Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja

Félegyházi

Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2011. szeptember 8. XX. évfolyam 16. szám

Közlöny
Ötven éves a közgazdasági szakközépiskola

Testvérvárosunk lett a
szerbiai Kikinda
Államalapító Szent királyunkra, I. Istvánra
emlékezett augusztus 20-án Kiskunfélegyháza. Az ünneplőket és a testvérvárosok delegációit Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, városunk polgármestere köszöntötte.
A köszöntő után szentesítették a szerbiai
Kikinda és Kiskunfélegyháza testvérvárosi
kapcsolatát bizonyító okmányt, melyet Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza polgármestere, és Ilija Vojinović, Nagykikinda polgármestere írt alá.
Folytatás a 2. oldalon.

Projektzáró
Közel ötszáz diák kezdte meg idén a tanévet a fennállásának ötvenedik évfordulóját ünneplő kiskunfélegyházi közgazdasági szakközépiskolában. Az augusztus 31-ei tanévnyitóra az iskola egykori tanárai
és diákjai is meghívást kaptak.
Részletek a 2. old.

Túlárazták a félegyházi sportcsarnokot?
Erre keres választ az a szakértői csoport, amelyet a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami
Szerződéseket Vizsgáló Államtitkársága bízott meg a
feladattal. Szeptember 2-án a PPP konstrukcióban
épült kiskunfélegyházi sportcsarnokban folytattak tárgyalást a 3P Kész Aréna Kft. képviselőivel.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy túltervezték, vagy
túlárazták a létesítményt, a szerződéseket újra kell gon-

dolni vagy indokolt esetben felmondani azokat, vagy
peres úton rendezni az ügyet. A „Sport 21 program” keretében 31 PPP beruházás valósult meg az országban,
ezek jellemzően tornatermek, tanuszodák. Egyetlen
sportcsarnok van, még pedig a félegyházi. Ez idáig már
több helyütt – mint például Hódmezővásárhelyen –
megállapítást nyert, hogy ezek a beruházások, túltervezettek és átgondolatlanok voltak.
Folytatás a 2. oldalon.

Közel ezerkétszáz gyermek vett részt az elmúlt tanévben a Kiskun Múzeum múzeumpedagógiai programjain. A rendezvényekre
a „Múzeumok mindenkinek” címmel kiírt
Európai Uniós pályázaton nyert 7,2 millió
forintot az intézmény – mondta el az augusztus 31-ei projektzárón Mészáros Márta,
az intézmény igazgatója.
A program tavaly októberben kezdődött. Az
elmúlt kilenc hónapban megtartott foglalkozásokon a gyermekek megismerkedhettek a
múzeum titkaival, a város múltjával, a honés népismeret alapjaival. A programokon két
iskola – Móra Ferenc Gimnázium, és TKIKI
– 863 diákja vett részt, illetve még 274 gyermek élt az intézmény által kínált lehetőséggel. A rendelkezésre álló összegből történelmi nyári táborra is futotta.

Gyermekeink védelmében

Állampolgári eskü a városházán

Egy évre szóló együttműködési megállapodást kötött augusztus 23-án a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, melynek célja az általános iskolás gyermekek közlekedésbiztonságra nevelése, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek átadása, valamint a rendőri
pálya népszerűsítése. A dokumentumot Timafalvi László alezredes, kapitányságvezető, és Kapus Krisztián polgármester látta el kézjegyével.

Heten tettek állampolgársági esküt augusztus 25-én a kiskunfélegyházi városházán. Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény tavaly augusztus 20-án lépett hatályba, alkalmazni 2011. január 1-jétől lehetett.
Kiskunfélegyházán ez idáig közel százan éltek törvény adta lehetőséggel. Az
ünnepélyes eskütétel a képviselő-testületi ülés keretében zajlott. A magyar állampolgárságot igazoló okmányokat Kapus Krisztián polgármester adta át.

Timafalvi László elmondta, a rendőrség 2008. szeptember 1-jével hirdette meg
„Az iskola rendőre” programot, amely az eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló átfogó bűn-és baleset megelőzési tevékenységet. Ennek folyamodványa az egy éves együtt működési megállapodás, amely most három általános iskolára vonatkozik. Folytatódik tehát az
„Iskola rendőre” program, melynek célja az, hogy a rendőrség és az általános iskolák vezetői között szorosabb legyen a formális és informális kapcsolat. Az iskola rendőrének feladata az általános iskolák környékén a közrend és közlekedés rendjének fenntartása, a gyermekek helyes közlekedésre nevelése, a bűncselekmények megelőzése, a drogprevenció, illetve az iskolában előforduló, a
rendőrségre tartozó problémák megoldása.
Folytatás a 2. oldalon.
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Testvérvárosunk lett a szerbiai Kikinda

Készül a kerékpárút

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián, városunk polgármestere elmondta,
Kiskunfélegyháza mindig is nagy hangsúlyt fektetett a
partnervárosi kötelékek kialakítására Európa több országában is, de az utóbbi időben előtérbe került a környező országok magyarok lakta településeivel kialakuló testvérvárosi kapcsolat kiépítése. Ezen törekvés
ékes példája tehát a mai nap, amikor Nagykikinda testvértelepülésünkké válik. Bízom abban, hogy hosszú,
jövőbe mutató és virágzó kapcsolattá fejlődik a két település közötti kapcsolat, melynek egyik első lépcsőfoka a mai hivatalos partnervárosi okmány aláírása.
Ilija Vojinović, Nagykikinda polgármestere városa és a
maga nevében kívánt boldog ünnepet Kiskunfélegyháza valamennyi lakójának. Kiskunfélegyháza és
Kikinda már több évtizede működik együtt, ennek beteljesülése a testvérvárosi szerződés megkötése. A polgármester reményét fejezte ki, hogy az együtt működés hosszú távú és gyümölcsöző lesz.
Az ünnepségre Korondról, Segesvárról (Románia),
Kikindáról (Szerbia) érkeztek vendégek, delegációk.
A nagykikindai delegáció tagjai voltak különböző helyi intézmények képviselői (Kikindai Turisztikai Szervezet, Sveti Sava Általános Iskola, Fejős Klára Álta-

Nyolcvanöt százalékban kész a Szentesi – Liget- Alpári
úti kerékpárút. A szakemberek már a Liget utca
Csongrádi út felőli szakaszán dolgoznak.

lános Iskola, Tűzoltóság, Egység Művelődési Egyesület, Kikinda Boksz Club). A testvérvárosi dokumentum aláírása után lehetőség nyílt egy szakmai
konzultációra hasonló kiskunfélegyházi intézmények
vezetőivel.
Az aláírást követő szentmisét Paskai László bíboros
celebrálta. Az egyházi szertartás az új kenyér megszentelésével zárult. A félegyházi gazdakörök képviselői a városi és egyházi elöljárókkal együtt a városháza elé vonultak, ahol Balla László alpolgármester
mondott köszöntőt. Az új kenyeret Szamosi Endre,
Mester Ernő önkormányzati képviselő és Balla László
alpolgármester szelte fel.

Ötven éves a közgazdasági szakközép iskola
Folytatás az 1. oldalról.
A jubileumi évnyitón Kapus Krisztián polgármester, Ágoston Tibor a Kiskunfélegyházi Összevont
Szakképző Intézmény igazgatója és Kocsisné Móczár Julianna tagintézményvezető mondott ünnepi
beszédet. A rendezvényen emléktáblát is avattak a
jeles évforduló tiszteletére.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, az iskola ötven éve szolgálja legszentebb hivatását. Az ide járó diákok számára a tudás háza, vagyis az élet maga. Ma
már nem csak Kiskunfélegyháza, hanem az egész ország büszke az intézményre, de a hátáron túl is elismert a közgazdasági szakközépiskola. Az itt tanuló

diákok nem csak saját jövőjüket építik, hanem Kiskunfélegyháza városáét is. A város vezetése tehát meg
is tesz mindent annak érdekében, hogy az iskola megőrizze hírnevét, és tovább tudjon fejlődni.
Kocsisné Móczár Julianna tagintézmény vezető a
kezdetekről beszélt. Elmondta az iskola 1961-ben
kezdte meg működését, az akkori leánygimnáziumban. A közgazdasági szakiskola még most is működik, ami annak köszönhető, hogy voltak és vannak
olyan emberek, akik az álmaik szerint tudtak és tudnak élni és harcolni az elképzeléseikért. Az ünnepélyes tanévnyitó végén emléktáblát avattak a jubileum
tiszteletére. A táblára az intézmény valamennyi dolgozójának nevét felvésték.

Megállapodás a város és a rendőrség között
Folytatás az 1. oldalról.
Szeptembertől a rendőrök a polgárőrség közreműködésével ellenőrzik az iskolákhoz vezető gyalogos
átkelőhelyeket, valamint azt, hogy a szülők bekapcsolt biztonsági övvel szállítsák gyermekeiket. A fő
cél, hogy a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz, és ez által „pozitív rendőr-kép” alakuljon ki a
gyermekekben, szülőkben és pedagógusokban.
Mindemellett a rendőri hivatást is népszerűsíteni kívánják. A pályaválasztás megkönnyítése érdekében

egy esztendeje működik rendvédelmi képzés a
Constantinum Intézményben – hangsúlyozta a rendőrkapitány.
Kapus Krisztián polgármester szeretné, ha a város az
eddiginél még céltudatosabban haladna előre a gyermekvédelem és az ifjúságpolitika terén. Erre jó példa a
most megkötött együttműködési megállapodás. A másik jelentős előre lépés a szenvedély betegségek viszszaszorítása érdekében, a jövő év januárjában megnyíló szenvedély-betegsegítő és drogprevenciós központ.

Túlárazták a félegyházi sportcsarnokot?
Folytatás az 1. oldalról.
Nagyon sok esetben az önkormányzatok túlvállalták magukat. Ennek egyik legrosszabb példája a kiskunfélegyházi sportcsarnok. A vizsgálatok azt is
megállapították, hogy a PPP típusú beruházások az
önkormányzatok anyagi helyzetéhez és az elvárásokhoz, a valós műszaki kivitelezési költségekhez
képest is túltervezettek voltak. A kiskunfélegyházi
sportcsarnok beruházása jóval meghaladja a város
teljesítőképességét, a létesítmény pedig nem köte-

lező önkormányzati feladatot lát el.
Kapus Krisztán polgármester, országgyűlési képviselő elmondta, az önkormányzat a problémák ismeretében a választások után felvette a kapcsolatot
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Az elszámoltatás jegyében a szaktárca azt vizsgálja, kik
azok, akik ezeket a szerződéseket köttették, és rábeszélték az önkormányzatokat. Elképzelhető, hogy
a vizsgálatok végén a szerződések újragondolásra,
vagy indokolt esetben felmondásra kerülnek.

A munka összköltsége 197 millió forint, melyből
167,5 millió az Európai Uniós és az állami támogatás. A most épülő Szentesi – Liget – Alpári úti
szakasz a Kiskunfélegyházi kerékpárút hálózat egy
fontos része, de már tervben van a Bercsényi –
Mikszáth Penny Market áruház közötti rész építése is, melynek megvalósítására már pályázatot
nyújtott be a város.
Balla László alpolgármester elmondta, a közel
négy kilométer hosszú kerékpárutat a budapesti
székhelyű ÚT-ÉP-KER ’97 Kft. építi, helyi alvállalkozók bevonásával. A munka befejezési határideje ez év szeptembere. A kivitelező a rendelkezésre álló összegből 3854 méter hosszú, dupla aszfalt réteggel ellátott kerékpárutat épít. A Szentesi
úton 1744, a Liget-Alpár szakaszon 2110 méter
hosszú és változó szélességű (2-2,7-2,25-3,25) lesz
a burkolat. Megoldják a csapadékvíz elvezést, valamint kerékpártárolót alakítanak ki a vásártér melletti területen a szakemberek. A kivitelező nagy
gondot fordít a munkálatok során arra is, hogy a
lehető legkisebb fennakadást okozzon a lakosságnak – tette hozzá Balla László.

Tisztújítás a Fideszben
Tisztújító közgyűlését tartotta augusztus 24-én a
városi önkormányzat tiszaalpári üdülőjében a
Fidesz kiskunfélegyházi szervezete. A tagság – immáron harmadszorra – Kapus Krisztiánnak szavazott bizalmat, így továbbra is ő a Fidesz kiskunfélegyházi szervezetének elnöke. Az alelnöki tisztet
Balla László, Jankovszki Zoltán, Mester Ernő és
Szamosi Endre tölti be.

Hírek röviden
Újra megnyílnak a LEADER források. Pályázhatnak önkormányzatok és nonproﬁt szervezetek,
de falusi szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztésére is igénybe vehető a támogatás. Mikro-, kis- és
középvállalkozók, őstermelők jelentkezését is várják, a gazdálkodók pedig a helyi termékek megtermelésének, előállításának és piacra jutásának
elősegítése érdekében hívhatnak le támogatást. A
HBB támogató határozattal, a megfelelő űrlapokkal, igazolásokkal, mellékletekkel együtt a
LEADER pályázatok kizárólagosan elektronikus
úton nyújthatók be ügyfélkapun keresztül szeptember 30. és október 31. között. Részletek a
http://felegyhazikozlony.hu/?p=15568 webcímen
olvashatók.
Elindult a Tanyafejlesztési Program, összesen
825 millió forintra lehet pályázni 2011. szeptember
1.-től 2011. szeptember 30.-ig. A Vidékfejlesztési
Minisztérium várja az érintett őstermelők, családi
gazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi társulások és tanyagondnoki szervezetek pályázatait, melyeket a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) bírál el 60 napon belül. A
szerződések megkötésére egy hónap áll rendelkezésre. További információ:
http://felegyhazikozlony.hu/?p=16531
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Félegyházi Közlöny

Dánok a rehabilitációs központban
Dán delegáció érkezett augusztus 24-én városunkba Közép
Jylland-ból, testvérmegyénkből. A látogatók a helyi rehabilitációs központ szolgáltatásairól, igénybevételének lehetőségeiről tanácskoztak Kapus
Krisztián polgármesterrel és
Dr. Kovács Józseffel, a városi
kórház főigazgatójával.
A Max Madsen vezette küldöttség ezt követően megtekintette
a Fadrusz utcai rehabilitációs
központot. Dr. Kovács József
főigazgató főorvos elmondta, a
tájékozódó látogatást további

3. oldal

Budavári Evelin
a királynő
A tizenhét éves Budavári Evelin lett az I. Reptéri
Fesztivál szépségversenyének győztese. A második helyen a tizenhét éves Varga Mónika, míg a
harmadikon a tizenkilenc éves Zsígó Judit végzett. Mindhárom lány kiskunfélegyházi. A királynő fejére a koronát Kapus Krisztián polgármester
helyezte fel. Az udvarhölgyeknek vitéz Kovács
Pál, a Kiskun Szépe verseny elindítója gratulált.
Fotó: Hajdú Ferenc

magasabb szintű egyeztetések
fogják követni. A dánok ugyanis rendkívül magasra értékelték

a gyógyvízre épülő rehabilitációs központot és annak szolgáltatásait.

Sportiskola indul Félegyházán
Félegyházi Térségi Sportiskola Kft. megalapításáról döntött augusztus 25-én a város képviselőtestülete, melynek elindításához 500 ezer forint
törzstőkét biztosít. A sportiskola ügyvezetője Katona Andor lett, a felügyelő bizottság elnöke pedig Szamosi Endre. Tagjai: Polgár István és
Ernyes László. A könyvelői feladatokkal Kissné
Kovács Ilonát bízták meg. Valamennyien tiszteletdíj, illetve ﬁzetés nélkül látják el feladataikat.
Az utánpótlás nevelés leghatékonyabb módja ma
a sportiskola létrehozása. A sporttörvény legújabb
módosítása lehetőséget nyújt az anyagi háttér meg-

teremtéséhez. Eszerint a vállalkozások öt látványcsapat-sportágat (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogathatnak a társasági adókötelezettsége legfeljebb 70%-áig. A támogatás összegét költségként leírhatják, csökkentve ezzel a társasági adóalapjukat, emellett pedig társasági adó-kedvezményre is jogosulttá válnak.
A támogatás az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására, versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására, személyi jellegű ráfordításokra, tárgyi
eszközökre és a képzéssel összefüggő feladatokra
fordítható – tájékoztatta lapunkat Balla László.

Olcsóbb jogosítvány, vizsga helyben
Három sávra kívánják osztani a Nefelejcs utcát annak érdekében, hogy felgyorsuljon a városközpont
irányába haladó forgalom. A város képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, elrendeli az aszimmetrikus közlekedési rend kialakításának tervezését. Az elképzelések szerint a városközpont irányába
két, míg az attól távolodó irányba egy forgalmi sávot alakítanának ki. A forgalmi rend megváltozása
után autóvezető képzési vizsgahely lehetne Kiskunfélegyháza.
Jelenleg a vizsgára készülők Kecskemétre járnak át,
hogy elsajátítsák a forgalomban való vezetés gya-

korlatát. Kiskunfélegyházán akkor lehetne vizsgáztatást végezni, ha a város úthálózata megfelelne a
szabványban rögzített kritériumoknak. Feltétel egyebek mellett a jelzőlámpás csomópont megléte, amely
adott, és feltétel, hogy a vizsga időtartamának 40%a párhuzamos közlekedésre alkalmas útvonalon történjen. Ez utóbbi jelenleg nem teljesül. A Nefelejcs
utca forgalmi rendjének átalakítása után a vizsgahely
kijelölés feltételei is adottak lehetnek. A Nefelejcs utca kiépített burkolati szélessége lehetővé teszi három
forgalmi sáv kijelölését. Az új burkolati jelek felfestését, évenként esedékes felújító festését a Süveges
Autós Iskola vállalta magára.

Vizet osztottak
a városházánál
Az augusztusi nagy hőségben védőitalt (szódavizet) osztottak a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatal dolgozói a járókelőknek a városháza bejáratánál. A Józsa Szóda felajánlásának köszönhetően
a szabadban dolgozó közmunkások is felfrissíthették magukat munka közben. A hőség enyhítése érdekében a Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet napi két alkalommal locsolta Kiskunfélegyháza főútvonalait és az aszfaltozott útjait – mondta el a Félegyházi Közlönynek Balla László, alpolgármester.

Születésnapi
köszöntők

XIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál
Az integrál Zrt. Kiskunfélegyháza, valamint a Petőﬁ
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a szeptember 9-11 között megrendezésre kerülő XIII. Kiskunfélegyházi Libafesztiválra Helyszín a Művelődési Központ udvara, Korona utca, Kazinczy utca.
A három napos program szeptember 9-én 10 órakor,
a libatenyésztők szakmai konferenciájával kezdődik
a művelődési központban. Ezen a napon kiállítás,
könyvbemutató, koncertek várják az érdeklődőket.
Másnap a Kazinczy utcában kezdődik főzőverseny,
de lesz kedvezményes baromﬁtermékek-vásár az In-

tegrál Zrt. pavilonjában, kirakodóvásár, libasimogató és kézműves foglalkozás. A fesztivált Dr. Horváth
Sándor, az Integrál Zrt. elnöke nyitja meg 9.30 órakor.
Ezt követően Kiskunkapitányt avatnak. A nap folyamán a Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület és a
félegyházi Padkaporos Táncegyüttes, utcaszínház,
bábelőadás és koncertek várják a kikapcsolódni vágyó embereket. Vasárnap Jászszentlászló hagyományőrző és művészeti csoportjai mutatkoznak be.
Ünnepi köszöntőt mond Kiss Melinda, Jászszentlászló polgármestere. Délután tűzzsonglőrök foglalják el a Korona utcai színpadot, este a Széljáró Balladás együttes tart lemezbemutató koncertet.

Részletes program: http://felegyhazikozlony.hu/?p=16361

Kilencvenedik születésnapjuk alkalmából köszöntötte otthonában Varga Mihályné Terike nénit,
illetve a Nádasdy utcai szociális otthonban élő
Horváth Mihálynét Kapus Krisztián polgármester. Az idős hölgyek a virág mellé egy oklevelet is
kaptak, melyet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével.
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Fotók
a Kiskun Múzeumban
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Rockopera a Béke téren

A helyi Wesel Hugó Fotókör
III. Nemzetközi Fotópályázatának anyagából nyílt kiállítás augusztus 28-án a Kiskun
Múzeumban. A tárlatot Balla
László alpolgármester nyitotta meg.
A képeket Nagy István fotóművész értékelte, a zenei aláfestést az Ében kvartett biztosította. A negyvenhat fotós munkáit bemutató kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg.

Amikor a mese testet ölt…
Egy minden ízében remek kiállítást rendeztek
Szent István királyunk ünnepének előestéjén a
művelődési ház aulájában Búcsú Alinda és Szabó
Ildikó képanyagának bemutatásával. A két hölgy
lényegében folytatta a mester és tanítványa című
sorozatot (Terescsényi Endre -Molnár István), hiszen Szabó Ildikónak, a Móra Ferenc Gimnázium művésztanárának tehetséges tanítványa volt
Búcsú Alinda. Közös kiállításuk igazi ínyenceknek való élményt jelent. Külön-külön is megfelel
egy önálló bemutatónak, de megvannak azok a
formai és tartalmi jegyek, melyek összefűzik egy
egységes bemutatóvá a paravánok képsorát.
A cikk teljes terjedelmében a http://felegyhazi
kozlony.hu/?p=15778 olvasható.

Programajánló
A Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ szeptemberi programjai. Hattyúház:
Szeptember 13., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A városi könyvtár Baba-mama Klubja. Ismerkedés,
bemutatkozás, új babák fogadása.
Szeptember 17., 8-12 óra: A Kulturális Örökség
Napjai program jegyében – nyitva tartási időben
- a könyvtár megtekintése. Csoportok fogadása
előzetes bejelentkezéssel.
Szeptember 23., péntek 10 óra: Gyermekbirodalom. Mesedélelőtt Zsirmik Istvánnal.
Szeptember 27., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A városi könyvtár Baba-mama Klubja. Az együttjátszás öröme.
Művelődési központ
Szeptember 9-11. A XIII. Libafesztivál programjai a Kazinczy és a Korona utcában.
Szeptember 17., szombat 16 órától:
Kulturházak éjjel-nappal programjai. Gyermekprogramok, barangolás a művelődési központ
zeg-zugaiban.
Szeptember 17., szombat 19 óra: A KASZSZ
együttes jazz műsora.
Szeptember 24., szombat 10-16 óra: Családi
nap felekezetközi szervezésben.
Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus előadása Életünk lenyomata gyermekeink lelkében címmel. A
rendezvény ideje alatt gyermekprogramok várják
a kicsinyeket.
Nyitva tartás:
Hétfő: zárva, Kedd: 10-20 óráig, Szerda-csütörtök
13-20 óráig, Péntek: 10-20 óráig.
Szombat: igény szerinti nyitva tartás

Koltay Gergely és Szűts István „A Megfeszített” című rockoperáját vitték színpadra augusztus 20-án a Félegyházi Táncszínház, a
Felvidéki Rockszínház és a Nagykikindai Sirülő Néptáncegyüttes közreműködésével. A
darabot Karkó Henriett rendezte, a koreográfusi feladatokat pedig Kátai Tibor látta el.
A rockopera mai világunkba helyezi az evangéliumi történetet, amelyben a Vezér boldogság-pótlékként a pusztító szert kínálja a nép-

nek, míg a Mester a szeretet hatalmát szegezi
szembe Mammon hatalmával, s az életet teremtő testvériséget és megbékélést hirdeti. A
rendező szavaival élve a darab azt fejezi ki,
hogy a kegyetlen árulás és az elviselhetetlen
testi és lelki gyötrelmek ellenére a Rossz sohasem győzheti le a Jót, az igazságtalanság az
igazságot. A Mester keresztfája előtt megidézzük a magyar történelem nagyjait, akik a “Jót
képviselték és ezért az életüket áldozták.”
Fotó: -g-

Koncertezik a Széljáró Balladás
A Széljáró Balladás együttes
bemutatkozó lemeze tavaly jelent meg „Duhaj gyerek vagyok” címmel. A csapat (Nagyapáti Anita akusztikus basszusgitár és ének, Pázmándi Judit
ének és ritmushangszerek, Sövény Tibor pórza és akusztikus
gitár, Vas László akusztikus gitár, hosszúfurulya, doromb)
2009 óta játszik együtt, repertoárjukban a saját szerzemények
mellett a népi és megzenésített
klasszikus irodalmi alkotások is
szerepelnek.

Arra törekednek, hogy egyéni
stílusban, a hagyományosat ötvözve az újjal, a balladai stílust
is felhasználva a rájuk jellemző
módon szólaljanak meg. Az
alábbi helyeken és időpontokban hallgathatja meg a nagyérdemű az ingyenes koncerteket:
Szeptember 9-én 19 óra, Kecskeméten az Aradi vértanúk terén a Széchenyi Városi Részönkormányzatok Napja alkalmából, szeptember 11-én 19
órakor Kiskunfélegyházán a
Korona utcai szabadtéri színpa-

don a Libafesztivál keretein belül, szeptember 18-án pedig, a
Kulturális Örökség Napja alkalmából tartott perbáli rendezvényen lépnek fel. Vendégzenész Molnár István (dob).

Fotók az Ó-templomról
Kétszázötven éve, 1761-ben szentelte fel az Ótemplomot a váci püspök. A jeles évforduló alkalmából nyílt fotókiállítás augusztus 16-án a Hatytyúház 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 1749-ben
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 építe-

ni. 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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Nyomtatással festik a bőrt
a Berkemann-nál

Egy nyakas kiskun
emlékére…

Egyedülálló, ez idáig még nem alkalmazott bőrfestési technológiát fejlesztett ki a Berkemann
Hungary Bt. Az új technológiának köszönhetően
a bőrökre tetszőleges motívumokat tudnak festeni. A vizes alapú környezetbarát festéket nyomtatással viszik fel a munkadarabokra. A projekt 50
ezer munkaóra gyümölcse, mely az Európai Unió
támogatásával valósult meg –tájékoztatta a sajtó
munkatársait az augusztus 26-án megtartott projektzárón Gyenes Balázs projektigazgató.
Gyenes Balázs bevezetőjében a cég történelméről
beszélt. Elmondta, az első cipőgyártó műhely
1885-ben jött létre Hamburgban. Az igazi áttörést
a talpbetétgyártás hozta meg 1903-ban, majd
a lábgimnasztikai szandál 1953ban. A cég 1997-ben kezdte meg a cipőgyártást
hazánkban. A félegyházi és a móricgáti telephelyen
jelenleg háromszáz fő
dolgozik. Évente 335 ezer cipő kerül ki a
gyárból. Az új technológiák alkalmazásának, a jó
termékeknek és a minőségi munkának köszönhetően a fejlődés töretlen. Céljuk, hogy a Berkemann
Hungary Bt. piacvezető lehessen a cipőgyártás terén, Magyarországon. A most bevezetett „Lábbeligyártás során alkalmazott egyedi bőrdesing kialakítása nyomatással” technológia lényege, hogy
a bőrökre tetszőleges motívumokat tudnak festeni.
A vizes alapú környezetbarát festéket nyomtatással viszik fel a munkadarabokra. A gazdaságosság
érdekében a kiszabott bőrökre nyomatják a motívumokat. Az új technológia előnyei egyebek kö-

zött az egyedi dizájn, függetlenség a bőrbeszállítóktól, az utánrendelés lehetősége. A tervek szerint a jövő évben előállított termékek
negyven százalékát az új
technológiával készített
cipők teszik majd
ki – tette hozzá
Gyenes Balázs.
(x)

Félegyházi táncosok sikerei Zánkán
Több kategóriában is sikerült
dobogóra állni a félegyházi
Wings táncosainak a tizenhetedik Gyermek és Ifjúsági
Táncfesztiválon. Az egyesület
vezetője, Barát Enikő elégedett a ﬁatalok eredményeivel,
véleménye szerint a zánkai diákolimpia az egyik legnevesebb verseny a táncosok körében, így fontos, hogy itt is jól
szerepeljenek a félegyháziak.
Augusztus 9-e és 14-e között
a Balaton-parti Zánka adott
otthont a Gyermek és Ifjúsági
Táncfesztiválnak, amelyen a
Wings Tánc Sport Egyesület
táncos lábú gyermekei is
megmérettették tudásukat. Az
5 napos eseményen a ﬁatalok
több kategóriában értek el dobogós helyezést. A mindössze
10 éves Gál Krisztián és
Monyók Anna Gyerek 2 kate-

góriában 2. helyezést ért el, a
standard kategóriában pedig a
legjobbnak bizonyultak. A két
gyerkőc junior 1-ben is megmérettette magát, ahol latin
tánc kategóriában a 38 indulóból az előkelő 4. helyen végeztek. Standard kategóriában
a 29 versenyző közül a dobogó 3. fokára léphettek.
Barcsik Márk és Czifrik
Panna a hobbi kategóriában
junior 1-ben mindenkit maguk mögé utasítottak standard
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és latin-amerikai kategóriában. Az elért teljesítményük
kimagasló, hiszen az ország
minden pontjáról érkeztek
gyermekek a táncfesztiválra.
Idén 72 páros nevezett az 5
napos versenyre. Az egyesület
már több mint 100 tagot
számlál, köztük számos leigazolt táncossal. A diákolimpiát
követően szeptembertől ismét
beindul a felkészülés, hiszen
kezdetét veszi az őszi versenyszezon.

2003 óta nincs már köztünk Faragó József fafaragó mester, s azóta két dolog bizonyosodott
be. Az egyik az alábbi gondolat mélyen ülő igazsága: „Az első generáció felejt; a második elfelejt; a harmadiknak eszébe sem jut.” És ugyancsak helytálló azon kijelentés is, miszerint Józsi
bácsi különös egyéniségű, szókimondó, nyakas
kiskun ember volt, egyéni ízű alkotója
Félegyházának. Ebből adódik azon további –
általános – következtetés, hogy bizony időrőlidőre vissza kell hozni azokat, akik
Kiskunfélegyháza művészettörténetében értéket
teremtettek. Vissza kell hozni őket egy rövid időre, legalább annyira, hogy az újabb generációk
is szembesülhessenek alkotásaikkal.
Ezért volt szükséges és fontos megrendezni azt a
remek tárlatot, amelyet Szent István ünnepén a
Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár vállalt fel Faragó
József alkotásaiból. Városunkban majd 10 éve
rendeztek bemutatót műveiből, szeretett kiállító
helyiségében, a Szakmaközi Művelődési Házban.
Ezúttal a bemutatott anyag kiválasztása nem valamiféle életutat, alkotói korszakot, vagy stílusbeli világot kívánt reprezentálni, hanem csak kizárólag magas kvalitású, az alkotóra oly jellemző markáns művek fogadják a terembe lépőket.
Ezen elv alapján homogén, magas színvonalú
anyaggal találkozhat a félegyházi (és nem
félegyházi) közönség.
A nagyméretű táblaképek, melyek a művek zömét alkotják, egyetlen témát járnak körül: a kiskun embert, az ő életét, dolgos mindennapjait,
felmagasztalását. A látogató és szinte észrevétlenül visszasétál a város múltjába, körülbelül Móra
Ferenc világába. Mert milyen is – volt – a kiskun
ember? Legjobban éppen Józsi bácsi fogalmazta meg képi világa mellett egy mondatba sűrítve:
„A kiskun ember inkább bevágja fejét a szemöldökfába, de meg nem hajol.” Hát erről a büszke
tartású emberekről ad hírt a kiállítás. S ez volt az
ő ars poeticája. Talán vele együtt szállt sírba ez a
mentalitás is. Faragó József volt az utolsó nyakas kiskun ember, aki alkotásaiban nagyon egyedi és félegyházi képi világot teremtett.
A helyszín és az időpont mellett tökéletes választás volt Bátki Fazekas Zoltán kiállítást megnyitó személye is. Hiszen a ma országosan ismert
költő és operaénekes gyermekkorában sokat „lábatlankodott” Józsi bácsi műhelyében. Néha van
úgy, hogy a történelem
egy kicsit ismétli önmagát. Ennek a kiállításnak a létrehozásában szinte ugyanaz a csapat segédkezett, mint Faragó József 2002-es utolsó
bemutatóján.
Kertész
Jánosné és Szabó Ildikó
mellett ezúttal Kállainé
Vereb Mária és Lukács
Ferenc dolgozott meg azért,
hogy ez a nagyszerű tárlat
sokáig éljen a félegyháziakban. Legalább a következőig!
RF

Félegyházi Közlöny
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In Memoriam...

2011. szeptember 8.

Egyházi sorok

Kurucz Béláné Márti néni
Édesanyánk 10 gyermekes család 8. szülötteként,
1929. október 7-én látta meg a napvilágot.
Gyermekkorában családjával együtt átélte a háború nehézségeit, és már ﬁatalon megtapasztalta
a veszítés fájdalmát, mivel két testvérét is ebben
az időben temették el. Tanulmányait a város női
szerzetesek által fenntartott tanítóképzőjében végezte. Ekkor ismerte meg férjét. 21 évesen kötött
házasságot édesapánkkal, akivel nagyon boldog házasságban éltek.
Édesapánk váratlan és súlyos betegsége után 40 évesen maradt özvegy. Ettől kezdve egyedül nevelt bennünket. Nagyon szeretett mindkettőnket. Rengeteget dolgozott azért, hogy ne érezzünk semmiben
sem hiányt, mert mind a ketten tanultunk még.
Pedagógusi hivatását kezdettől fogva lelkesen végezte. A Félegyháza
melletti Ilonaszálláson, édesapánkkal együtt Tiszasason, Csépán,
Gyöngyösön tanítottak, majd Bagimajorba kerültek.
Édesapánk halála után minden energiáját ifjúsági színdarabok, kirándulások szervezésébe, a ﬁatalokkal, gyerekekkel való személyes
kapcsolattartásba fektette. Semmilyen nehézség nem okozott számára problémát.
Tanítói, később tanári tevékenységét a kiskunfélegyházi Petőﬁ és
Dózsa Általános Iskolában végezte. Nyugdíjba vonulása után sem
szakította meg a gyerekekkel a kapcsolatát, mert élettapasztalatát, a
gyerekek iránti szeretetét és Istenbe vetett bizalmát a hitoktatói munkájában ekkor teljesítette ki.
2009-ben, amikor 79 évesen is még rendszeresen tanított, a 60 év pedagógus munkájának elismeréseként megkapta a gyémántdiplomát.
Az egyházközségben az 1990-es években megalakult Karitász csoport, amit ő irányított húsz éven keresztül. Munkájáért a magyar Katolikus Püspökkari Konferenciától 2004-ben a “Szent Erzsébet rózsája” díjat kapta meg.
Utolsó éveiben is még ﬁatalos lendülettel, kerékpárral szelte át a várost, hogy eljusson mindenhová, ahol a szükséget meglátta.
Életének utolsó szakaszában, amikor a súlyos betegsége őt keményen megpróbálta, Isten szeretete a lelki fájdalmakon és szenvedéseken keresztül megtisztította.
Aktív, a gyerekek hitét alakító, a rászorulókon segíteni szándékozó
tevékeny élete sokak szívében megmarad.
Mi mindannyian, akik ismertük, tiszteltük, és szerettük őt, kedvelt
költőjének Sík Sándornak szavaival adunk hálát az ő életéért:
,,... Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
És ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen!
Hála legyen, Uram!
Hála legyen!”
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonainknak, barátainknak,
ismerőseinknek, kollégáinknak, akik édesanyánk temetési miséjén,
temetésén részt vettek és imájukkal, virágaikkal, 2011. augusztus 19én velünk együtt búcsúztak el tőle.
Örök szeretettel gyermekei és dédunokái

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Dr. Üveges Orsolya- Kiss Zoltán Ferenc, Kürtösi
Erika- Panik Csaba, Ádám Bettina- Kovács Zsolt Pál, Fodor EdinaBesze Róbert, Barta Éva-Hatvanyi Zoltán, Nagy Zsuzsanna-Cseh János.
Meghaltak: Cserép Károly Mátyás, Csordás Józsefné Pázsit Margit,
Fehér Rozália, Gémes István, Fábián László, Zűsz Józsefné, Fekete
Józsefné Csenki Terézia-Kiskunfélegyháza. Sino Jacob –Berlin
Németország. Szakál Ferenc- Tiszakécske. Kádár Péter-Tiszaalpár.

• Mária napokat tartanak szeptember 7-18. között az Ó-templomban. Részletes program a hirdetőtáblán és az alábbi linken olvasható. http://felegyhazikozlony.hu/?p=16677.
A rendezvénysorozat zárásaként szeptember 23.-án pénteken, jótékony célú egyházközségi szüreti bált szerveznek, melynek teljes bevételét a Szent István oltár felújítására fordítják. Érdeklődni és belépőjegyet vásárolni a Sarlós Boldogasszony Főplébánián lehet.
• Szeptember 10-én, szombaton az egyházközségek érintett ﬁataljai beszámolót tartanak a Madridi Ifjúsági világtalálkozóról. Az Új-templomban 17:30-tól, az Ó-templomban pedig 19:30-tól.
• Szeptember 11-én, 9 órakor tanévnyitó szentmise lesz mindkét templomban. Amenynyiben szeretnék, hogy a gyermekek iskolatáskáját megáldják, hozzák magukkal erre
a misére.
• Folytatódik az elsőáldozók közös felkészülése szeptember 11-én az Ó-templomban.
Ezen alkalmakra szeretettel hívják a szülőket is. Az elsőáldozás október 8-án, szombat
délelőtt fél 11-kor lesz.
• Szeptember 18-án, vasárnap délután 4 órakor ünnepi szentmise keretében lesz a betegek szent kenetének kiszolgáltatása az Ó-templomban. Előtte a péntek, szombat esti szentmisén közös lelki felkészülés lesz a szentség vételére. Akik betöltötték a 60.
életévüket, vagy betegségük indokolttá teszi, illetve nem zárták el magukat a szentségek vételétől, jelentkezzenek a Sarlós Boldogasszony Főplébánián, vagy a sekrestyében. Ezen a vasárnapon a Kalmár kápolnában nem lesz szentmise.
• A család éve keretében zarándoklatot szerveznek családok részére szeptember 24-én,
szombaton Budapestre a Makkos-Mária bazilikához. Érdeklődni és jelentkezni lehet
a Szent István 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.

Orvosi ügyelet
FELNŐTT ÜGYELET: Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kkfháza,
Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Városi Kórház
76/463-222 Kkfháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:
Szept. 5-től szept. 11-ig SZENNA patika, Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:
76/466-398. Szept. 12-től szept. 18-ig ALMA patika, Kkfháza, 9. körzet 8/B
(TESCO). 76/712-036. Szept. 19-től - szept. 25-ig HOLLÓ patika Kkfháza, Dr.
Holló Lajos u. 71. Tel.: 76/462-454. Szept. 26-tól - szept. 30-ig HÓVIRÁG patika
(Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363). ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szep. 10-én és 11én: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), Dr. Pozsár
Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181). Szept. 17-én és 18-án Dr. Vígh
István Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Medgyesi József Kkfháza,
Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995), Szept. 24-én és 25-én Dr. Pesír Zoltán,
Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330), Dr. Sörös József Jászszentlászló,
Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188). GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út)
Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 06-70/321-05-84.
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Lezárult a képzési program
Július 18-án zárult le „Az INTEGRÁL Zrt. általános képzéseinek programja átmeneti támogatás igénybevételével” elnevezésű projekt az INTEGRÁL Zrt. Baromﬁfeldolgozó Üzemében – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Dobosné Németh Ottilia igazgató. A projekt kapcsolódik a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében meghirdetésre került a „Nagyvállalkozások speciális és általános képzéseinek
támogatása a konvergencia régiókban” megnevezésű pályázati kiíráshoz.
A még 2010. évben elnyert pályázat keretében az idén februártól, 60 fő dolgozó átfogó képzése valósulhatott
meg az üzemben. A képzési program legnagyobb részét a szakmai ismeretek megszerzése tette ki. Az ehhez
kapcsolódó elméleti ismeretanyagot tanórák keretében, szakképzett tanárok segítségével sajátíthatták el a dolgozók.
Az elméleti tudás megszerzésével párhuzamosan gyakorlati oktatás is történt, melyet szintén szakképzett oktatók vezényeltek le kiscsoportos foglalkozások keretében. A képzési program azért volt kiemelten fontos az
üzem életében, mert a dolgozók többsége betanított munkás, szakmai előiskolázottság nélkül.
A képzés lehetőséget adott arra, hogy a dolgozók valamennyi munkafolyamatot részletekbe menően elsajátítsák és begyakorolják. A tanult anatómiai, technológiai, higiéniai ismeretek felhasználásával hatékonyabb
munkavégzésre és jobb minőségű termékgyártásra nyílik lehetőség. Olyan munkatársakkal gazdagodott az
üzem, akik teljes mértékben mobilizálhatók a kopasztástól, a daraboláson, a csomagoláson át a késztermék kezeléséig.
A megszerzett tudás birtokában a képzésben résztvevő dolgozók észrevehetően magabiztosabbá váltak a munkában , érdeklődőbbé a szakmai kihívások iránt, valamint ﬁgyelmesebbek egymás irányában. Ehhez nem kis
mértékben járult hozzá, hogy a szakmai képzés mellett a munkahelyi külső- belső kommunikációról, konfliktuskezelésről és problémamegoldásról is hallgattak előadásokat, végeztek kapcsolódó szituációs gyakorlatokat. Ezen előadások haszna nem vonható kétségbe olyan munkahelyen ahol több száz dolgozó tölti ﬁzikai
munkával mindennapjait, viszonylagosan monoton, ingerszegény körülmények között.
Az INTEGRÁL Zrt. mindig is szem előtt tartotta a környezettudatos termékgyártást és most a képzési program keretében ennek fontosságát a munkatársakkal is megismertették. A környezetvédelem terén a többi képzéshez hasonlóan nem kizárólag elméleti, hanem gyakorlati oktatás is történt. Ez nagy segítség volt ahhoz, hogy
az üzemben beindulhatott a szelektív hulladékgyűjtési program. A képzés hatékonyságára, a dolgozók környezettudatos szemléletfejlődésére az a legjobb bizonyíték, hogy a környezetvédelem témakörében meghirdetett üzemi nyílt napot nagy érdeklődés övezte, a dolgozók ismerősei, családtagjai is részt vettek az eseményen.
Az elmúlt fél év alatt megtartott képzési programcsomag egyik, dolgozói körben legnépszerűbb területe a számítógépes alapismeretek elsajátítása volt, melyet a többi megszerzett tudáshoz hasonlóan nem csak a munkahelyen, de a civil életben is tudnak hasznosítani.
A projekt kapcsán a vállalatnál megvalósuló esélyegyenlőségi és környezetvédelmi elveket átvizsgálták. Olyan
intézkedéseket vezettek be, mellyel a fejlődés biztosítására szolgál a környezetvédelem területén, valamint
olyan intézkedéseket, melyek elősegítik az esélyegyenlőségi elvek széles körben való érvényesülését.
A képzési programmal az üzem és az abban résztvevő valamennyi dolgozó hasznos tudással és tapasztalattal
gazdagodott, amely elősegítheti, hogy a cég hatékonyabb legyen a vevői igények kielégítésében, piacuk megtartásában, illetve tovább fejlesztésében.
(x)

Népszámlálás 2011.
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX.
törvény rendelkezik. A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás bizonyos kérdések kivételével kötelező. Nem kötelező a nemzetiségre,
anyanyelvre, vallásra, a tartós betegségekre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása.
Az adatfelvétel név nélkül történik, a számlálóbiztosra – és mindenkire, aki kapcsolatba kerül az
anyaggal – szigorú titoktartási kötelezettség vonatkozik. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai
célra használhatóak. A népszámlálás alapja a 2011.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot. A népszámlálás sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.
A számlálóbiztosi munkára a jelentkezések lezárultak. A jelentkezéseket követő kiválasztási eljárás
eredményeként – ﬁgyelembe véve a kiosztható helyekre történt jelentős túljelentkezést is – a népszámlálási biztosok kiválasztása megtörtént.
Kiskunfélegyháza területén 121 számlálóbiztos fogja a munkát elvégezni, s őket pedig 30 felülvizsgáló

koordinálja. Az otthoni felkészülés után a számlálóbiztosok és felülvizsgálók képzése szeptember 12 és
19 között történik. A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes
igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek
kell tekinteni őket.
Az adatszolgáltató csomagok kézbesítése szeptember 27-től történik a lakosság részére. Kérjük, hogy
ezt az egységcsomagot ne szóróanyagnak tekintsék,
őrizzék meg, ez jelenti a kitöltés alapját. Az adatszolgáltatást teljesíteni lehet önállóan interneten vagy
papír alapon, de csak október 1 és 16 között. Az ezt
követő időszakban a kérdőívek kitöltése már csak a
számlálóbiztos közreműködésével lehetséges. Az
egy háztartásban élők csak ugyanazt a kitöltési módot választhatják. Kérjük, hogy akik 2011. október 1.
és 31. között valamilyen oknál fogva kimaradnak az
összeírtak köréből, jelentkezzenek a népszámlálási
pótösszeírás céljából a lakhelyük szerinti illetékes
polgármesteri hivatalban 2011. november 1. és 8. között.
Együttműködésüket köszönjük

7. oldal

Árverési
hirdetmények
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát
képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére – csökkentett kikiáltási
árakon: Deák F. u. 2. sz. alatti 46 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség,
Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát
képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: 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 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, 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, Asztalos J. u. 24. sz. alatti 42 m2-es nem lakás célú helyiség, Asztalos J. u. 20/2. sz. alatti 21
m2-es garázs, Asztalos J. u. 28/2. sz. alatti 21
m2-es garázs, Asztalos J. u. 28/4. sz. alatti 26
m2-es garázs, Izsáki út 1/c. sz. alatti 120 m2-es
nem lakás célú helyiség, 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 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.
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 (20/342-5510), vagy a www.felegyhazikozlony.hu, és a
www.kiskunfelegyhaza.hu web oldalon.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kkfháza, 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)

ISSN: 1216-1403

Félegyházi Közlöny

8. oldal

Rácz Tibor az ország
harmadik legerősebb embere
Két bronzéremmel tért haza a Biatorbágyon megrendezett országos Molnár Miklós fekvenyomó emlékversenyről Rácz Tibor. A kiskunfélegyházi versenyző az
open (+125 kilogramm) és a mosters (+ 100 kilogramm)
kategóriában szerezte meg a harmadik helyet 210 kilogrammos eredményével. A sportolót (augusztus 29-én)
otthonában köszöntötte Dongó József önkormányzati képviselő és Sahin Dezső,
Kiskunfélegyháza város egykori legendás focistája.

2011. szeptember 8.

,,Mindennapok Hősei”
Idén is megrendezi a hagyományos szeptember 11-ei emlékfutást Kiskunfélegyháza Város
Tűzoltósága a Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület és a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével. Az emlékfutás 16 ország tűzoltói és civil érdeklődők részvételével szeptember 11-én
8 óra 45 perckor indul a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat elől. További információk és
részletes útvonal az alábbi linken olvasható:
http://felegyhazikozlony.hu/ ?p=14562
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK
ÚJ FORMÁBAN
Intenzív oktatás, olcsó árakon
Alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentációkészítés, Elektronikus levelezés, kommunikáció, internethasználat, Perifériák, Operációs rendszer üzemeltetése, karbantartása, Számítógép-szerelés lépésről-lépésre,
Vezeték nélküli hálózati ismeretek. A fenti témakörökre külön-külön is lehet jelentkezni, de lehetőséget biztosítunk komplett, kezdő és haladó számítógép felhasználói ismeretanyag elsajátítására is,
mely magában foglalja a fent felsorolt oktatási anyagok egy részét. Az oktatást szakképzett informatikai
tanár tartja, max. 10 fős csoportokban. Igény esetén több kurzus beindítására is adódik lehetőség, valamint felkészítés ECDL vizsgára.
Jelentkezés és további felvilágosítás kérhető a 0670/387-1313-as telefonszámon, valamint személyesen a Szolgáltató Kuckó (Petőﬁ ltp. Dr. Holló
Lajos u. 61.) nyitvatartási idejében: H-P: 16–19-ig.

Rácz Tibor kérdésünkre elmondta,
2005 óta versenyez rendszeresen.
Ez idáig huszonegy serleget tudhat magáénak. Ebből tizennyolc
a győzelmet bizonyító trófea. A
félegyházi sportoló, heti négy
edzést tart, versenyidőszakban
pedig napi két alkalommal emelgeti a súlyokat. A legutóbbi megmérettetésen is egy hajszál választotta el a győzelemtől, hisz az augusztus 20-ai Séberger Kupán könnyedén teljesítette a 220 kilogrammot. A bizonyítási lehetőségre nem sokat kell várnia, hisz szeptember
17-én ismét versenybe szállhat az országos
bajnoki címért.

Szüreti felvonulás és bál
A Nagyszőlő úti és a Haleszi Gazdakör szervezésében szeptember 24.-én, szombaton. 9-9.30 óra között gyülekezés a Nagyszőlő-Úti Gazdakör épületénél. 9.45 óra:
Indulás Haleszba.10 óra: Gyülekező a Kiskunsági TÉSZ-nél. 10.15 órakor a két
gazdakör közös felvonulása Kiskunfélegyházán. 10.45-kor: Érkezés a Majsai út felől a Kossuth utcára. 11 óra: Borszentelés a Szent István templom előtt. 11.30 óra.
Fogadás a Polgármesteri Hivatal előtt. Felvonulás az E-5-ös úton, Bercsényi utcán.
Szüreti Bál 19 órától a Kiskunsági TÉSZ telephelyén.
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