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Beléptető rendszer 
a Városházán
Beléptető rendszert
helyeztek üzembe
január első hetében
a Polgármesteri Hi-
vatalban. A dolgo-
zók egyedi azono-
sításra szolgáló be-
léptető kártyával lép-
hetnek be, illetve ki
az épületből. A működésbe helyezett rend-
szer a munkaidő-nyilvántartást, illetve a
vagyonbiztonság növelését hivatott szol-
gálni. A beléptető rendszer a későbbiekben
az ügyfelekre is kiterjed majd – tájékoz-
tatta a Félegyházi Közlönyt Kapus
Krisztián polgármester.

Drogprevenciós
központ városunkban
Január másodikán
nyitotta meg kapuját
a Kiskunfélegyházán
és a környező tele-
püléseken élő szen-
vedélybetegek ellá-
tását biztosító VÁ-
LASZ Szenvedély-
beteg-segítő és Drog-
prevenciós Központ a Bajza utca 36. szám
alatt. Az új létesítményt a Szociális Rekreá-
ciós Társaság üzemelteti. A drogprevenciós
központtal (január 12-én) ismerkedtek meg
a város és a sajtó képviselői.

Folytatás a 3. oldalon. 

A második világháború legnagyobb
magyar katonai katasztrófája, a Doni
áttörés 69. évfordulója alkalmából tar-
tott megemlékezést január 12-én Kis-
kunfélegyháza Város Önkormányza-
ta, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
és a Honvéd Vezérkar az Öreglakta-
nyánál. 

A rendezvény a sportcsarnok melletti
kopjafánál kezdődött, a laktanya falán
elhelyezett emléktáblánál folytatódott.
Az ünnepség résztvevőit Deli József
nyugállományú ezredes köszöntötte, a
doni áttörésre Bozó Tibor dandártábor-
nok, a Honvéd Vezérkar személyzeti
csoportfőnöke emlékezett. Közremű-

ködtek: Rácz Szabó Zoltán zászlós
(szavalat), Tóth Ákos (tárogató). A
felsőtemetőben a II. világháborús emlék-
mű megáldása után a tábortüzet Balla
László alpolgármester lobbantotta láng-
ra. A rendezvény, koszorúzással zárult.

Új iskolacentrum?

Idén is színvonalas programokkal várta az érdeklődőket a város a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár és Művelődési Központ és a Kiskun Múzeum a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A ren-
dezvénysorozat január 17-én Göblyös Róbert festőművész, majd január 19-én Hunyadi Lász ló
Magyar örökség-díjas erdélyi szobrászművész kiállításával kezdődött. A központi nagyren-
dezvénynek a művelődési központ adott helyet január 19-én.                   Folytatás a 3. oldalon. 

A doni hősökre emlékeztek
Összevonhatják a Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intéz-
ményt és a Darvas József Általános Iskolát. Az új iskolacentrum
kialakításával egy 1150 tanulót és közel 110 pedagógust összefogó
általános iskolai központ jöhet létre. Az átszervezéssel csökkennek a
vezetői státuszok, illetve kevesebb vezetői pótlékot kell kifizetni. Az
alap álláshelyek számát mindez nem befolyásolja. 

A szeptembertől várható központi intézkedésekről viszont jelenleg még
nincsenek hitelt érdemlő információnk. Megjelent ugyan az új közne-
velési törvény, de a végrehajtási utasítások, miniszteri és kormányren-
deletek még nincsenek meg. A gazdálkodási nehézségek miatt tavaly
a képviselő-testületnek többször kellett módosítania költségvetési ren-
deletét. A számlavezető pénzintézet állásfoglalásának értelmében az
oktatási intézmények átszervezése, hatékonyabbá tétele is önkor-
mányzati feladattá vált a takarékosabb gazdálkodás keretein belül. Az
idei esztendő elsődleges feladata a stabilizáció megteremtése.

Folytatás a 2. oldalon. 

Sikeresnek bizonyult a város szennyvízcsatorna
befejező ütemére benyújtott „KEOP-7.1.2.0/2F/09-
2010-0063 azonosító számú pályázata. 

A nettó 2,5 milliárd forintba kerülő beruházás költ-
ségének 85 százalékát az Európai Unió és a ma-
gyar állam társfinanszírozásában kapja a város,

mint vissza nem térítendő támogatás. A fenn-
maradó önerőt az önkormányzat közreműködé-
sével a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat biz-
tosítja, a lakosok által befizetett hozzájárulások-
ból. A támogatói szerződést december végén írták
alá, rövidesen indul a közbeszerzési eljárás is.

Részletek a 2. oldalon. 

Májusban indul a csatorna-beruházás befejező üteme

A Magyar Kultúra Napja Félegyházán
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Májusban indul a csatorna-beruházás 
befejező üteme
Folytatás az 1. oldalról. 
A szennyvízcsatorna beruházás III-IV üteme
nyolc városrészt – Kossuthvárost, Móravárost,
Bankfalut, Kertvárosi részt, Bikahegyet, a
Zöldmező és az Aranyhegyi lakótelepet, vala-
mint a Molnár telepet – érint. Műszaki tar-
talmát tekintve 42 kilométer fővezetéket, 25
kilométer bekötővezetéket fektetnek le 2014.
szeptemberéig a szakemberek, illetve 51400
m2 helyi út sávos helyreállítását, illetve 20280
m2 főközlekedési út teljes sávos felújítását
végzik el a beruházás keretében. A projekt be-

fejezése után Kiskunfélegyháza csatornázott-
sága 100 százalékos lesz – tájékoztatta a Fél-
egyházi Közlönyt Hartyáni Gyula projekt -
menedzser.

Folytatás az 1. oldalról.
Az új köznevelési törvény a takarékosságot és
központosítást igyekszik szolgálni az oktatás-
nevelés színvonalának emelése mellett. Halász
János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium par-
lamenti államtitkára városunkban tett láto-
gatásakor is az intézmény-összevonásokat és
a központosítás megvalósítását szorgalmazta.
Ennek szellemében az elmúlt hónapokban
többféle hatékonyságvizsgálat folyt, melynek
célja olyan strukturális átalakítás, amely biz-
tosítja a zavartalan feladatellátást és nem je-
lent tömeges leépítést. A pótlékokat az előző
év folyamán is csökkenteni, vagy teljesen vis-
sza kellett vonni az oktatási-nevelési szférában
dolgozóknál is. Az álláshelyek, az alapfize-
tések többségében megmaradtak. 
Bízunk abban, hogy az intézmények össze-

vonásával, amely jelenleg a Batthyány TKIKI
Ált. Iskolát és Alapfokú Művészeti Iskolát, va-
lamint a Darvas József Általános Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálatot érinti, sikerül
előbbre vinni a gazdasági hatékonyság ügyét.
Az összevonással erősebb, stabilabb, nagyobb
iskolákká szervezni Kiskunfélegyháza intéz-
ményeit. Az iskola összevonás lehetőséget
teremt továbbra is a tagintézmények számára,
hogy megőrizzék pozitív hagyományaikat,
saját profiljukat, értékes versenyeiket, kapcso-
latrendszerüket. Ugyanakkor az országos pá-
lyázatokon eredményesebben, nagyobb
fajsúlyú intézményként jobban tudnak szere-
pelni, jobban tudják érdekeiket érvényesíteni –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Mayer
Tamásné, oktatási referens.

-g-

Új iskolacentrum Félegyházán?

3,44 milliárdot nyert a Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Meg nem erősített információink szerint a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rend-
szer fejlesztésére 3,44 milliárd forint támo-
gatást nyert a rendszerben részt vevő 82 ön-
kormányzat által létrehozott társulás. A
hulladékgyűjtés fejlesztésére, házi komposz-
tálók üzeme állítására, újrahasználati köz-
pontok kialakítására lehet fordítani – tájé-
koztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisz-
tián polgármester. 

Az önkormányzatok által 2002-ben létrehozott
konzorcium 2008. októberében döntött arról,
hogy részt vesz a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004
azonosító jelű „Települési szilárdhulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló
rendszer kialakítása a Homokhátsági Tele-
pülési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”
című projektben.  A projekt fő célja az volt,
hogy a jelenleg is működő hulladékgazdál-
kodási rendszer továbbfejlesztéséről az ön-
kormányzatok gondoskodni tudjanak, figye-
lembe véve a hazai és Európai Uniós jogsza-
bályi előírásokat, elvárásokat.
A sikeres pályázati I. forduló után a II. for-
dulóban történő részvétel alapvető feltétele az
volt, hogy a tagönkormányzatok jogi szemé-
lyiséggel bíró társulást hoz létre. A társulás

2011. augusztus
24-én meg is ala-
kult Homokhátsági
Regionális Hulla-
dékgaz- dálkodási
Önkormányza t i
Társulás néven. A
társulás 2011. ok-
tóberében döntött a
II. fordulón történő
részvételről. A pro-
jekt nettó finanszírozású, teljes beruházási
költség: 3 440 033 840,- Ft.  
Műszaki tartalmát tekintve a zöldhulladék
kerül begyűjtésre házhoz menő rendszerben
(fejlettebb változatban, mint a jelenleg is
működő zöldjárat.). A szerves hulladéklera-
kótól történő eltérítésének teljesítésének ér-
dekében a vegyes gyűjtésű hulladék 100%-
ban mechanikai kezelésre kerül, ahol a magas
fűtőértékű hulladék leválasztásra kerül és a
maradék hulladék 25%-ban biológiai keze-
lésen esik keresztül. Így biológiailag stabili-
zált hulladék is keletkezik. 2000 fő alatti tele-
püléseken 10.000 db házim komposztáló kerül
kiosztásra. Meglévő hulladékudvarokon újra-
használati központok kerülnek kialakításra.

Sajtóközlemény
Kiskunfélegyháza Város Önkormány-
zata 2012. január 13-án kiadott sajtóköz-
leményében tájékoztatta a nyilvánossá-
got a január 12-ei zárt ülésen meghozott
döntéséről, mely szerint fegyelmi eljárást
indított a Városi Kórház – Rende-
lőintézet, Gyógyfürdő és Rehabili-tációs
Központ Főigazgatója ellen. Az in-
tézmény vezetője a 2012. január 17-én
megjelenő megyei napilapnak, illetve
2012. január 18-án a helyi Trió TV által
sugárzott adásban nyilatkozott e témával
kapcsolatban.

A Városi Önkormányzat megdöbbenéssel
áll a Főigazgató Úr által elmondottak
előtt. A Főigazgató Úr a széles nyilvá-
nosságot félretájékoztatva olyan konkrét
eseményekről, javaslatokról, elképze-
lésekről beszélt, melyről a Városi Önkor-
mányzat Képviselőtestületének, mint az
intézmény fenntartójának, nem voltak in-
formációi, figyelemmel arra, hogy a
Képviselőtestület elé e kérdésekben soha
még javaslatot sem tett megtárgyalásra a
Főigazgató.

A Képviselőtestület a Kórház szerkezeti
átalakítása kapcsán is 2010-ben a Városi
Kórház által szolgáltatott pénzügyi és
egyéb adatok alapján hozta meg azon
döntését, melynek értelmében az aktív el-
látás a kecskeméti Megyei Kórházban
történik.

A Főigazgató Úr a Képviselőtestület által
aggályosnak minősített konkrét szerződés
megkötése kapcsán igen sajátos jogértel-
mezést gyakorol, és úgy állította be az érin-
tett szerződéssel kapcsolatos történéseket, il-
letve annak folyományaként például a
szülészet újraindítását Kiskunfélegyházán,
mintha már mindenféle kötelező
egyeztetésen és engedélyezésen túlesett
volna. Ezzel ellentétben, a Főigazgató
Úrtól sem írásbeli, sem szóbeli javaslat,
felvetés nem érkezett sem a szakbizottsá-
gok, sem pedig a Képviselőtestület felé.
A Városi Önkormányzat Képviselőtes-
tülete egyhangú döntésével indított fe-
gyelmi eljárást, mivel a Képviselőtestület
valamennyi tagja felelősségteljes dön-
téshozóként úgy értékelte, hogy e kérdés
tisztázása elengedhetetlen. A Képvise-
lőtestület döntésén túlmenően a Városi
Önkormányzat Jegyzője is jelzéssel élt e
témában az ügyészség felé.

A város és a Kórház vezetésének is közös
feladata, hogy a Kórház állami tulajdonba
vétele során az átadás-átvételi tárgyalások
Kiskunfélegyháza és a térség lakosainak
érdekében minél magasabb szintű ellátási
lehetőségeket teremtsenek meg, ezért a
vizsgálat lezártáig e témában további ny-
ilatkozatokat nem kívánunk kiadni. A
vizsgálat lezárását követően a nyil-
vánosságot tájékoztatni fogjuk.

Kiskunfélegyháza, 2012. január 19.
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.
Népszerű szakok

a Szolnoki Főiskolán
Nyílt napot tartott január 18-án a Szolnoki
Főiskola a FACULTAS Felsőoktatási Cent-
rum kiskunfélegyházi képzési helyén. Az
érdeklődők számára a Szolnoki Főiskola
képviselői tájékoztatást adtak a 2012/13-as
tanévben, helyben indítandó felsőoktatási
szakokról, képzési formákról.

Dr. Kóródi Márta tanszékvezető főiskolai ta-
nár elmondta, az ígéretéhez híven a Szolnoki
Főiskola nappali és levelező szakon hirdet
képzéseket a 2012-2013-as tanévben kiskun-
félegyházi képzési helyén. A keresztféléves
képzésekre több mint ötven fő jelentkezett. A
nyílt napra elsősorban a középiskolásokat
várták, hisz alapképzéseket hirdettek mind a
négy – kereskedelmi- és marketing, nemzet-
közi gazdálkodás, pénzügyi-számviteli és turiz-
mus- és vendéglátás – szakra. Megfelelő lét-
számú jelentkező esetén felsőfokú szakkép-
zések – adóigazgatási szakügyintéző, költ-
ségvetés-gazdálkodási szakügyintéző, keres-
kedelmi szakmenedzser, reklámszervező szak-
menedzser, nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai ügyintéző és idegenforgalmi szak-
menedzser – indulhatnak a félegyházi telep-
helyen.

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük

Folytatás az 1. oldalról.
Dongó József önkormányzati
képviselő elmondta, Kiskunfélegy-
háza egy olyan intézménynyel
bővült, amely főleg a drog-
problémákkal küszködő fiat-
alok ellátását biztosítja. A
munkát a szakmai partnerek-
kel – családsegítő, rendőrség,
oktatási intézmények – való
együttműködés teszi teljessé.
Varga Judit Barbara intézmény-
vezető kifejtette, a központ lét-
rehozása több mint kétmillió
forintba került. A pénzt keresz-
tény gyermekek és családok
adták össze, a helyiséget az ön-
kormányzat biztosította. Az in-
tézmény a már kialakult
függőség – alkohol-, gyógy-
szer, drog, játékszenvedély
stb. – kezelését, az életmód, az
életvitel megváltoztatását, a
motiváció felkeltését tűzte ki
célul. A VÁLASZ Szenve-
délybeteg-segítő és Drogpre-
venciós Központban többféle
ellátást is biztosítanak, például
a segítségnyújtást az önálló
életvitel fenntartásához, meg-

lévő képességek megtartását,
illetve fejlesztését, a házior-
vossal és a kezelőorvossal va-
ló kapcsolattartás révén a szol-
gáltatást igénybe vevő állapo-
tának folyamatos figyelemmel
kísérését, a pszichoszociális
rehabilitációt, valamint a szo-
ciális és mentális gondozást.
Az intézmény egy hete nyi-
totta meg kapuit. Ez idő alatt
húsz fő került hozzájuk, közü-
lük hét intravénás drogfo-
gyasztó. A helyzet tehát sokkal

súlyosabb, mint gondolták. A
tűt nem sterilen használják,
ami további problémákat ered-
ményezhet – tette hozzá Varga
Judit Barbara.
Az intézmény munkája a város
szenvedélybeteg fiataljainak
megmentését hivatott szolgálni,
szeretnék ugyanis visszahozni
őket a normális életbe. Ezzel a
szolgálati munkával, hivatástu-
dattal Kiskunfélegyháza jövőjét
építjük együtt – hangsúlyozta
Kapus Krisztián polgármester.

Drogprevenciós központ Félegyházán

Folytatás az 1. oldalról. 
„Magyarnak lenni” címmel zenés irodalmi estnek
a művelődési központ adott helyet. Január 19-én
köszöntőt mondott Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő. Közreműködött a Cson-
grádi Versmondók Köre és a Bona Zenekar.

Kapus Krisztián polgármester nemzeti imánk
örökérvényű soraival kezdte beszédét. Elmondta,
Kölcsey Ferencnek, a Himnusz költőjének tömör
üzenete a következő: ,,Hass, alkoss, gyarapíts: s a
haza fényre derűl!” Himnuszunk születése napját,
január 22-ét, legújabb kori történelmünk avatta a
Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, amikor főhaj-
tással emlékezhetünk meg legfontosabb közös
nemzeti kincsünkről, amely minősítését adhatja
életünknek, amely kijelölheti feladatunkat a világ-
ban, amely megkülönböztet bennünket más
népektől. Ez a magyar kultúra. A kultúra napja akkor
válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében

számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük ön-
magunkban ki-ki önmagában, hogy milyen módon
kell a ránk hagyott kulturális örökségünkkel
felelősséggel bánnunk. A ránk bízott kincset tovább
kell adnunk az utánunk következő nemzedéknek,
annak a nemzedéknek, amelynek nevelésében a sze-
repünk felbecsülhetetlen. Nekünk kell követendő,
értékes mintát felmutatnunk: a kultúra értékeit meg-
becsülnünk, törvényei szerint élnünk, és tanulságait
érvényesítenünk, mert ez a kultúra nemcsak tudást,
műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
A kis nemzeti kultúrákat hordozó társadalmakat a 21.
század világméretű versenyében nem a meg- semmisülés,
hanem a kulturális-szociális leszakadás veszélyezteti. Ezt
elkerülni, csak akkor van esélyünk, ha képesek vagyunk
megtartók lenni, az emberi kapcsolatok, a társadalmi
struktúrák területén, ha képesek leszünk nemzeti, nyelvi
kultúránkat jó értelemben modernizálni, gazdasági,
szellemi potenciánkat eredményesen kihasználni.

Emléktábla 

a vértanúknak
1944. június 15-én hurcolták el a város zsidó
lakosságát, 269 férfit, 341 nőt, 373 gyermeket.
Az áldozatok emlékére emelt táblát 1989-ben a
város, melyet 2010-ben téglával vertek szét is-
meretlen tettesek. A Holló Béla – Kossuth utca
sarkáról eltűnt, a zsidó holokauszt emlékét
őrző tábla visszaállítását célzó kezdemé-
nyezések sikeresnek bizonyultak.

A márványtábla elkészítésének költségeit Főző
Péter, Adonyi Enikő, Mayer László és Mayer
Lászlóné, valamint Kapus Krisztián polgár-
mester, Balla László, Dongó József, Horváth
Gábor, Gyenes Attila, Jankovszki Zoltán,
Mester Ernő, Szamosi Endre, Bense Zoltán
képviselők adományaiból fizették ki. A táblát
a Bozóki Testvérek Kft. készítette el. Az ava-
tóünnepségre január 27-én 11 órakor kerül
sor. A megjelenteket Balla László alpolgár-
mester köszönti, beszédet mond Főző Péter.
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Igazán színvonalas képzőművészeti rendez-
vényekkel tisztelegnek a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a város kulturális in-
tézményei. Göblyös Róbert kiállítását nyitották
meg január 17-én a művelődési ház
aulájában. A szegedi Tömörkényi gimnázium
művészeti igazgatója valamikor városunkban
a Platán Általános Iskolában lépett a pedagó-
gia görön- gyös útjára, mint kezdő rajztanár.
Akkori te- vékenysége, aktivitása elindította az
iskola hosszú ideig tartó képzőművészeti és
kulturális virágzását. Nem véletlenül méltatta
oly meleg szavakkal az ott eltöltött esztendőit,
tevékeny- ségét egykori igazgatója Meizl Fe-
renc, mosta- ni tárlatának megnyitója.

E kiállítás nemcsak egy régi hiányt pótol (utoljára
1996-ban volt Kiskunfélegyházán bemutatója),
hanem egy errefelé ritkán látható műfajjal is szem-
besítette városunk érdeklődő polgárait. A nagy-
méretű alkotások elsősorban a magyar festők és
grafikusok alkotásainak parafrázisa. Azaz a mások
által létrehozott általában ismert, híres képek átí-
rása, átfogalmazása. Többeknek meghökkentő le-
het találkozni 500 év magyar képzőművészei közül
jól ismert nevekkel és alkotásaikkal, azok kubisz-
tikus, szürrealisztikus montázsban történő átírá-
saival.
Göblyös Róbert művei nem a klasszikus értelem-
ben vett szép alkotások, sokkal inkább ”okos ké-
pek” (ahogyan kubisták szóltak műveikről), me-
lyek kiváló kompozíciós rendjükkel „felépítettsé-
gükkel” mutatják, hogy alkotójuk mestere
műfajának. A látott képsorból talán a „Siralomház”
(Munkácsy M.) sötétebb tónusokra adaptált és a
világos villanásainak feszültségét jól kihasználó
művét, valamint a Hollósy Simon „Rákóczi in-
duló” c. eredetijére készített képét emelhetjük ki
elsőre. Ez utóbbinál szinte átüt a zeneiség, a ritmus,
de nem annyira a híres indulóé, sokkal inkább a
’68-as diáklázadásoknak és mozgalmaknak a

zenéje, a ritmusa, amint arra a kép előterében álló
kigombolt ingű fiatalember utal. Hasonlóan kiug-
ró alkotás még a „Feltámadás” (Kolozsváry
Tamás), ahol láthatjuk mennyire pontosan követi
a középkori festőóriás gótikus, reneszánsz pon-
tosságát; de megszerkesztettségénél fogva talán az
„Ikonos önarckép” (Vajda Lajos) a legstabilabb. A
leghangulatosabb, a leglíraibb a Kondor Béla
művére készített átirat, amely oly megtelíti a nézőt
érzelemmel, hogy sokaknak megidézi a keresett
„igazi szépséget”.
A kiállításon ott találjuk a bikaviadal sorozatát,
amely jóval kisebb méretű képekből áll és igen
sajátos nézőpontból, furcsa képkivágásokkal
teremti meg drámai feszültségét. Inkább az állat-
nak állít „emléket”, mintsem a torreádort magasz-
talná. Göblyös Róbert tárlata érdekes, újdonság
erejével ható, friss anyag. Gratulálunk!        RF

„Okos képek” a művelődési házban

Pályázatfigyelő
VI. Kecskemét Fringe– művészeti fesztivál alkotó fi-
ataloknak A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2012-ben
ismét megrendezi a 14-30 éves fiatalok összművészeti
fesztiválját. Több napon, több helyszínen, szerkesztett
műsorok keretében, professzionális technikával kíná-
lunk bemutatkozási lehetőséget a 14-30 éves alkotó fi-
ataloknak minden művészeti ágban: zene, tánc, színjá-
ték, film, képző- és iparművészet, fotó, stand-up co-
medy, illetve egyéb, a kreativitásra építő műfajokban
és színpadi megvalósításokban. A rendezvény tervezett
időpontja: 2012. március 29-április 1. Jelentkezési ha-
áridő: 2012. február 1. További információk: Zum Eri-
ka, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Tel.: 76/481-523 Keres-
süka Kecskemét Fringe “együtthatóit” és “közös több-
szöröseit”! A Kecskemét Fringe fesztivál stábja várja
azokat az egyéni önkénteseket, ifjúsági egyesületeket,
csoportokat, akik szívesen közreműködnének a ren-
dezvény megvalósításában, bekapcsolódnának a pro-
gramokba. Információ, jelentkezés: Zum Erika,
Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Tel.: 76/481-523
http://kio.hu. A részletes pályázati kiírásokról
érdeklődjön a városi könyvtárban, nyitvatartási időben.

A víz szalad, a kő marad…
Tizenöt órás felolvasás WASS ALBERT, és más
klasszikus magyar írók, költők műveiből február
24-én, pénteken 18-22 óráig, szombaton 8-19
óráig szerte a Kárpát-medencében, így Kiskun-
félegyházán is. Hozza el Ön is kedvenc részleteit,
és segítsen megidézni a magyar irodalom hagya-
tékát!Helyszín: Petőfi Sándor Városi Könyvtár
(Hattyúház) Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.
Érdeklődés, jelentkezés: a könyvtárban: 76/461-
429, 70/338-7317; psvk@psvk.hu, vagy Gulyás
László: 30/218-3275; vandormuzsikus@gmail.
com, http://www.wassalbertfelolvasas.hu, http://
www.psvk.hu/. Hunyadi László, a Marosvásárhelyen élő művész

több szállal, alkotással is kötődik Kiskunfélegy-
házához. Mostani, a Hattyúházban, január 19-
én nyílt kiállítása egy kissé rendhagyó, mert arra
nincs mód, hogy szobrait a maguk valóságában
mutassák be valamely kiállító helyiség falai közt,
hiszen azok a Kárpát-medence megannyi helyén
„őrzők a strázsán”. Ezért a fotók mesélnek
nagyívű alkotásairól, emellett azonban sikerült a
plakettjeiből egy komolyabb válogatást elhozni
Kiskunfélegyházára. 

A plakettek az 1970-es esztendőtől indulnak és a
magyarság kivételes alkotóművészei közül, illetve
a jeles történelmi személyiségeink, irodalmárjaink,
színészeink, egyházi embereink közül jelenítenek
meg olyanokat, akik parnasszusi magasságokba ju-
tottak. 
Az elmúlt évtizedekben a Transzilván városok
tereiről ledöntötték, elhurcolták a köztéri szo-
brainkat. S bár egy diktatúra összeomlása kellett
ahhoz, hogy elindulhasson az emlékműszobrászat,
egy-egy magyar vonatkozású köztéri szobrot elhe-
lyezni Erdélyben napjainkban is megannyi aka-
dályba ütközik. Hunyadi László szerencséjére
megadatott neki az a lehetőség, hogy pályájára a
koronát az emlékműszobrászatával feltehesse. Két-

ségtelen, hogy Hunyadi László valamennyi térszo-
bra közül az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés és
az 1948-as emlékműve a legimpozánsabb.
Jelentőségében kiemelkedő mű a legnagyobb
székelynek állított emlék. Orbán Balázs világnak
feszülő, világot ölelő romantikus szobra Székely-
udvarhely főterére került. Talán ebben a 210 cm-es
alkotásban érezhetjük meg legjobban, mennyire
eggyé olvad a szobor és alkotója. Avatásakor egész
Erdélyben ünneplőbe öltöztek a szívek.
Az előbbiek és még sok egyéb jelentős térszobra
mellett Hunyadi László magyarságtudata két alak-
ban, Petőfiben és Szent István királyunkban csú-
csosodott ki. Szerencsére államalapító királyunkról
készített egész alakos alkotása városunk kiemel-
kedő szobra. 
Hunyadi László szellemiségének, művészetének
lényege: Konok és megingathatatlan hűsége a
szülőföldhöz, az ősökhöz, hivatásához. Jel ő
népének megmaradásához vezető útján. Ebben
segíti rendíthetetlen hite és embersége. Művésze-
tében a teremtő energiája mellett ott van végtelen
alázata, de a kemény meg nem alkuvás is. Sok év-
tizedes művészetének lenyomatai egy sors szim-
fónia akkordjai kőbe, bronzba vésve.
A magyar kortárs szobrászat egyik legnagyobb
egyéniségének kiállítása Kiskunfélegyházán a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár kiállítótermében
tekinthető meg.                                                      RF

Őrző a strázsán

Csokonai-díjas a Hollókör
Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjban ré-
szesült az 50 éves Holló László Képzőművész
Kör. Az elismerést január 19-én Halász János,
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti
államtitkára és Szőcs Géza kulturális állam-
titkár adta át a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

A rangos kitüntetésről január 19-én, a műve-
lődési központban, a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából tartott ünnepségen számolt be Molnár
István körvezető. Csokonai Vitéz Mihály közös-
ségi díjban részesült még az Osonó Színház-
műhely, a Vidróczki Néptáncegyüttes, az Óbu-
dai Kamarakórus, a Bakony Fotóklub is.
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A Karácsonyi Fény Alapítványt 1991-ben Mar-
cényi Csaba hozta létre 100.000 Ft-os
alaptőkével. Az alapítvány célja a szegények és
rászorulók (egyének és családok) megsegítése
Karácsony előtt, élelmiszerre beváltható vásár-
lási utalványokkal. 1992-2011. között összesen
4104 esetben és 8.113.500 Ft értékben nyújtott
alapítványunk támogatást (2011 karácsonyakor
213 rászoruló és 434.000 Ft segítség). 

12 éve rendszeresen szervezünk közvetlenül
Karácsony előtt 180-200 rászoruló számára
„Karácsonyi Fény” műsoros vacsoraestet. A Ku-
ratórium számos civil szervezet és nyugdíjas klub
javaslata alapján dönt a támogatás odaítéléséről,
egyeztetve az önkormányzat szociálpolitikai cso-
portjával az egyéb jellegű juttatások figyelembe
vételére. A vásárlási utalványokhoz mellékelt
tájékoztató levelünkben minden esetben közöljük
a támogatottakkal azt is, hogy ki gondolt rájuk
Karácsony előtt, kérve számukra az alapítvány
segítségét.
Az elmúlt években 41 vállalkozás és 37 magán-
személy segítette rendszeresen adományaival
működésünket (az alapítvány vezetői és a ku-

ratórium tagjai semmiféle díjazásban vagy költ-
ségtérítésben nem részesülnek). Az élelmiszer
utalványok eljuttatását az érintettekhez a Pol-
gármesteri Hivatal támogatja. Az SZJA 1%-ának
felajánlásából 2011-ben 145.500 Ft folyt be
számlánkra (OTP 11732071-2101305). Minden
támogatónknak ezúton mondunk köszönetet. A
„Karácsonyi Fény” vacsoraestek (mostani menü:
újházi tyúkhúsleves, rántott szelet savanyúság-
gal, üdítő, valamint ajándék csoki és narancs)
megszervezésében rendszeresen segítségünkre
van: Darvas József Általános Iskola, Darvas
Menza Bt., Katolikus Ifjúsági Iroda fiataljai, nyugdí-
jas klubok és énekkaraik, Félegyházi Citerazenekar.
A vendégek eljutását a vacsoraestre, majd haza, a
Szalai Busz Kft. ingyenesen teszi lehetővé rend-
szeresen. A Kuratórium nevében (Dr. Sulyok
Miklós, Alács Tibor, Kiss Zsolt, Dr. Albrecht
Sándor, Kis Ferenc, Marcényi Csaba, Ficsór
József, Szolnokyné Andrási Margit, Ván Jenő)
megköszönöm minden eddigi szimpatizánsunk
segítségét és egyben kérem további jóindulatú tá-
mogatásukat.

Garai István Levente dr.
az alapítvány kuratóriumának elnöke

20 éves a Karácsonyi Fény Alapítvány

Félegyházán járt a Parlament
Ifjúsági Albizottsága
A vajdasági Topolyára utazott a
Parlament Ifjúsági, szociális,
családügyi és lakhatási bizottság
Ifjúsági albizottsága. A delegáció
január 13-án Kiskunfélegyházán
tett látogatást Kapus Krisztián
polgármester, országgyűlési kép-
viselő, a bizottság elnöke meghí-
vásának eleget téve. 

A küldöttség ezt követően utazott
tovább Topolyára. A tanácskozá-
son, január 14-én, három témá-
ban hallgathattak előadásokat az
aktuális ifjúságpolitikai kérdé-
sekről a 12 ifjúsági szervezet
képviselői. Ricz Emese a Vajdasági Magyar
Szövetség Ifjúsági Fórumának elnöke az
„Ifjúságpolitikai, politikai ifjúsági szervezetek
a Vajdaságban”, Saláta Zoltán, a Vajdasági
Magyar Diákszövetség és Magyar Nemzeti
Tanács Ifjúsági Bizottsága elnöke „A vaj-

dasági magyar ifjúsági stratégia”, míg Juhász
Bálint Kishegyes Község polgármesteri tanács-
adója, Sándor István , a Kishegyesi Ifjúsági
Iroda koordinátora „Az ifjúsági irodák szerepe
a vajdasági magyar fiatalok életében” címmel
tartott előadást.

Kecskemétre került az Év kórháza cím
A HáziPatika.com idén hetedszerre osztotta
ki már hagyományosnak mondható, „Az év
kórháza” elnevezésű díját, amelyet az inter-
neten voksoló betegek szavazatai alapján
kaphatott meg a legjobbnak bizonyult in-
tézmény. 

Tavalyhoz hasonlóan idén is taroltak a vidéki
kórházak, a legjobb budapesti csupán az ötö-
dik helyen végzett. Az összesített lista első
helyén a kecskeméti megyei kórház végzett. A
rendkívül szoros eredmény azt jelenti, hogy a
hirös város klinikája egymás után másodszor
nyerte meg a kitüntető címet. További siker,

hogy Bács-Kiskun harmadik helyezett lett a
megyék rangsorában.
A megyében az összesített lista alapján leg-
jobb helyezést elért kórházak a következők:
1. Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét
(4.5576 pont 1.), 2. Bajai Szent Rókus Kórház
Baja (4.4989 pont 46.), 3. Kiskunfélegyházi
Városi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és
Rehabilitációs Központ Kiskunfélegyháza
(4.4571 pont 62.), 4.  Semmelweis Halasi Kór-
ház Nonprofit Kft. Kiskunhalas (4.3189 pont
106.), 5. Kalocsa Városi Önkormányzat Szent
Kereszt Kórház Kalocsa (4.0000 pont 148.)

Wass Albert életművéről, alkotásairól tartott
előadást január 21-én, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából az Innovációs Központ-
ban Ifj. Tompó László. Az irodalomtörténész
mindemellett a magyar irodalom négyes-
ségének jelentőségéről is beszélt. A program
szervezője a Jobbik Félegyházi Szervezete
volt.

A nemzetszeretet, a bölcsesség, az Isten isme-
rete és az erkölcs elvűség jellemzi Szente-
gyedi és czegei gróf Wass Albert regény-
költészetét, líráját, politikai publicisztikáját,
nyilatkozatait, amelyek bejárták a nagyvilá-
got. Rengeteg magyarnak, nemzeti gondol-
kodású embernek mutatott és mutat Wass
Albert egész életre szóló, az egyetemes hu-
mánum kifejtésére vonatkozóan példát –
hangsúlyozta előadásában Ifj. Tompó László
irodalomtörténész.

Előadás 
Wass Albertről

Felújítják a Móra-házat
Halaszthatatlanná vált a Móra-ház felújí-
tása. A salétrom a falakat kezdte ki, az idő-
járás viszontagságai pedig a tető verébdesz-
káiban okozott károkat. Az állapotfelmérésre
december 9-én került sor. 

A tervek szerint a munkálatok tavasszal kez-
dődnek meg, mely során kijavítják a falak
vakolatát, a megroggyant kéményt, újra festik
az épület külső és felső falait. A költségek egy
részét a Polgári Bál bevétele fedezi.
A képviselő-testület határozata értelmében a
jövőben a Városi Könyvtár és Művelődési
Központ látja el a Petőfi- és a Móraház üze-
meltetését, a szakmai felügyeletét és a kiállított
muzeális tárgyak állagmegőrzését pedig a
Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Szervezete
vállalta. Jelenleg az átadás-átvétel zajlik.
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Ilonka néni 90 esztendős lett
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Fe-
kete Pálné, akit január 19-én Kapus Krisztián
polgármester köszöntött otthonában a jeles
évforduló alkalmából. Az idős hölgy a virág
mellé egy oklevelet is kapott, melyet Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott
el kézjegyével. Fekete Pálné Fábián Ilona
Kiskunfélegyházán született 1922. január 1-
jén, paraszt család ötödik gyermekeként.
Szülei földműveléssel és állattenyésztéssel
foglalkoztak. Ilonka néni az Alpári úti tanyasi
iskolában tanult, majd 1942-ben férjhez
ment. Férjével szintén gazdálkodtak. Házas-
ságukból egy leánygyermek született. 1996-
ban megözvegyült, azóta lányával él. Egy uno-
kája és egy dédunokája van.

Karamellcsodák a Mezgében
Élőmunkás karamell bemutatót
tartott Kovács János, „Az Év
Cukrásza” január18-án a
mezőgazdasági szakisko-
lában. A félegyházi cuk-
rász elsőként eredménye-
iről számolt be, majd a ka-
ramellkészítés húzott és fújt
technikájának rejtelmeibe a-
vatta be az érdeklődő közönséget.

Kovács János a kiskunfélegy-
házi Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakközépisko-
lában végezte tanulmányait.
Tehetsége már korán meg-
mutatkozott, hisz az orszá-
gos Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen XI. helyezést ért
el. 2008-ban ismerkedett
meg Wenzelné Vígh Maya,
Venes-díjas mestercukrász-
szal, aki megtanította neki a
karamellkészítés művésze-
tét. Sok gyakorlás után, 2009.
februárjától kezdett el verse-
nyezni, sikerrel.
Eredményei, 2009: UKBA – ezüstérem, Far-
sang Kupa – ezüstérem, Tata, Pelikán Kupa –
ezüstérem, Szolnok, Pelikán Kupa – arany-

érem, Tiszaföldvári, Artisztika kupa – 4
db aranyérem, különdíj, Culinary Expo

– aranyérem, különdíj, Gyula, Gön-
döcs Benedek Emlékverseny –

aranyérem. 2010: Pelikán Ku-
pa – aranyérem, Gril-

lázs majális – ezüst-
érem, Az év junior

cukrásza választás – aranyérem. 2011: Culi-
nary World Cup Expo Gast – bronzérem,
Danubius Expo: aranyérem.

Betűbölcsi a könyvtárban
A szegedi Helen Doron Nyelv-
iskola volt január 17-én a
Betűbölcsi vendége. A nagy ér-
deklődésre tekintettel két be-
mutatóórát is tartottak a jelen-
lévő kicsiknek és szüleiknek. 

Nagyon érdekes, hogy a ma-
gyarul alig tudó gyermek képes
angolul válaszolni ezzel a mód-
szerrel. Aki szeretne a Helen
Doron Nyelviskola műhelytit-
kaiba bepillantást nyerni, azt
szeretettel várják a könyvtári
karneválra, február 4-én, a csa-
ládi szombat délelőttre.

-tudósítónktól-

Országos versenyek 
Január 19-én megkapta intézményünk az érte-
sítést a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy
megrendezheti a pénzügyi ágazati szakképzést
folytató középiskolák számára a Pénzügyi-
számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a
Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 2011/2012.
tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyei
döntőjét. A sikeres pályázatot az 50 éves Közgaz-
dasági Szakközépiskola eddigi munkájának elis-
meréseként értelmezzük.

A döntő időpontja előre láthatólag: 2012. április 11-
12-13. A döntő résztvevőinek száma: várhatóan 35-
40 tanuló és kísérő tanáraik, akik az ország
közgazdasági képzést folytató iskoláiból jönnek. A
döntő helyszíne: a Szakképző Intézmény Taniro-
dájának épülete a Korona utcában. A versenybi-
zottság tagjai: a Nemzetgazdasági Minisztérium
Pénzügyi ágazatából érkező szaktanácsadók, illetve
szakemberek. A verseny megnyitására és zárására
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárságá-
nak vezetőjét várjuk. A Közgazdasági Szakkö-
zépiskola tanulói is részt vesznek a versenyen bízva
a szép eredményekben.

Alakuló ülését tartotta 
a Kínai – Magyar Üzleti Tanács

Alakuló ülését tartotta január 17-én  a tavaly
nyáron életre hívott Kínai – Magyar Üzleti Tanács
a budapesti Hélia Conference Hotelben. A ren-
dezvényen részt vett Demján Sándor a VOSZ
ügyvezető elnöke és Csányi Sándor a VOSZ
társelnöke, a Kínai – Magyar Üzleti Tanács
magyar elnöke. Városunkat Kapus Krisztián pol-
gármester, országgyűlési képviselő képviselte.

A magyar és a kínai miniszterelnök jelenlétében
tavaly június 25-én Wan Jifei, a Kínai Külkeres-
kedelemfejlesztési Tanács elnöke és Demján Sán-
dor, a VOSZ ügyvezető elnöke egyetértési
nyilatkozatot írt alá arról, hogy létrehozzák a Kínai-
Magyar Üzleti Tanácsot. A tanács kínai társelnöke
Chen Feng, a Hainan Csoport elnöke lett. Az üzleti
tanács a kétoldalú vállalati kapcsolatok fejlesztése
mellett a Magyarországon bejegyzett kínai tulaj-
donú cégek illetve a Kínában bejegyzett magyar tu-
lajdonú cégek érdekeinek érvényesítését tűzte ki
feladatául. Egyebek között a gyarapodó kínai-
magyar kapcsolatok továbbsegítését, a kínai
befektetők telephelyekhez juttatását, a magyar ex-
port Kína-felé történő erősítését. Az idei évben
például három nagyvásáron mutatkozik be ter-
mékeivel hazánk Kínában – tájékoztatta a Félegy-
házi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester.

Munkában a mezőőrök
Az idei év eleje sem indult zökkenőmentesen a
mezőőröknek, hiszen már január 6-án, a reggeli
órákban lakossági bejelentésre érkeztek ki az első
kerületben lévő egyik tanyához, ahol nem meg-
szokott mozgásra lettek figyelmesek a szomszé-
dok. Kiérkezésük után értesítették a kiskunfélegy-
házi rendőrkapitányságot, az igazoltatásnál kiderült,
hogy a tanyában tartózkodó személyt keresi a
hatóság. A kiérkező rendőrök előállították a régóta
körözött személyt – nyilatkozta Csáki Zsolt, a
kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat vezetője.



Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-
222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig.
Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: január 22-től – január 30-ig: Petőfi Patika
(ügyeletének teljesítésének helye KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.:
76/560-158. Január 30-tól február 5-ig: PINGVIN Patika (Kiskunfélegyháza,
Klapka u. 2.Tel.: 76- 560-081). Február 6-tól február 12-ig: SZENNA Patika,
Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.
Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális tele-
fonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig tele-
fonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Január 28 -án és 29-én: Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097), Dr. Sörös József, Jászszentlászló,
Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188). Február 4-én és 5-én: Dr. Pesír Zol-
tán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242). GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhe-
tőség: 06 70/321-05-85,06 70/321-05-84.

2012. január 27.

Szentmisék: Újtemplom: h-szo 7 es 17 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 es 18 óra.
Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 16 óra, vasárnap 7, 8,
9, 10.30, 16 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-
kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Ótemplom:
- Február 4-én az esti szentmisét a Szent Mónika Imaközösség szándékára mu-
tatjuk be.
- Még tart a házszentelések ideje. Akik szeretnék otthonaikat megáldatni, szemé-
lyesen jelezzék a Plébánia Hivatalban.
- Azok részére, akik az idei évben szeretnének egyházi házasságot kötni temp-
lomunkban, közös jegyes felkészülés lesz, február minden szombatján, délután
2 órától, a Constantinum Intézményben.
- Vásárolható: Új Ember, Keresztény Élet, Adoremus, palackozott bor, valamint
átvehető és megvásárolható a templomunkról készült könyv.
- A meghirdetett zarándoklatokkal kapcsolatban érdeklődni a plébánián lehet.
Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik most ünneplik névnapjukat, születés-
napjukat, házassági évfordulójukat. Isten gondviselő jósága kísérje életüket.
Újtemplom:
- Várjuk a Plébánián azoknak a jelentkezését, akik 2012-ben egyházi házassá-
got szeretnének kötni. Részükre február 4-én, 11-én, 18-án és 25-én délután 2
órától jegyesoktatást szervezünk a Constantinumban.
- Előkészítő tanfolyamot szervezünk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek
megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak. Érdeklődni és je-
lentkezni lehet a Plébánián.
- Előkészítő megbeszélést tartunk az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek
január 29-én, vasárnap a 9 órai szentmise után. Kérjük, hogy szülők jöjjenek el
és hozzák magukkal a gyerekek elsőáldozási adatlapját!
- Az Egyházközség Képviselőtestülete 2012. január 30-án, hétfőn este ½ 6-kor
gyűlést tart a Plébánián. Kérjük azok a testületi tagok, akik nem kapták meg e-
mailben a meghívót a sekrestyében vegyék át!

Egyházi sorok
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Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján

(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

Változások a helyi
hulladékszállításban
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. de-
cember 22-i ülésén elfogadta a 2012. január 1-től hatályos helyi hul-
ladékkezelési rendeletet.

Szilárd hulladékkezelés: Az új rendelet leglényegesebb változása a
korábbiakhoz képest, hogy januártól minden lakásingatlan-tulajdonos,
-használó a társasházakban is egyedileg szerződik a közszolgáltatóval
a lakásban bejelentett személyek száma alapján.
Tehát mind a társasházi, mind a családiházas ingatlanok esetében az in-
gatlanonkénti lakók, ott tartózkodó személyek számától függ a sze-
rződhető minimum heti hulladékmennyiség:
- két főig 70 literes,
- három főig 80 literes,
- 4 főtől pedig minimum 110 literes edényzetre lehet szerződést kötni.
Az egy, kettő vagy három fős háztartások a lakásban lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számának igazolására a Pol-
gármesteri Hivatal Okmányirodájának Népesség-nyilván-
tartójától kérhetnek igazolást és ezt az igazolást kell csatolniuk a
rendelet 6. sz. mellékletét képező kérelem-nyomtatványhoz.
A kérelem-nyomtatványt kitöltve a közszolgáltató Kiskunfélegyháza,
Deák F. u. 2. sz. alatti ügyfélszolgálati irodájába kell benyújtaniuk az
arra jogosultaknak.
Aki február 15-ig a kérelem-nyomtatványt benyújtja a közszol-
gáltatóhoz, annak január 1-től a kisebb edényzet-méret alapján
kerül számlázásra a hulladékkezelési díj, aki február 15. után teszi
meg, annak mindig csak a benyújtást követő hónap elsejétől szám-
lázható a kisebb edényzet-méret.
A szilárd hulladékkezelési egyszeri ürítési díjak 70-80 literes
edényzetek esetén 3,58 Ft/liter + áfára, 110-120 literes edényzetek es-
etén 3,05 Ft/liter + áfára emelkedtek, amelyek tartalmazzák a házhoz
menő zöldjárat begyűjtési díjait is (utóbbit nettó 0,08 Ft/liter
összeggel.)
Folyékony hulladékkezelés: A folyékony hulladékkezelési díjak
összességében 4,7 %-kal emelkedtek, kizárólag csak a szállítási
díjtényező emelkedett az üzemanyagárak drasztikus emelkedései
miatt.
A 2012. évre vonatkozó szilárd-, illetve folyékony hulladékkezelési
díjak a hulladékgazdálkodásról szóló törvény december végi mó-
dosítása miatt még változhatnak. 

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Iroda – Városüzemeltetési Csoport

Házasságot kötöttek: Szabó Mária Ibolya – Rácz László, Fábián Éva
Ilona – Sinkó Zoltán. 
Meghaltak: Palatinus Ferencné Görög Terézia, Kollát Ferencné Bár-
sony Erzsébet, Varga Márton László, Dányi Józsefné Kürtösi Julianna,
Fricska István Gáborné Kovács Mária Franciska, Varga László Jenő,
Retkes József, Fekete András, Varga András – Kiskunfélegyháza.
Kovács Sándor – Szabadszállás. 

Anyakönyvi hírek

Jótékonysági árverés
Holló László festőművész, Kiskunfélegyháza díszpolgára születésének 125. év-
fordulója és a  Holló László Képzőművész Kör 50 éves fennállása alkalmából
a Kiskun Múzeum és a  Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú
Egyesülete emlékkönyvet ad ki. A könyv megjelenése március 7., mely egyben
a kiskunfélegyházi Holló ünnepség időpontja is. A kiadás költségeihez való hoz-
zájárulás céljából  2012. február 16-án 18 órakor a Holló-kör székhelyén
(Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.) JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉST TARTUNK.
Az árverést levezeti: Rajtmár István újságíró. Holló László három grafikája mel-
lett kikiáltásra kerülnek a képzőművész kör és az egyesület tagjainak, valamint
azon képzőművészeknek az alkotásai, akik Kiskunfélegyházához kötődnek, il-
letve Holló László művészetének tisztelői. Az árverésre kínált alkotások
megtekinthetők a Holló-körben február 1-16-ig. A kiállítást bemutatja  2012.
február 1-jén, szerdán 18 órakor Rosta Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium igaz-
gatója. Interneten:  www.axioart.hu. Kapcsolattartó: 06-70-371-9307. Info:
www.felegyhazi-muveszek.hu.
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Ezüst színű 200 Ft-os 
érméket veszek 500 Ft/db

áron. Érte megyek. 
Tel.: 06-20/582-5626

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

Jól kezdte a rájátszást az Astra Bulls

Női futsal NBII. felső ági rájátszás I. forduló,
január 21-én, Ikrény. A mérkőzések eredménye:
Fészek Csempebolt NFK - Szombathelyi
Egyetemi SE 3 – 1, Tolna-Mözs FSE - Astra
Kiskunfélegyházi Bulls FC 0 – 9, Fészek Csem-
pebolt NFK - Tolna-Mözs FSE 9 – 2, Szombat-
helyi Egyetemi SE - Astra Kiskunfélegyházi
Bulls FC 0 – 6, Szombathelyi Egyetemi SE -

Tolna-Mözs FSE 2 – 1, Fészek Csempebolt NFK
- Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC 2 – 11.
Végeredmény: 1.  Astra Kiskunfélegyházi Bulls,
2. Fészek Csempebolt NFK, 3. Szombathelyi
Egyetemi SE, 4.Tolna-Mözs FSE. Dombó János
Astra-Bulls: Játékosok a kemény edzések el-
lenére is meglepően jól mozogtak, és teljesítették
a megbeszélteket.

Íjászok versengnek 
Félegyházán
Örömíjász versenyt rendez február 19-én a kiskun-
félegyházi Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző
Egyesület. A szám szerint XX. megmérettetésnek a
Constantinum Intézmény sportcsarnoka ad ott-
hont.

Célok száma: 10, 3D-2D, egyéni vegyesen. Cé-
lonként 3 vessző két körben. Kategóriák: Pusztai,
Long Bow, favesszővel, madártollal, vadászreflex
irányzék nélkül. Tervezett korcsoportok: 3-6-ig
(nemek összevonva), 6-10-ig (nemek összevonva),
10-14-ig (3 fő alatt nemek összevonva), 14-18-ig,
18-50-ig (megfelelő létszám (min. 4-5 fő) esetén, in-
dítunk külön 18-25 korosztályt). 50-100-ig (60 év
felett 3 fő induló esetén külön díjazva) Nevezési díj:
10 év alatt ingyenes, 10 felett 2.000 Ft/fő. Szervezők:
Dinnyés és Tsai Bt Kiskunfélegyháza Petőfi tér 2.
T.: 06 76/463-888. Turul Koppány Íjászai
Hagyományőrző Egyesület Kkfháza Petőfi tér 2.

Latin Fiesta!A Százszorszép Óvoda nevelői és a
szülői közössége, szeretettel meghívja Önöket
hagyományosan megrendezésre kerülő Jóté-
konysági báljára. Időpontja: február 25 este 19 órai
kezdettel. Helyszín: A Darvas József Általános
Iskola tornaterme. A latinos hangulatról Zafír duó
gondoskodik. Vendégeink latinos ételek-italok és
koktélok között válogathatnak. A legötletesebb
latin jelmez jutalomban részesül. Jegyek a
Százszorszép Óvoda titkárságán kaphatóak
3200 Ft-os áron.

Szombaton Érden megkezdődött az idei ver-
senyszezon. Országos szabadfogású serdülő és
diákversenyt rendeztek 317 birkózó részvételével,
ahol a Kiskunfélegyházi Vasas TK tehetséges fi-
atal versenyzői is is szőnyegre léptek. Nem csak
szőnyegre léptek, hanem többen nagyszerűen
birkóztak és érmeket is sikerült szerezniük.

A 29 kg-mos súlycsoportban Szöllősy Balázs iz-
galmas, fordulatos mérkőzéseket megnyerve jutott
el a döntőig, ahol sajnos ezúttal nem volt szeren-
cséje és így az ezüstérmet tudta megszerezni. Sz-
intén ezüstérmes lett a 35 kg-sok között Wagner
Alex. Mindkét fiú nagyon izgult és ha ezt a feszült-
séget le tudják magukban győzni, akkor még szebb
eredményeket fognak elérni, mert nagyon tehet-
ségesek mindketten. A serdülők között 38 kg-ban
versenyzett Vidéki Roland aki már rutinos birkózó-
nak mondható a maga 13 évével. Úgy is birkózott
és megérdemelten nyerte meg súlycsoportjában az
aranyérmet.
Vasárnap szintén Érden rendeztek egy nagysza-
bású nemzetközi versenyt egy olyan sportágban,

amely a birkózáshoz nagyban hasonlít, csak
egyszerűbbek és érthetőbbek a szabályai, de
nagyon nagyfokú koncentrációt igényel. Itt nem
szabad hibázni, mert nincs lehetőség a javításra. A
sportág neve: szumó. Több mint kétszáz versenyző
jött össze 12 országból: USA, Egyiptom, Oros-
zország, Ukrajna, Svájc, Lengyelország, Olas-
zország, Hollandia, stb. Nem csak férfiak, hanem
nők is űzhetik ezt a sportágat és nem csak a
sportközvetítésekből ismert hatalmas súlyú em-
berek űzik, hanem vannak különböző súlycsopor-
tok is a kisebb termetű emberek számára. Ezen a
versenyen próbálkozott első alkalommal Rekedt
Nagy Nóra, aki a birkózá- sban már nevet szerzett
magának diákolimpián és magyar bajnokságon sz-
erzett érmeivel. A szakemberek javasolták neki,
hogy méresse meg magát ebben a sportágban is,
mert idén hazánk rendezi az Európa Bajnokságot
és van esélye kivívnia a válogatottságot is.Úgy lát-
szik, hogy Nóra él a lehetőséggel, mert egy orosz lány
mögött a második helyen végzett és valószínűleg
számítanak rá a válogatott keretben is. Edzők: Ván
Jenő, Szabó József és Kelemen András

Félegyházi birkózó és szumó siker Érden

A Félegyházi Területi SI gyerek vízilabdázói a 3.-
4. fordulót játszották a Vidék 2000 Gyerek baj-
nokságban és bár még pontot nem szereztek, de
javuló játékkal a listavezetőt kivéve felzárkóztak

a többi csapat mögé. Eredményeik: Félegyházi
TSI - Békéscsaba 5-21, - Sp.Subotica (Szabadka)
9-12, Szegedi VSP 11-22, - Crisul II (Nagyvárad)
14-15. Edzők: Görög Imre, Jenei Vilmos.

Jól játszottak vízilabdásaink 

Lakossági fórum
Kapus Krisztián polgár-
mester, a 8. számú válasz-
tókörzet önkormányzati
képviselője LAKOSSÁ-
GI FÓRUMOT tart 2012.
február 1-én (szerdán)
16.30 órától Kiskunfélegy-
házán a Bercsényi utcai
óvodában. 

ANGOL és NÉMET  nyelvtanfolyam  indul
februárban   Kiskunfélegyházán egyetemi taná-
rok bevonásával, próba-nyelvvizsgával, kis lét-
számú csoportokban. Két típusú akkreditációval
rendelkezünk, amely minőségi garanciát és Áfa
mentességet is jelent. Intenzív felkészítés a júni-
usi komplex C típusú nyelvvizsgára. Jelent-
kezési határidő 2012. február 04-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet H – P  8.00-
19.00-ig  a  06/70/387-1313,  vagy  16 órától a
06/70/457-6392 tel. számon  Lantos  Jánosnál.
Széll és Szert Kft., Pladány, Vasút u. 8., 01-0183-
05, PL-3915/35,  PL-3914/28.
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