható, melynek jelentése:
Isten hozott.
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Csiki képzőművészek Félegyházán
Vándorkiállítás nyílt Studio 9 címmel a csíki
képzőművészek alkotásaiból augusztus 8-án
a Kiskun Múzeumban. A tárlatot Nyitrai
András, a Bács-kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és Fülöp József, a Műemlékvédelmi
Közszolgáltató munkatársa nyitotta meg. Az
önkormányzat nevében Dongó József képviselő méltatta az alkotókat. Kiállító művészek:
Balla Tibor, Bara Barnabás, Botár László,
Gergely Zoltán, Keresztes Györgyi, Nagy
Ödön, Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa
Mónika, Xantus Géza.
Szent és profán, ismert és
kiismerhetetlen, vélt és
valós, konkrét és megfoghatatlan, absztrakt és
ﬁguratív, rész és egész,
töredezettség és teljesség, dekoratív, felületi
összhang és nagy
mélységeket kutató
felszín alatti/mögötti, olykor erotikába
torkolló csapongások, emberi és
transzcendentális dimenziókat
összebékítő, összemosó meditatív elmélyültség – olyan fogalmak, amelyek a Studio 9 széles alkotói skáláját jellemezhetik. Mindegyikük egyenként és külön a maga modorában ke-

resi-kutatja, hozza felszínre azt,
amit a fecsegő látvány, felület
mögött sejt, fontosnak és értelemmel még megragadhatónak,
kitapinthatónak gondol, amit már
nem bírnak meg a szavak, de amit
még a vizualitás eszköztárával körülhatárolhatónak remél. Ingatag játék ez, feszültséggel teli, mely időnként mindent elsöpör, máskor szigorúan kijelölt határok/keretek/formák között jut érvényre.

Fotók a határon túlról
A marosvásárhelyi Kucsera Jenő
alkotásaiból nyílt kiállítás augusztus 10-én a városi könyvtárban. Az
alkotót Albert Béla, a kiskunfélegyházi Wesel Hugó Fotókör tagja mutatta be.
Kucsera Jenő 1942. május 27.-én született. Első fényképezőgépét 13 éves
korában kapta ajándékba édesanyjától
születésnapjára. 1978-tól a
Képeiben tükröződik humoros beállítottsága
is. Részt vett számos alkotótáborban, hazájában és külföldön. 2001-től a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség művésze (AFIAP).
1996-tól sikeresen vezeti a Fotóklub Várgalériáját.

Mezőőrt keresnek!
A Kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot
hirdet MEZŐŐR munkakör betöltésére. A
munkakör legkorábban 2011.december 21–én
tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 14., Kiskunfélegyháza
Város
Polgármesteri
Hivatala
6100
Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda. A pályázattal kapcsolatban további információ: Csáki
Zsolt, intézményvezető (20/342-55-10), vagy
a www.felegyhazikozlony.hu, és a www.kiskunfelegyhaza.hu web oldalon.

2011. augusztus 19.

Marosvásárhelyi Fotóklub tagja. 1980tól rendszeresen részt vesz hazai és külföldi kiállításokon, ahol időnként díjazzák képeit.
1985-ben tagja lesz a Román Fotóművész szövetségnek (AAFR). Munkásságával nagyban
hozzájárul a fotóklub művészi szintjének emeléséhez. Témavilága változó, a portrétól a
szocio-fotón át az aktig mindent fényképez.

2011. augusztus 19.
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Félegyházi cserkészek Törökmezőn
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Lezárult a Darvasban
a tehetséggondozó pályázat
A Tehetséggondozás a Kiskunfélegyházi kistérségben a
Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat gondozásában című (TÁMOP-3.4.3-08/22009-0019 kódszámú) pályázat lezárult, melynek projektzárója 2011. július 29-én volt a Darvasban.

Albertszállás, A.D. 1752., Báró Geregye Albert
megalapítja Albertszállást, ahová felvidékről
telepít jobbágyokat. A faluba természetesen
építtet csárdát, templomot, piacteret, fonót,
ahol a falu népe élheti változatos életét. Ebbe a
kitalált történetbe helyezkedtek bele a kiskunfélegyházi 871. sz. Szent Imre Cserkészcsapat
tagjai, amikor júl. 10-18-a között a Börzsönyben található Törökmezőn felütötték sátraikat.
A nomád-tábor építményeit a természet adottságait kihasználva főként maguk készítették,
mely között volt asztal, pad, zuhanyzó stb.. A
cserkészek az őrsi rendszer alapján dűlőkbe csoportosultak, ahová többek közt saját kaput, kerítést, csajkatartót, lavórtartót építettek. A legnépszerűbb mégis a Turul dűlő ,,menekülő róka
útja” elnevezésű hintája volt. A táborlakók min-

den nap más hónap népszokásait élték meg, játszották el. Így került sor a farsangi maszkabálra, a pünkösdi királyválasztásra, keresztelőre, s
a tábor egyik csúcspontjára, az esküvőre majd a
lagzira, melyet persze jegyesoktatás előzött meg
a 10 jelentkező párnak. A csapat kiscserkész őrseit 14-én búcsúztatták el, így a 45 fős táborlétszám 25 főre csökkent a hátralévő napokra, melyek során a csapat szépen összerázódott, s ezt
nem gátolta meg a nagymarosi cserkészekkel
folytatott vesztes hadijáték sem. Végül persze a
báró úr felszabadította jobbágyait, s így ,,megkötöttség” nélkül bonthatták el a ,,falut” a tábor
végén. A Gondviselés a cserkészeket a tenyerén
hordozta, mert egy éjszakai vihar kivételével
napsütéses idővel ajándékozta meg őket a Börzsöny hűs erdeiben.
Juhász Miklós csapatparancsnok

Lovastábor a tangazdaságban
Lovastábornak adott otthont augusztus első
hetében a mezőgazdasági szakközépiskola
tangazdasága. A tábor az intézmény pedagógusai és a nyári gyakorlaton lévő tanulók közreműködésével valósulhatott meg.
A tangazdaság ideális helyszínt biztosított a
résztvevők számára, hogy elsajátíthassák a lo-

vak ellátásának módját. Az általános iskolás
gyerekek lovagoltak, csutakoltak, etettek és kocsikáztak. A tábor célja a lovas sport népszerűsítése, nem csak a tizenhét táborlakó, hanem
mindenki számára. A tábor bográcsozással zárult, ahol a gyerekek szülei is részt vettek és
megbeszélték a hét élményeit, valamint a csemeték számot adhattak megszerzett tudásukról.

A konstrukció célja az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) ösztönzése, elterjesztése, valamint a közoktatási intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges ﬁatalok bekapcsolása az országos
tehetségsegítő hálózatba.
A konstrukció kiemelt célja a diákok eltérő szociális helyzetéből, az intézmények közötti színvonaleltérésből fakadó esélykülönbségek mérséklése, a tehetséggondozási
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A konstrukció keretében a tehetséges és a lemaradó tanulókkal való integrált foglalkozás valósul meg a tehetség gondozás és a felzárkóztatás módszereivel, amely
hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának
javításához.
A célok érdekében a konstrukció keretében az esélynövelő tehetséggondozáshoz szükséges intézményi együttműködések és hálózat fejlesztése, valamint a ﬁatal tehetségek
kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozása
valósul meg. Ez alatt a 10 hónap alatt 304 nap telt el,
amelyből 215 munkanap volt és 50 napon volt valamilyen
rendezvényünk. 281 órányi programot biztosítottunk 13
iskola 3278 tehetséges diákja számára, akiket 106 pedagógus készített fel és támogatott abban, hogy minél eredményesebben szerepelhessenek az általunk 1824 munkaórában előkészített, megszervezett 19 versenyünkre, melyből 8-at az egész kistérségre kiterjesztettünk.
Ezeken kívül több szakmai feladatot is megvalósítottunk,
ahol próbáltuk még szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat a
szülői házzal. Csergőné Kertész Hermina, a pályázat szakmai vezetője matematika szakos lévén vallja, hogy a tehetséggondozás olyan, mint egy háromtényezős szorzat,
melynek egyik tényezője a diák, a másik a szülő, a harmadik pedig mi, pedagógusok vagyunk. Ha bármelyik tényező nulla, akkor a szorzat is nulla. A 31 szakmai programunkon egész évben azon fáradoztunk közösen, hogy
ennek a szorzatnak az értéke minél nagyobb legyen.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Csergőné Kertész Hermina szakmai vezetőnek és Rádiné Szakál Irén
pénzügyi vezetőnek, továbbá a bevont pedagógus kollégáknak, akik részt vettek a projekt rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában, hiszen az ő áldozatos
munkájuk nélkül nem tudtuk volna ilyen színvonalasan
teljesíteni a pályázat előírásait.
Abonyi Henrik intézményvezető-igazgató
projektmenedzser

Idén is volt Kulcsos tábor
A Kapocs szakmai egységeként működő Gyermekjóléti
szolgálat munkatársai napközi jellegű tábort tartottak
augusztus 1-től hátrányos helyzetű gyerekek számára. A
tábort minden évben megrendezik, hogy segítsenek az
egyedülálló szülőknek.
A gyerekek egy héten keresztül, reggel nyolctól délután
négyig folyamatos felügyelet mellett játszhattak, tanulhattak új dolgokat, ismerkedhettek egymással. A programban szerepelt arcfestés, lehetett csocsózni, különböző
társasjátékok és kreatív eszközök álltak az általános iskolás résztvevők rendelkezésére. A volt bankfalui iskola épületében a gyerekek használatba vették a tornatermet is,
ahol a játékos sportfoglalkozások segítségével igazi közösséggé formálódhattak.
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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 15-től augusztus 21-ig:
Móra Patika Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. (Tel.: 76/ 461-721).
Augusztus 22-től augusztus 28-ig Petőﬁ Patika (ügyeletének teljesítési
helye KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158). Augusztus
29-től – szeptember 4-ig: PINGVIN Patika (Kiskunfélegyháza, Klapka
u. 2.Tel.: 76/560-081). Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig
telefonos készenlét. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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). Augusztus 27-én és 28-án: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22.
(Tel.: 30/3389-244), Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:
20/9812-181).
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 m2es 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: 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 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, 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, Bankfaluban építési telkek,
Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Dr. Holló Lajos u. 11.
sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, 0459/27 hrszú 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
• Karitász vásár lesz pénteken (augusztus 19-én) délelőtt 8 órától 12 óráig,
a Jókai utca 1. szám alatt.
• Idén szombatra esik Szent István király, Magyarország fővédőszentjének
parancsolt főünnepe. Szentmisék lesznek az Ó-templomban reggel fél 7, 8,
9 és este fél 7-kor. A Kalmár Kápolnában ezen a napon (augusztus 20-án)
nem lesz szentmise.
• Augusztus 20-án, szombaton délelőtt ½ 11-kor tartják a Szent István templom búcsúját, az előkészületek miatt a 9 órai szentmise elmarad. A búcsúi
szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Paskai László bíboros, nyugalmazott
Esztergom-budapesti érsek lesz. A búcsúi ünnepre erdélyi testvéregyházközség hívei is jönnek. Kérjük, hogy akik ott voltak tavaly a korondi búcsún, vagy fogadnának Erdélyből érkezetteket, jelentkezzenek a Szent István
Plébánián.
• Vasárnap (augusztus 21-én) fél 11-kor búcsút tartanak a bugaci és az
újfalusi templomban.
• Hét napos, autóbuszos zarándoklat indul szeptemberben Lourdes-ba és
négy napos, repülőgéppel történő zarándoklatot terveznek októberben Páter
Pio sírjához. Bővebb információ a Sarlós Boldogasszony Főplébánia irodájában személyesen kérhető.
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.

Helyreigazítás: Nyomdai hiba miatt az előző számunkban közölt buszmenetrend táblázata helytelenül jelenet meg. A teljes menetrend a
http://felegyhazikozlony.hu/?p=14449 web címen olvasható.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szél Anita – Szórád Norbert, Fábián Klára – Meszes Ferenc, Nagy Judit – Dr. Makra Jenő Szilveszter, Papp Katalin Mária
– Huszti Imre István, Varga Emese – Kámán Zsolt, Papp Mónika Katalin
– Szabó Árpád Zsolt, Fekete Angyalka – Vincze Zoltán.
Meghaltak: Rekedt-Nagy György, Tarjányi János, Szabó András Ferenc
– Kiskunfélegyháza. Nagy András, Hanisch Pálné Szőke Mária Ilona –
Kecskemét. Csabai Sándor – Kunszentmiklós. Gonda Mihályné Bernáth
Zsuzsanna – Kunszentmiklós. Szívós Lajosné Nyemecz Erzsébet –
Lajosmizse.
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Sajtóközlemény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Városi Kórházban történt gazdasági visszaélés gyanúja miatt büntető feljelentést tett, melynek nyomozati anyaga a Szegedi Városi Ügyészségre került. A kórházi gazdasági visszaélések gyanújában tett feljelentés alapján indult nyomozást a
Szegedi Városi Ügyészség megszüntette. Tekintettel arra, hogy a Csenki Mihály hozzájárult ahhoz, hogy az ő személyes jogait is érintő határozat rendelkező része kifejthető legyen, az ügyészség határozata a következőket tartalmazza.

Immáron 27. alkalommal vették uralmuk alá augusztus 6-án Fadd-Domborit az ország triatlonistái a SporTolna Triatlon Fesztivál alkalmából, mely egyben a Tour-sorozat utolsó állomása
és a sprinttávú országos bajnokság futama is volt
egyben.
A tavalyi évvel ellentétben, az idén kegyes volt az
időjárás a fesztivál résztvevőihez, igaz a ragyogó
napsütésben és a közel 30 fokos hőségben nem
volt leányálom teljesíteni az előírt penzumot. A háromnapos rendezvény pénteken a hagyományos
toronyfutással és az olimpiai ötpróbával vette kezdetét. A fő napon, szombaton, a legkisebbek, a
2004 után születettek futamával indultak a versenyek, majd a megszokott módon a korosztályos
(újonc, gyermek, serdülő) futamok 465 résztvevő-

jének tapsolhatott a szép számmal összegyűlt közönség. A délután az iﬁ, junior, felnőtt és elit futamokkal folytatódott, ahol születtek meglepetések.
A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Triatlon utánpótlás csapatából a következő eredmények születtek. Legkisebbek futama: 50 m úszás, 500 m kerékpár, 200 m futás: Csontos Dóra 7. hely. Újonc
1. kategória: 200 m úszás, 4km kerékpár, 1km futás: Hegyi Boglárka 5. hely, Fricska Anna 7. hely,
Vikor Csaba 17. hely. Újonc 2. kategória: 200 m
úszás, 4 km kerékpár, 1km futás: Csontos Fanni
33. hely, Fekete Vendel 69. hely. Gyermek kategória: 300 m úszás, 8km kerékpár, 2 km futás:
Fricska Fann 45. hely Serdülő kategória: 500 m
úszás, 12 km kerékpár, 3 km futás: Hegyi Dóra 8.
helyezés. Iﬁ kategória: 750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás: Hegyi Brigitta 11. hely.

Himnuszok a fellegek felett
A félegyházi és korondi felnőtt sakkozókat 12 éves
barátság fűzi össze. Kiskunfélegyháza művelődési
központjának „ Pince 72 „ Sakk Klubja 10 éve szervez nyári felkészítő diák sakk-, és sporttáborokat,
amelyekbe 4 éve bevonta testvértelepülésünk Korond ifjú sakkozóit is. Idén július 11 és 17 között került megrendezésre a IV. Nemzetközi Ifjúsági Sakk
- És Sporttábor Korondon, az erdélyi sóvidék szívében, a népművészet, a fazekas mesterség fellegvárában.
A Korondi Új Művelődési Házban 7 fordulós svájci
rendszerű egyéni sakkversenyen mérték össze tudásukat az ifjú sakkozók a félegyházi Kemény Csaba játékvezetése mellett, aki a tábor későbbi programjában egy szimultánt is adott a ﬁataloknak. Szente
Kálmán a vendéglátás szervezője, táborvezető az
alábbi végeredményt hirdette ki a színvonalas mérkőzéseket hozó verseny végeztével. 1. Herédi Edit
5,5 pont /Félegyháza/, 2. Gáll Levente 5,5 pont
/Korond/ 3. Nagy Csilla 5 pont /Fé./, 4. Cserkó Máté

4,5 pont /Fé./, 5. Tófalvi Barna 4,5 pont /Ko./ 6. Nagy
Mónika 4 pont /Fé./, 7. Hideg Ferenc 4 pont /Fé./, 8.
Sándor Tamás 4 pont /Ko./, 9. Gáll Szilárd 3 pont
/Ko./, 10. Tófalvi Előd 3 pont /Ko./, 11. Varga László
3 pont / Ko. /, 12. Szente Zsolt 2 pont / Ko. /, 13.
Jancsó Krisztián 1 pont /Ko./. A sakk mellett a
félegyháziak megismerkedtek Erdély csodálatos természeti tájaival, a közös magyar történelem emlékeivel, a népművészettel, az Ílyés V. Mihály Manufaktúra műhelyben a korondi fazekasság élő hagyományaival. A látogatás érdekes színfoltja volt mikor a
Rákóczi-vár romjainak csúcsán Hudák Péter a
Félegyházi Koncert Fúvószenekar tagja eljátszotta a
Székely-, és Magyar Himnuszokat, amelyek messze
zengő, fennkölt dallamai is mindennél jobban bizonyították összetartozásunkat, azt az igaz BARÁTSÁGOT, amely a sakkon túlnőve áthatja a korondi
és félegyházi sportolók kapcsolatát. A következő, az
V. nemzetközi ifjúsági tábor 2012 év nyarán
Kiskunfélegyházán kerül megrendezésre.
Nagy György a „ Pince 72 „ Sakk Klub vezetője

A Szegedi Városi Ügyészség 1.B.3040/2010/15I.v.sz. számú, a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatának rendelkező része alapján az
ügyészség „a bizonylati rend megsértésével elkövetett számvitel rendje megsértésének vétsége és
más bűncselekmény miatt Csenki Mihály ellen a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága előtt 552/2010. szám
alatt folyamatban volt bűnügyben Csenki Mihály
gyanúsított ellen- a Btk. 289. § (1) bekezdés b.)
pontjába ütköző, aszerint minősülő és büntetendő
számvitel rendje megsértésének vétsége miatt a
nyomozást a Be. 190. § /1/ bekezdés a.) pontja
alapján – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – megszüntette,- míg a Btk. 276. §-ban ütköző, aszerint minősülő magánokirat-hamisítás
vétsége miatt folytatott nyomozást a Be. 190. §
/1/ bekezdés j.) pontja alapján, mivel a gyanúsított
cselekménye oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható
legenyhébb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés alkalmazása szükségtelen, m e g szüntette,
és a gyanúsítottat a Btk. 71. § /1/ bekezdése alapján megrovásban részesítette.
Csenki Mihály 2011. július 7-étől felmentését
kérte, arra hivatkozással, hogy a felmentési idő
utolsó napján rendelkezni fog az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel. 2011. július 7-étől fent
nevezett felmentési idejét tölti, melyen belül kiadásra került számára valamennyi szabadsága,
szabadsága letöltését követően pedig a kötelező
munkavégzés alóli mentesítést kapta meg, a Kjtnek megfelelően. Nevezett közalkalmazotti jogviszonya 2012. március 7-ével szűnik meg,
ugyanakkor a fenti naptól tényleges munkavégzés nem történik.

Virágzik a parlagfű
Az elmúlt időszakban az időjárás nagyon csapadékos volt, ami elősegítette a parlagfű növekedését. A meleg idő előre hozza a virágzási időszakot, ami sokak számára kellemetlenségeket
tartogat – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Barczikay Gábor, a városüzemeltetési iroda
munkatársa.
Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó területen irtsák ki a parlagfüvet! Amennyiben valahol azt észlelik, hogy elhagyatott vagy
nem gondozott helyen virágzik a parlagfű, kérjük, jelezzék a Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda munkatársai irányába a 06 76562-079 –es telefonszámon.
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Asztalitenisz tábor Félegyházán
Nemzetközi asztalitenisz edzőtábor zajlott az elmúlt
héten Kiskunfélegyházán az Európai Asztalitenisz
Szövetség és Félegyházi ASI szervezésében. Európa
húsz országának legtehetségesebb 9-12 éves korú ﬁataljai a városi sportcsarnokban ismerkedhettek meg
a ping-pong alapjaival a sportág kiválóságainak irányításával.
Harmadik éve rendezik meg a
nemzetközi edzőtábort Kiskunfélegyházán, melynek elindítója
Karasi Ferenc, a sportág egyik kiválósága volt. A tábor célja, kiválasztani a legtehetségesebb gyerekeket, hisz közülük kerülnek majd
ki a jövő játékosai. A tábor vezetője Richard Prause, a német válogatott volt szövetségi kapitánya,
Segédje pedig az Ausztriában élő
Fodor Árpád volt. A gyermekekkel a hazai edzők mellett Branka
Batinic és a Németor-szágban élő
Káhn Szilvia foglalkozott.
-g-

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

Íjászaink sikereTáborfalván

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítĘ

A Turul Koppány Íjászai augusztus 6-án Táborfalván adtak számot
tudásukról. A hé7 fős
csapat kiváló eredményeket ért el. Vass Bianka iﬁ lány kategóriában
első helyezettként zárta
a napot. Hegyi Dániel iﬁ
ﬁú kategória harmadik,
Szabó Dominik gyerek ﬁú, második, Magyar Zsanett felnőtt nő kategória másodikja, Vass Tibor felnőtt férﬁ kategória harmadik helyezettje lett.

ANGOL és NÉMET

Félegyházi teniszező nagy sikere
Gulyás István emlékére rendezték meg július 28-31 között a XX. Magyar
Veterán Tenisz Bajnokságot, ahol ifj. Rekedt Zoltán a +35 éves kategóriában első helyezést ért el.
A versenyző jelenleg negyedik a
Magyar Ranglistán korosztályában,
de a versenyen többek között a ranglista első helyezettjét két szettben is
sikerült felülmúlnia. Ifj. Rekedt
Zoltán, aki a KÖÁI József Attila
tagintézményének testnevelő tanára,
a Strand melletti teniszpályán készül
fel a versenyekre. Egyesülete, a székesfehérvári Honvéd Szondi SE tavaly az OB I-ből kiharcolta a Szuperligába jutást. Legközelebb augusztus elején az ország nyolc legjobb csapata mérkőzik egymással,
ahol Ifj. Rekedt Zoltán a ﬁatalok között is megméretteti magát.

Félegyházi Közlöny Online:

nyelvtanfolyam

indul

szeptemberben Kiskunfélegyházán
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely
minĘségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.

A tanfolyam díja 850 Ft/óra

(havi részletfizetés).

SzóbelizĘ tanulóink 95 %-a sikeres
nyelvvizsgát tett! (Írásbeli 75%.)
Intenzív felkészítés a komplex
C típusú nyelvvizsgára.
(Vizsgázzon különbizottságnál szóbelibĘl +
nagyon könnyĦ DEXAM írásbelibĘl.)

Válassza Ön is a 17 éves tapasztalattal rendelkezĘ minĘségi, akkreditált nyelviskolát!
Jelentkezési határidĘ 2011. augusztus 25-ig.
ÉrdeklĘdni www.nyelv-iskola.eu, hétfĘn,
szerdán, pénteken 16.30-19 óráig a MĦvelĘdési
Központban Lantos Jánosnál személyesen vagy a
06-70/387-1313 számon egész nap vagy a hét minden napján
8-19 óráig: 06-20/321-43-54
Széll és Szert Kft., Pladány, Vasút u. 8., 01-0183-05, PL-3915/35, PL-3914/28

www.felegyhazikozlony.hu

