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Kö z l ö n y
Emléktábla adományokból
Kiskunfélegyházán 1944. június 15-én a
város zsidó lakosságából 269 férfit, 341 nőt
és 373 gyermeket hurcoltak el.
A Holló Béla-Kossuth utca sarkán az áldozatok előtti tisztelgésként 1989-ben a város emléktáblát állíttatott, melyet 2010-ben

ismeretlen tettesek megrongáltak. Az új emléktáblát január 27-én avatták fel. Az ünnepség résztvevőit Szamosi Endre, a körzet
önkormányzati képviselője köszöntötte, beszédet mondott Kapus Krisztián polgármester, és Főző Péter.
Folytatás a 3. oldalon.

Új tisztségviselőket
választottak
Új tagokkal bővült
a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány kuratóriuma és Félegyházi
Térségi Sportiskola
Kft. Felügyelő Bizottsága.
Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány kuratóriumi tagjává választotta a
képviselő-testület Jankovszki Zoltánnét és
Lantos Szabolcsot, míg a Félegyházi Térségi Sportiskola Kft. Felügyelő Bizottsága
elnöke, Kurucz István, tagja Kormányos
Imre lett.
Folytatás a 2. oldalon.

Adomány érkezett
Kjellerupból

Útfejlesztések pályázati pénzből
Két mezőgazdasági út fejlesztése valósulhat meg az
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból”.
Az egykori Dózsa Tsz bekötő és a Toma út 5. sz. út
felőli szakaszának rendbetételére két vállalkozó
nyújt be pályázatot, melyhez – a törvényességi előírásoknak eleget téve – a képviselő-testület legutóbbi
ülésén hozzájárulását adta.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a hatályos rendelet
értelmében – helyi önkormányzat, mezőgazdasági

termelő – egy ügyfél egy kérelmet nyújthat be. A
magas önrész miatt erre az önkormányzatnak nem
volt reális esélye. A megadott határidőig azonban két
mezőgazdasági termelő jelezte pályázati szándékát.
Mivel az útfejlesztések önkormányzati tulajdonú
utakon történnek, a városnak hozzájárulását kell
adnia a magánszemélyeknek, vagy gazdálkodó szervezeteknek az útjavításhoz, útüzemeltetési, fenntartási
tevékenységhez. A hozzájárulásról legutóbbi ülésén döntött a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete

Gépek, berendezések érkeztek február
6-án a dániai Kjellerupból.
Az eszközöket a
Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskola kapta,
mely kiegészíti a tavaly elindított szociális gondozó és ápoló képzés eszközállományát.
Részletek az 5. oldalon.

Acéldarab
Ünnepi szentmise a városért
a World Trade Centerből
Négy tűzoltóság, közöttük a kiskunfélegyházi is, a World Trade Center ikertornyaiból származó acéldarabot vehetett át
január 25-én a magyar és amerikai
tűzoltók bajtársi kapcsolata jelképéül Budapesten, az amerikai nagykövetségen.
Az acéldarabokat Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövet adta át az országos katasztrófavédelmi főigazgatónak,
illetve a félegyházi, a budapesti, a kecskeméti és a hatvani tűzoltóparancsnokoknak – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Leiz Gábor a kiskunfélegyházi tűzoltóság parancsnoka.
Folytatás a 3. oldalon.

A hagyományokat követve ünnepi szentmisét tartottak Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén, február 2-án a Sarlós Boldogasszony templomban. A szertartáson a város vezető tisztségviselői is részt vettek. A misét
Talapka István címzetes apát-plébános celebrálta. A szentbeszédet Hatvani Zsófia református lelkész mondta el.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

A problémák mielőbbi megoldása a cél
Lakossági fórumot tartott február 1-én a Bercsényi utcai óvodában Kapus Krisztián, a 8.
számú választókörzet önkormányzati képviselője. A legtöbb probléma a távfűtéssel és a
szemétszállítással kapcsolatban merült fel, de a
lakosok kritikával illeték a helyi és a kecskeméti
szakorvosi ellátás minőségét is.
A központi fűtéssel kapcsolatban a lakosok leginkább arra panaszkodtak, hogy hidegek a lakások,
az árak viszont ennek ellenére borosak. A felvetődött kérdésekre reagálva Fricska Sándor, a fűtőmű vezetője elmondta, cégük az előírások szerint működteti a rendszert. Az önkormányzati
rendeletben előírt 20 Celsius fokot minden lakásban biztosítani tudják. Valamennyi panaszt kivizsgálnak és orvosolják a hibákat. A cég azon
dolgozik, hogy tovább javítsa a fűtési rendszer
hatásfokát. A benyújtott pályázat sikere esetén
újabb beruházást tudnak ennek érdekében végrehajtani. Azokban a háztömbökben, ahol a panelprogram kertében elvégezték az energetikai
felújítást, nincs gond a fűtéssel – jelentették ki az
érintett közös képviselők.
A fórumon kiderült, a legnagyobb problémát a
szemétszállítással kapcsolatos változások okozzák a társasházak lakói számára. Többen kifogásolták az ármeghatározás anomáliáit, az egyéni
szerződéskötések jogosultságát. Az ügy tisztázása érdekében Kapus Krisztián polgármester
fórumot hívott össze február 8-án a Darvas
iskolában, ahol a legilletékesebb, tehát a szolgáltató adott választ a felmerülő kérdésekre.
Panasz merült fel a helyi szakorvosi ellátás mi-

nőségére, illetve többen nehezményezték, hogy
a kecskeméti megyei kórházban hátrányos megkülönböztetésben van részük a félegyházi betegeknek.
Kapus Krisztián elmondta, a betegek panaszaira
ez idáig már több alkalommal hívták fel a kecskeméti kórház illetékeseinek figyelmét, akik ígéretet is tettek a helyzet orvoslására. Amennyiben
panasz merül fel helyi, vagy a kecskeméti szakorvosi ellátásra, a problémát – a személy megjelölésével és az eset részletes ismertetésével – je
-lezzék az illetékes osztály felé. Az ügyet ugyanis
csak így tudják kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket – tette hozzá Kapus Krisztián.

Javaslat kitüntető címekre!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a
14/2011. /VI. 24. / rendelete alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és
elismerő oklevél adományozására. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy
kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában,
a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének
elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az
egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a
város közbiztonságának védelme, a sport, a
művészetek és a tudomány terén kimagasló és
példamutató tevékenységet fejtettek ki.
Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető
cím, „Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím, „Petőfi Emlékérem” kitüntető cím, „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető
díj, „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért”
kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város
Sportjáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza
Város Művé- szeti Tevékenységéért” kitüntető
díj, „Kiskunfélegyháza Város Tudományos
Munkáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza
Város Roma Közössé- géért Végzett Munkáért”
kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért”, „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” „Kiskunfélegyháza
Város Képviselőtestülete El-ismerő Oklevele”.

A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, ill. jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, aki az Európai
Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkezik.
A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre
tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a
konkrét alkotás ismertetését, amellyel a
javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.
A javaslatokat a rendelet mellékletét képező
adatlapon írásban 2012. február 29-ig lehet a
Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges adatlap is ott
szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról).
A Képviselőtestület legkésőbb március 31-éig
dönt az előterjesztett javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor. A fentiekre tekintettel
ezúton tájékoztatom a kitüntetési díjak adományozásának kezdeményezésére jogosultakat,
hogy amennyiben a javaslattételi lehetőséggel
élni kívánnak, úgy azt az előírt formanyomtatványon február 29-ig a Hivatal Polgármesteri Titkárságán szíveskedjenek megtenni.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Jegyzője

2012. február 10.

Tisztségviselőket
választottak
Folytatás az 1. oldalról.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapította a Félegyházi Közművelődését Közalapítványt, melynek célja a városban a közművelődést szolgáló helyi kezdeményezések elősegítése és megvalósítása érdekében a művelődéspártoló és művészeti tevékenységeket folytató egyesületek, kulturális és
ifjúsági szervezetek, alapítványok, és különféle
egyéb közösségek, egyének számára pénzügyi
és egyéb támogatása. A kuratórium tagjai közül
Bense György és Garai István elhunyt. E sajnálatos események miatt szükségessé vált a kuratórium tagjainak kiegészítése.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben hozta létre a Félegyházi Térségi Sportiskolát, ezzel egyidejűleg
döntött a személyi kérdésekről is. A sportiskola
felügyelő bizottsági tagjává a képviselő-testület
Ernyes László és Szamosi Endre képviselőt és
Polgár Istvánt választotta meg. Figyelemmel
azonban arra, hogy a képviselői minőség, ill. a
felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlen,
szükséges volt más személyeket választani.

Megújult az MSZP
városi elnöksége
Tisztújító közgyűlését tartotta január 26-án a
Magyar Szocialista Párt kiskunfélegyházi szervezete. Elnöknek dr. Garai Istvánt, általános
elnökhelyettesnek Ernyes Lászlót, alelnöknek
Horváth Tamást választotta a tagság.
Dr. Garai István elmondta, a mai bonyolult politikai helyzetben megfelelő lokálpatriotizmussal,
tisztelettel az emberek, a politikai ellenfelek
iránt, az ország és a város érdekében egészséges
kompromisszumokat kell hozni. Ennek az
irányvonalnak köszönhető egyebek között az
MSZP félegyházi szervezetének sikere, eredményessége.

Akció tanyán élők
közbiztonságáért
Közös akciót tartottak január 29.-én a
mezőőrök és a rendőrkapitányság munkatársai a város külterületén. Az ellenőrzés
célja a külterületen élő lakosok közbiztonságának javítása, idegen személyek és gépjárművek kiszűrése, ellenőrzése, lakosokkal
való kapcsolat felvétel az esetlegesen felmerülő problémák megbeszélése.
A hatóság és a mezőőrség munkatársai közel
száz fővel vették fel a kapcsolatot 56 főt
ellenőriztek, egy körözés alatt álló személyt
elfogtak. Ismételten kérjük a külterületen
élőket bármilyen szokatlan, vagy gyanús dolgot tapasztalnak (legyen az idegen személy,
ismeretlen gépjármű, vagy bármilyen szokatlan esemény) értesítsék az illetékes mezőőrt,
aki továbbítja az információt a rendőrség felé
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Csáki
Zsolt, a mezőőrség vezetője.

Félegyházi Közlöny
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3. oldal

Táblát avattak a holocaust emléknapján Megújult a Darvas
Menza konyhája
A Darvas Menza Vendéglátó KFT. befejezte közel
8,5 millió forint nettó értékű, a közétkeztetési szolgáltatás korszerűsítését célzó projektjét, amelyhez
3,82 millió forint vissza nem térítendő és 3,82 millió forint visszatérítendő támogatást kapott az Új
Széchenyi Terv „Mikrovállalkozások fejlesztése”
pályázat keretében.

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, a holokauszt a magyar nemzeti történelem része. Magyar
embereket öltek meg, ők a mi halottaink. Magyarok
voltak azok is, akik közreműködtek a gyilkosságban. Mindez történelmi tény, melyre nincs mentség.
Egy felnőtt ember attól felnőtt, hogy szembe tud
nézni saját hibáival, saját bűneivel. Egy nép is akkor
lesz felnőtt, ha nemcsak dicsőséges pillanataira büszke, hanem a hibáival, a gyengeségeivel, a bűneivel
is őszintén szembesülni tud. Magyarország ebből a
szempontból felnőtt. Nem azért alkottuk meg a
holokauszt emléknapját, hogy bűntudatot keltsünk a
felnövekvő fiatal generációban, hanem azért, hogy
felelősségérzetet ébresszünk. Az áldozatok előtti
méltóságteljes főhajtás, az emlékezésnek csak az
egyik fele. A másik, sokkal nehezebb, a jövőre
vonatkozó feladat. Csak abban bízhatunk, hogy a fiatalok, a gyerekeink, a tanítványaink lelkében, minden egyes korosztály lelkében újra és újra felépítsük
azt a gátat, azt az erkölcsi védfalat, azt a tartást, amelyik világossá teszi a parancsot: állj ellen a gonosznak. Kiskunfélegyháza városa számára is fontos,

hogy ez az emléktábla ismét visszakerül a helyére,
hiszen a történelmi tragédiára emlékeztet bennünket, emlékeztet mindenkit, mely talán segít abban,
hogy a jövőben ilyen embertelenség ne következhessen be.
Főző Péter arra kérte az ünnepségen résztvevő fiatalokat, hogy az emléktáblát érezzék személyes
dolognak, vigyázzanak rá. Gondoljanak azokra a
velük egykorú fiatalokra, akiket 1944. június 15-én
haláltáborokba hurcoltak a németek. Legyetek szeretettel az emberek iránt, akármilyen a vallása, faji
hovatartozás. Ebben az országban minden ember
egyforma, ugyanazok a dolgok vonatkoznak rájuk,
ugyanazzal a megbecsüléssel kell lenni irántuk –
hangsúlyozta Főző Péter. .
A márványtábla elkészítésnek költségeit Főző
Péter, Adonyi Enikő, Mayer László és Mayer Lászlóné, valamint Kapus Krisztián polgármester, 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.

Acéldarab a World Trade Centerből
Folytatás az 1. oldalról.
A kezdeményező, Dan Daly
nyugalmazott New York-i
tűzoltóparancsnok levelében
elismeréssel adózik a magyarországi megemlékezéseknek,
köztük a tíz esztendős múltra
visszatekintő – 2001. szeptember 11-re emlékeztető, valamint
az azon a napon életét vesztett
343 tűzoltó és mentős bajtárs
emlékét őrző – Kiskunfélegyháza-Kecskemét közötti hagyományos emlékfutásnak, illetve a hatvani fáklyás felvonulásnak. Dan Daly a négy magyar tűzoltóságnak címzett levelében úgy fogalmaz: „Szeptember 11-e után a „Sosem felejtünk” kifejezés a New Yorki tűzoltók mantrája lett. Sosem
felejtünk. Sosem felejtjük el
azokat, akik elvesztették életüket, és azokat sem, akik elvették azt. Sosem felejtünk el
ébernek maradni a terrorizmus
elleni harcban.”
A World Trade Center ikertornyaiból származó acéldarabok

eredetileg egy darabot alkottak, és az ikertornyok egyik
tartógerendájának részét képezték, amely sokáig a John F.
Kennedy Nemzetközi Repülőtér egyik hangárjában volt,
később a New York-i tűzoltó
akadémiára került, végül négy
darabra vágták, hogy Magyarországra küldhessék Dan Daly
nyugalmazott New York-i
tűzoltóparancsnok kezdeményezésére. A fémdarabok célba

juttatásában Dr. Kutalik Tamásnak, az IBSSA igazgatója
segédkezett. Az Egyesült Államokban lévő darabokból
köztéri szobrok készülnek. A
Kiskunfélegyházára került acéldarabnak és Dan Daly levelének rövidesen emlékhelyet
alakítanak ki a tűzoltó- laktanyában – tette hozzá Leiz
Gábor százados, tűzoltóparancsnok.
Kép és szöveg: -g-

A DARVAS MENZA KFT 2012. decemberében
befejezte a közétkeztetési szolgáltatás korszerűsítését célzó beruházását. Ennek keretében megtörtént
a konyha elektromos hálózatának fejlesztése, a
nyílászárók korszerű hőszigetelt nyílászárókra történő cseréje, az elöregedett csempeburkolat cseréje.
Új konyha technikai eszközöket szereztünk be,
elektromos főzőüstöket, elektromos sütőket,
gáztűzhelyet és többfunkciós robotgépet.
A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében, a
Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat
keretében valósult meg. Mikrovállalkozásunk 10%
önerő biztosítása mellett 3.642.860 forint támogatással és 3.642.860 Ft mikorhitel igénybevételével
tudta a beruházást megvalósítani.

Koncert
Tóth Tibikéért
Koncertet adott január 20-án a Zenés Koronás
esték zenei programsorozatban a középiskolás
diákokból álló Free Hat zenekar a művelődési
házban.
Az egyébként ingyenes rendezvényen most
belépődíjat szedtek, melyet a rákos beteg Tóth
Tibikének és családjának ajánlották fel. Valamennyi jegy elkelt, így több mint húszezer forint gyűlt össze. Emellett külön pénzadomány,
játékok érkeztek Tóth Tibikének.

Hogyan tovább
Rádió Smile?
Tavaly decemberben a Médiatanács 1935/2011.
(XII. 20.) számú határozata értelmében megszűnt
a Rádió Smlie műsorszolgáltatási szerződése.
A Médiatanács megtagadta a nyereségérdekelt
jellegű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának közösségi médiaszolgáltatásként való
elismerését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató
korábban több ízben nem teljesítette a nem nyereségérdekelt médiaszolgáltatói jogállásához kapcsolódó vállalásait. A határozat ellen a rádió vezetése
keresetet nyújtottak be a Fővárosi Bírósághoz. Amíg
a döntése megszületik, a Rádió Smile folytathatja a
műsorszolgáltatást, mondta el Csőszi Viktor, a rádió
tulajdonosa, műsorszolgáltatója.
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Diákparlament alakul Félegyházán

Szélsőségesre fordult az időjárás a hétvégén
országszerte. A hőmérő éjszaka -12,-14 fokot
mutatott, a hótakaró magassága elérte a negyven centimétert. A szélsőséges időjárásra
tekintettel közös akciót tartottak január 4-én
a polgármesteri hivatal közterület felügyelői
a polgárőrséggel közösen. A hatóság emberei elsősorban a hajléktalanok által „kedvelt” helyeket ellenőrizték.
Az akció során egyebek között átvizsgálták a
volt Vasas pálya épületeit is. Az üresen álló
ingatlanokban senkit sem találtak, ám a város
több pontján találkoztak az utcán ődöngő hajléktalannal. A hatóság emberei a fedél nélküli embereket a hajléktalan szállóra, illetve –
a rendkívüli hidegre való tekintettel nyitva
álló – vasútállomásra irányították- tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Szabó Gábor,
közterület-felügyelő.

Himnusz-mondó verseny
Himnuszmondó versenyt rendezett január 20-án a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület irodalmi
szekciója a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Hattyúházban. Eredmények: 1. helyezett: Kovács Ferenc (9. évf.) Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola. 2. helyezett: Gulyás Eszter (11. évf.)
Móra Ferenc Gimnázium. 3. helyezett: Gorzás
Anita (12 évf.) Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája. 3. helyezett: Jankovszki Réka (9. évf.)
Móra Ferenc Gimnázium.

Sajtóközlemény
2011. november 24-én a Szent János tér 5. szám
alatti ingatlanra vonatkozó PR Telecom ZRt-vel
megkötött bérleti szerződés felmondásra került.
Az ingatlanban jelenleg a Trió Tv. helyi stúdiója
működik. A szerződés felmondásának indoka az,
hogy az Önkormányzat álláspontja szerint a bérlő,
nevezetesen a PR Telecom ZRt. a szerződésben
foglalt feltételek megszegésével adta további albérletbe a bérlet tárgyát. A bérleményt a bérlő nem
szándékozta visszaadni az Önkormányzat birtokába, vitatta a szerződés felmondásának
jogszerűségét, ezért keresettel élt az Önkormányzat a Bíróság felé, melyben kértük, hogy az
Önkormányzatot helyezzék birtokába vissza.
A Rádió Smile Közhasznú Alapítvány által működtetett rádió stúdió a Kossuth u. 19. szám alatti
önkormányzati ingatlanban van. Az Alapítvány
nem vállalta az Önkormányzat által meghatározott feltételeket, így a továbbiakban nem bérlője a
helyiségnek, viszont a kiköltözését január 31-ei
időpontban kérte meghatározni, melyet az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága jóvá is hagyott.
Sajnálatos módon a volt bérlő a helyiséget határidőre átadni nem tudta, ezért ismételt haladékot
kért a kiköltözésre, melynek határideje február
vége. A Gazdasági Bizottságot az Alapítvány kérelméről soron következő bizottsági ülésen fogjuk
tájékoztatni. Természetesen a használat időtartamára a Bizottság által meghatározott feltételek szerint
használati díjat köteles az Alapítvány fizetni,
melynek megfizetését kérelmében meg is erősítette.

A város középiskoláinak diákönkormányzati
képviselői randevúztak február 1-én a Városházán. Az összejövetel célja egy 180 tagot
számláló (osztályonként 2 fő) középiskolás
diákparlament megalakítása. A szervezet életre hívását Kapus Krisztián polgármester kezdeményezte. A diákparlament legfontosabb
célkitűzése a közös gondolkodás, az érdekképviselet, a városi rendezvények színvonalasabbá tétele mellett, hogy Kiskunfélegyháza a
diákság régiós központja legyen.
A polgármester a megbeszélésen vázolta a
diákparlament jelentőségét, illetve egy felhívást tett közzé. „Ötletelj Kiskunfélegyházáért!” nevet viselő felhívással közös gondolkodásra ösztönzi Kapus Krisztián a középiskolás tanulók közösségét városunkban. A
közös öleteknek, a közös gondolkodásnak

közösségformáló és az összetartozást erősítő
szerepe vitathatatlan, ezért is fontos, hogy a
Félegyházán élő és tanuló ifjúság magáénak
érezzen minden megmozdulást, programot,
rendezvényt, mely a város életét színesíti. A fiatalos lendület és szemlélet, ami a város középiskolás korú diákjait jellemezheti, felpezsdítheti a Kiskunfélegyházán megrendezésre
kerülő fesztiválok programjait.
A fiatalok, a város középiskolás tanulóifjúsága
az 5letelj Kiskunfélegyházáért! felhívás részleteiről az osztályaik diákönkormányzati képviselőitől és az iskolákban elhelyezésre kerülő
plakátokról értesülhetnek majd. A javaslatok az
5leteljkiskunfelegyhazaert@gmai.com e-mail
címre, vagy a facebook üzenőfalára küldhetők
el március 14-éig, és a beérkezett ötletek közül
a tíz legjobbnak minősített javaslat megvalósításra kerül.

Betöltötte Feri bácsi a kilencvenet
Születésnapja alkalmából köszöntötte február 1én otthonában Gavenda Ferencet Kapus Krisztián polgármester. A jó egészségnek örvendő idős
úr örömmel fogadta a város ajándékát, illetve
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
által szignált oklevelet.
Gavenda Ferenc 1922-ben február 1-én született
Kiskunfélegyházán. Hatan voltak testvérek. Két
éves volt, amikor elhunyt édesapjuk. Nehéz anyagi
körülmények között éltek. A hat osztály befejezése

után Feri bácsi, a mezőgazdaságban dolgozott.
Nővére ösztönzésére 15 éves korában ipari tanulónak ment, férfiszabó végzettséget szerzett.
Ebben a munkakörben dolgozott például a Háziipari Szövetkezetben is. Huszonnyolc évesen
nősült meg, két lányuk született. Felesége 1996ban hunyt el, három unokája és két dédunokája
van. Feri bácsi szerint hosszú életét a kitartó
munkának, a családi életben az egymás iránti segítségnek, tiszteletadásnak, valamint a rendszeres
testmozgásnak köszönheti.
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Kamionnyi adomány érkezett
a dániai Kjellerupból
Folytatás az 1. oldalról.
Szociális gondozó és ápoló képzés indult a
2011/2012-es tanévtől a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth
Lajos Középiskolájában.
A képzéshez szükséges eszközállomány kiegészítése érdekében a Testvérvárosi Egyesület
Kiskunfélegyháza felvette a kapcsolatot testvérvárosainkkal, az ottani egyesületek, alapítványok segítségét kérve. Ennek köszönhetően
február 6-án, a dániai Kjellerupból egy kamionnyi adomány érkezett. A kialakult nagyon
jó partnervárosi kapcsolatnak köszönhetően
már több esetben kaptak adományt a város intézményei, amelyeket azóta is hatékonyan, és
hasznosan tudnak használni.

Állampolgári eskü a Városházán

Heten tettek állampolgársági esküt február 1-én a kiskunfélegyházi városházán. Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény tavaly augusztus 20-án lépett hatályba, alkalmazni 2011. január 1jétől lehet. Kiskunfélegyházán ez idáig közel százan éltek törvény adta lehetőségükkel. A magyar
állampolgárságot igazoló okmányokat Kapus Krisztián polgármester adta át.

5. oldal

Elfogták
a kerékpár tolvajokat!
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság számára
sikeresen indult a 2012. év. Január első hetében a
körzeti megbízotti alosztály munkatársai kézre
kerítették azt a két fiatalkorú elkövetőt, akik a tavalyi év végén Gátér központjából 7 kerékpárt loptak
el. Mind a 7 kerékpár visszakerült a tulajdonosához. Ezen ügy kapcsán azonban újabb
kerékpár lopás ügyek és újabb elkövetők kerültek
a rendőrség látóterébe, immár kiskunfélegyházi
vonatkozásban.
A tavalyi év folyamán 9, Kiskunfélegyháza
területén történt kerékpár eltulajdonításról számoltak be azok a gyanúsítottak, akiket a rendőrség
a múlt héten hallgatott ki. A gyanúsítottak elleni
eljárás folyamatban van, azonban a bűncselekmény
sértettjei 8 esetben nem tettek feljelentést
kapitányságunkon. Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben felismerik a következő
kerékpárokat, jelentkezzenek Gondi Zoltán rendőr
főtörzsőrmesternél a 20/539-5722 telefonszámon,
a további intézkedések megtétele érdekében. 2011.07.01. és 2011.08.30. közötti időszakban a
Béke téri SPAR üzlet mellől eltulajdonított kék
színű „schwinn csepel rangel” kerékpár. 2011.07.01. és 2011.08.30 közötti időszakban a
városi könyvtár mellől eltulajdonított kék színű
„Kona” kerékpár. - 2011. 03.01. és 2011.05.30.
közötti időszakban az úgynevezett „Gomba” mellől
eltulajdonított bordó színű, női „MTB” kerékpár.
- 2011. 06.01. és 2011.08.30. közötti időszakban a
Szolnoki ABC mellől eltulajdonított fekete színű
„schwinn csepel” kerékpár. -2011.08.30. és
2011.12.01. közötti időszakban a Kossuth Lajos
Középiskola és Szakiskola mellől eltulajdonított
kék színű „camping” kerékpár. - 2011. 06.01. és
2011.08.30. közötti időszakban az úgynevezett
Kossuth ABC mellől eltulajdonított piros színű
„camping” kerékpár. - 2011.06.01 és 2011.08.30
közötti időszakban a Kossuth Lajos Középiskola
és Szakiskola mellől eltulajdonított sárga felnis
„MTB” kerékpár. Dr. Horváth-Rekedt Gréta

Szélhámosok a városban!
Tisztelettel várjuk Önöket
a BUGACI TANYASZÍNHÁZ
előadására 2012. március 3-án
szombaton, 17 órakor
a művelődési központba.
Színpadon: Illyés Gyula:
Tűvétevők
c. parasztkomédiája.

Főleg idős embereket próbálnak megtéveszteni,
azok a nem létező vállalkozások képviselői, akik
telepíteni, leásni akarnak valamit az ingatlanok
udvarán. Mindezért egyszeri 10 ezer forintos hozzájárulást kérnek, cserébe pedig havi 10 ezer
forintot ajánlanak – hívta fel az esetre a gazdasági
bizottság figyelmét Bense Zoltán önkormányzati
képviselő.
Az eset kapcsán felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy kizárólag leinformálható vállalkozókkal,
hivatalos munkaszerződés birtokában engedélyezzenek munkavégzést, pénzt pedig csak a munka
elvégzése után, számla ellenében fizessenek ki.
Amennyiben a fentiekhez hasonló esettel találkoznak, azonnal értesítsék a rendőrséget, vagy a
polgárőrséget. A májusban kezdődő csatornaépítések ideje alatt sem árt az óvatosság. A
rákötéseket csak leinformálható szakemberekkel
végeztessék el.
A polgárőrség hívható telefonszámai: 0630/6211046, 0630/621-1045, 0630/621-2303. A rendőrség telefonszáma: 0676/562-200
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Programajánló

„Nem mindennapi”kiállítás a múzeumban

Művelődési központ: Február 11., szombat 16
órától TÉLŰZŐ FARSANGI MULATSÁG a
Művelődési Központ szervezésében. Programok:
farsangi népszokások: álarckészítés, álesküvő Kátai
Tiborral, Táncház, fánksütés. Február 19., vasárnap 9.30 óra: KHTK Sakk Szakosztály NB II. bajnoki mér- kőzése. Február 21., kedd 9-15 óráig:
Állás- és képzési börze a Karrier Iroda szervezésében. Február 24., péntek 18 óra: A Dumaszínház műsora. Fellépnek: Csenki Attila és
Kiss Ádám. Meg- tekinthető kiállítás az aulában:
Göblyös Róbert festőművész tárlata.

Az idei Magyar Kultúra Napjának záró rendezvényét a Kiskun Múzeumban tartották, ahol Kis
Ildikó porcelántervező művész, Fusz György Ferenczy-díjas keramikus és szobrászművész, valamint Fusz Mátyás festőművész kiállítását nyitotta
meg Probstner János, a Kecskemét Nemzetközi
Kerámia Stúdió alapítója. A bevezetőt Kapus
Krisztián, városunk polgármestere tartotta.

Városi könyvtár: Február 23., csütörtök 17 óra:
A Földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében Sipos Erzsi előadása: Katmandui esküvőtől a
muktinathi zarándokhelyig címmel, egyben a Nepál
c. könyv bemutatója. Február 24., péntek 18-22
óráig, Február 25., szombat 8-19 óráig: 15 órás
Wass Albert felolvasóest a Hattyúházban. Hozza el
Ön is kedvenc részleteit, és segítsen megidézni a
magyar irodalom hagyatékát! 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; vandormuzsi-kus@gmail. com, http://www.wassa. A
Városi Könyvtár Baba-Mama Klubja, a
Betűbölcsi programjai: február 7., 21. kedd, 10 óra
Gyermekbirodalom. Megtekinthető kiállítás:
Hunyadi László szobrászművész tárlata.

Irodalmi pályázat
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: vers (min.
3, max. 5 vers), próza (pl. mese, novella, napló,
memoár, esszé; terjedelem: max. 10 oldal). A
pályaművek témája kötetlen. Pályázni lehet eddig
még nem publikált művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és kistérségének lakói, valamint
Bács-Kiskun megye alkotó kedvű „tollnokai”. Egy
pályázó, csak egy jeligéhez tartozó pályaművet
adhat be. A pályázatokat nagy vagy közepes borítékban 3 példányban gépelve kérjük. A pályázati
példányokra és a boríték külsejére csak jeligét kell
ráírni (nevet nem!), s lezárt kis borítékba kérjük a
pályázó nevét és címét (elérhetőségét). A formailag
hibás, vagy határidő után érkezett pályázatokat nem
tudjuk elfogadni! A pályaműveket az alábbi címre
kérjük postán beküldeni: KISKUNFÉLEGYHÁZI
IRODALMI ALAPÍTVÁNY, 6100 Kiskunfélegyháza, Pf. 179. Postára adási határidő: 2012. március 10. A pályaműveket külső és belső szakértői
bizottság véleményezését figyelembe véve a Kuratórium bírálja el. Ünnepélyes díjátadás a Költészet Napján, 2012. április 11-én 17 órai kezdettel lesz a Móra Ferenc Művelődési Központban,
amelyre minden pályázót és érdeklődőt szeretettel
várunk. A pályázókat írásban értesítjük az ünnepség
pontos időpontjáról. Pályadíjak mindkét kategóriában: I. díj: 15.000 Ft; II. díj: 10.000 Ft értékű
vásárlási utalvány; III. díj: 5.000 Ft értékű vásárlási
utalvány. Mindkét kategóriában „IFJÚSÁGI
KÜLÖNDÍJ”-at is adunk ki, azon pályázók
számára, akik nappali tagozaton általános vagy
középiskolában tanulnak. Kérjük, hogy a jeligéjük
mellett az „ifjúsági” szót feltüntetni szíveskedjenek.
az Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány
Kuratóriuma

A tárlat nem az életről szól. Pontosabban nem a látogatók által megszokott, és valamilyen módon
elvárt Életről. Ebben a derűtől és harmóniától
teljes egészében megfosztott közegben csak
Kis Ildikó két színes munkájában villan fel valami szemnek tetszetős, de a tárlat alaphangulata
gyorsan elnyomja.
A kiállítás meghatározói a nagy – a szokottól nagyobb méretű – festmények, mely visszafogott színvilágukkal, durva faktúrájukkal egy útkereső, ígéretes fiatal festő alkotásai, aki beleszületett abba az
alkotói világba, kifejezésformákba, melyet elsősorban
édesapja teremtett. Az a világ, a természetről alkotott
elképzelések, vélemények és tárgyi megfogalmazások beleívódtak a fejlődő, világra nyíló fiatal
egyéniségébe.
A kiállított festmények azonnal magukra vonják a
belépő figyelmét, s ha megtalálja a néző a kép
fókuszát (!) nagy élményben lehet része. Egy drámát
sugalló, lepusztult világról szóló szomorú tudósítás
képei adják meg az egész tárlat alaphangulatát. Furcsa képkivágások, sötét, nyugtalanító árnyalakok
tüntetik el a látogató még megmaradt idilljét. A legdrámaibb kétségkívül a „Családi vacsora” című alkotás, melyen az ábrázolt eseményt egészen másként képzeljük el, de kétségtelen, hogy sok-sok embertársunknál, családnál a festő igazsága kiált.

Ennek a drámai
szomorú hangvételű, lepusztult világnak szinte a folytatásai azok a nonfiguratív alkotások,
melyeket a posztamenseken látunk,
s amelyek mint-

egy betetőzik a pusztulás fo lyamatát. Fusz György samottjai horrorisztikusak, a
valamikori görög kultúrát idéző hitvilága mára
eltűnt, hogy átalakulva valamiféle magánmitológiát
teremtsen. A „Töredékek” című alkotások lényegében egyfajta, kataklizma okozta pusztulási folyamat egy-egy időpillanatának tárgyi emlékei. (Talán
az átlagnéző számára jó lett volna e sorban elhelyezni egy olyan művet, amely e folyamatban még
nem tart itt, egy antropomorf jelleget még mutató,
de a deformáció, a szétesés jeleit magánhordozó
alkotást!) Csak a jelen létezik, nincs jövő. A „Gyűrűk” is megviseltek, széttöredeztek, a „Gyűrűk Ura”
a valaha tökéletességet szimbolizáló idomot is meggyötörte, szétzúzta. Valahol e kettő között mozognak Kis Ildikó munkái, melyeken ugyan érződik a
nőiesség, de a „szélfújta” , orgonasípszerűen magasodó, hajladozó formák, csak rövid idejű küzdelmet
tudnak vívni a termet uraló nehéz súlyú drámával.

Előadás Arany Jánosról
195 éve született és 130 éve halt meg Arany János költő
a Kisfaludy Társaság elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia igazgatója és főtitkára. Ez alkalomból tartott
előadást január 26-án Juhász István tanár, városunk
díszpolgára a Hattyúházban. A rendezvényt nagy
érdeklődés kísérte.

A magyar nyelv szépségének megőrzéséért
Katona Erzsébet a Darvas József Általános
Iskola, Szabó Dávid a jászszentlászlói Szent
László ÁMK tanulója nyerte a „Szép Magyar
Beszéd” verseny városi fordulóját, melynek
január 31-én a Petőfi Sándor Városi Könyvtár adott otthont.
A megmérettetésen huszonöten indultak, közülük válogatta ki a legjobbakat a hét tagú
zsűri. A regionális versenyen, márciusában
Szabó Dávid képviseli Kiskunfélegyházát.

Részletes eredmények, I. korcsoport (5-6. osztály): 1. helyezett: Katona Erzsébet 5. o. Darvas J. Ált. Isk. és EPSZ, II. helyezett: Nemes
Dániel 5. o. KÖÁI Platán utcai Ált. Isk., III:
helyezett: Pintér Ágnes 5. o. Darvas J. Ált. Isk.
és EPSZ.
II. korcsoport (7-8. osztály): I. he- lyezett:
Szabó Dávid 7. o. Szent László ÁMK,
Jászszentlászló, II. helyezett: Tulkán Rebeka
7. o. KÖÁI Dózsa Gy. Ált. Isk., III: helyezett:
Brimo Widad 7. o. KÖÁI Dózsa Gy. Ált. Isk.
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Rendőrségi felhívás!
A hideg tél beköszöntével az elmúlt években megszaporodott a
fagy okozta halálesetek száma. Elsősorban a fedél nélkül élő hajléktalanok a veszélyeztettek, de az utóbbi telek tanúsága szerint
a fűtetlen lakásokban élő főként idős vagy egyedül élők is e körbe
sorolhatók. A rendőrség és a polgárőrség mindent megtesz az ilyen
jellegű halálesetek megakadályozása érdekében.
Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, segítsék munkánkat és tegyenek
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es segélyhívó számon, vagy a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság központi számán (76/562-200)
azokban az esetekben, amikor távolabb élő hozzátartozójukkal,
ismerősükkel váratlanul, minden különösebb indok nélkül megszakad
a kapcsolatuk, életjelet semmilyen formában nem adnak magukról,
vagy az ismerten otthon tartózkodó szomszédjuknál nem észlelnek fűtésre
utaló jelet illetve életvitelszerű mozgást. Dr. Horváth-Rekedt Gréta

Munkáltatói fórum
Felhívjuk a foglalkoztatók figyelmét, hogy a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkáltatói
Fórumot tart 2012.02.14-én 9 órai kezdettel a Vállalkozók
Ipartestületének Székházában (Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.)
Napirend: • Elvárt béremelés kompenzációja • Start bónusz
kártya lehetőségei • TÁMOP foglalkoztatást elősegítő támogatásai • Munkahelyteremtő beruházások támogatása • Munkaügyi ellenőrzések változásai / előadó: Munkaügyi és
Munkavédelmi Szakigazgatási Szerv/ • Konzultáció
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara fórumot szervez 2012.
február 23-án, csütörtökön a városházán. A fórum témája a
kistermelők piacra-jutásának segítése a Tanyafejlesztési Program
keretében. Aktuális információk kérhetők Csányi György
UMVP tanácsadótól. (Tel: 30/288-1880; e-mail:
csanyi.gyorgy@agrarkamara.hu)

Ajánló érdeklődőknek,
gyűjtőknek!
Kiskunfélegyházán a legújabb művészeti központ az ART TURKA,
melyet eredetileg csak időszaki műalkotás-vásárnak szántak, má- ra
azonban a Holló-kör helye és műalkotások megtekintésének állandó
helyszínévé vált a Petőfi téren. Itt rendezik meg február 16-án azt a
jótékonysági árverést, amelyre 37 alkotó ajánlotta fel 55 alkotását,
hogy ezáltal támogassák a Holló László születésének 125., s a Holló
Kör fennállásának 50. évfordulójára kiadandó könyv megjelentetését.
A felajánlott művek alkotói között vannak jól ismert, többszörösen
kitüntetett művészek és kevésbé ismert, messzebbről érkezett alkotók
is. Fiatalabbak és idősebbek és olyan is, akik már nincsenek köztünk,
mint Holló László, Dulity Tibor, Göblyös Simon. A hely szűke miatt
lehetetlen mindenkit felsorolni, néhány nevet – szubjektíven – kiemel
e sorok írója, úgy mint Sáska Tibort, Szecskó Pétert, Fekete Zsoltot,
Göblyös Róbertet, Kolozsvári Sándort, Német Ferencet a festészet
területéről, de a keramikus Scheffer Anna és az ikonfestő Pesztalics
Márta mellett a Holló Kör legtöbb tagjának is megtalálják egy-egy
munkáját az érdeklődők.
RF

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szani Edit Mária – Kovács Attila.
Meghaltak: Böszörményi Sándor – Pakod, Kucsora Lászlóné Molnár Julianna – Pusztaszer, Fábián Lászlóné Bihal Mária – Kiskunfélegyháza, Almási – Szabó Imréné Hevér Ilona.
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Egyházi sorok
Ótemplom
A Házasság Hete Programsorozat:
- Február 10-én a családok keresztútját végzik egyházközségünk családjai.
- Február 11-én Végtelen hit című film vetítése lesz a templomban.
- Február 12-én Puskás Antal pálos atya tart előadást.
- Február 13-án:- rendhagyó bibliaóra Családok a Szentírásban címmel.
- Február 14: A családban megélhető közös örömök címmel tart előadást Dr.
Domján Mihály.
- Február 12-én este 7 órakor ifjúsági szentmise lesz a Kalmár kápolnában.
- A Karitász munkatársak, kedden és pénteken délelőtt, a Jókai utca 1. szám
alatt, megújult árukészlettel várják az érdeklődőket.
- A meghirdetett zarándoklatokkal kapcsolatban érdeklődni a plébánián lehet.
Újtemplom
- Február 12-én délután 5 órakor szentségkitétellel kezdődik az első vasárnapi
szentségimádás.
- Várjuk a Plébánián azoknak a jelentkezését, akik 2012-ben egyházi házasságot szeretnének kötni. Részükre 11-én, 18-án és 25-én délután 2 órától jegyesoktatást szervezünk a Constantinumban.
- Az Egyházközség Képviselőtestülete 2012. január 30-án, hétfőn este megtartotta gyűlését a Plébánián. A gyűlésen jóváhagyott zárszámadás és költségvetés
2 hétig megtekinthető a Plébánián.
- Február 12-én délután 5 órakor kezdődik a Rózsafűzértársulat összejövetele.
- Zarándoklatot szervezünk a csíksomlyói búcsúra, amelyet május 26-án fognak
megtartani. Tervek szerint 25-én, pénteken indulunk és 28-án, pünkösdhétfőn
jövünk vissza. Ellátás és szállás panziókban lesz. A részvételi díj 35000Ft.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián 20000Ft. előleg befizetésével.
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 Kalmárkápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

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: Február 13-tól február 19-ig: ALMA Patika,
Kiskunfélegyháza, 9. körzet 8/B (TESCO). 76/712-036. Február 20-tól
február 26-ig: KORONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76
/466-582. Február 27-től március 4-ig: KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u.
4. Tel.: 76/560-158. Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat:
19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig
ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 11-12-én: Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128) és Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995). Február 18-19-én: Dr. Fekete
Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955) és 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.

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján
(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/562 000, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403
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Az ország ismét
a Darvasra figyelt
Ha a sportmászás kerül szóba az ország bármely részén,
sokaknak a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola, a Darvas Szabadidő és Diáksport
Egyesület, és Fábián József neve jut eszébe. Nem
csoda, hisz számtalan megmérettetésnek adott ott hont városunk, illetve
az egyesület tagjai több
hazai és nemzetközi versenyen bizonyítottak.
Legutóbb január 22-én volt hangos a szurkolók buzdításától a Darvas iskola, ugyanis itt rendezték meg a
Sportmászó Diákolimpia Országos Döntőjét, immáron
hetedszerre. A Darvas SZDSE által létrehozott sportmászó falon
már a versenyt megelőző héten elkezdődőt a felkészülés, hisz az összes
műfogást,(közel 800 darabot) le kellett szerelni, megtisztítani, és tizenkét új, a
korosztályoknak megfelelő, és kellő kihívást jelentő utat építeni a 128 versenyző
számára. A versenyen egyszerre öt különböző korcsoport mászott, melynek, felügyeletéhez, lebonyolításához húsz ember, illetve komoly számítógépes háttér összehangolt munkájára
volt szükség. A viadalon 300 mászás zajlott le balesetmentesen. A félegyházi versenyzők ezúttal is
kiválóan szerepeltek. Eredmények, V. korcsoport: 1. Simon Gergely (Diákolimpia Bajnok), I. korcsoport: 2. Sztrovecz Bence, 3. Schultz Benjamin. III. korcsoport: 2. Molnár Eszter. IV. korcsoport: 3. Simon
Fanni. 6. Sztovecz Dániel, 8. Schultz Viktória. Az országos döntő, fennakadás és reklamáció nélkül zajlott
le, melyben nagy szerepe volt a Darvas iskola dolgozóinak, és a félegyházi mászó gyermekek szülei
szakszerű bírói munkájának.

Domborművet is avattak Korondon
Tizenhat csapat, közöttük a Kiskunfélegyházi
Vasas TK, is részt vett a hétvégén a XII. Lőrincz
Márton nemzetközi birkózó emlékversenyen. A
megmérettetésen 173 versenyző lépett szőnyegre.
Az idei tornát a házigazda Korond nyerte. Az eseményen leleplezték le Lantos Györgyi szobrászművész, Lőrincz Mártont ábrázoló domborművet, a Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001.
Alapítvány ajándékát.
A zord idő miatt a meghívott 24 csapatból csupán
16 vett részt a tornán. Az öt magyarországi egyesületből végül csak a kiskunfél-egyháziak tudtak
eljönni, így a mezőnyt Kiskunfélegyháza, Keresztvár (Brassó megye), Brassói Dinamo, Sepsiszentgyörgy, Kézdialmás, Székelyudvarhely, Zetelaka,

Farkaslaka, Varság, Erdőszentgyörgy, Szászrégen,
Marosvásárhely (a Maros és az ISK), Segesvár és a
házigazda Korond csapatai alkották. A torna megkezdése előtt avatták fel a sportcsarnok előterében a
Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány ajándékát, Lantos Györgyi szobrászművész
Lőrincz Mártont ábrázoló domborművét, melyet
Ficsór József, Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere leplezett le. A táblaavatást követően Ficsór
József, Gyenes Attila és Bense Zoltán a Korondért
Ifjúsági Egyesület elnökségével folytattak megbeszélést, ifjúsági ügyekről, közös pályázatokról, a
testvérvárosi kapcsolat elmélyítésnek további
lehetőségéről.
A verseny eredményei: Csapatverseny: 1. Korond,
2. Zetelaka, 3. Székelyudvarhely és Kiskunfélegyháza.
Forrás: http://szekelyhon.ro
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Győztek
a KHTK sakkozói
A Nemzeti Sakk Csapatbajnokság január 29ei 5. fordulójában a téli szünet után megújult
erővel küzdöttek a Bács-megyei csapatok.
A legfelső osztályban nagyarányú győzelmével feljebb kapaszkodott a TLSE, az NB-II
Asztalos csoportban a bajai gárda pedig az
élre ugrott. A Tóth csoportban a TLSE-II. a
dobogón maradást biztosította. Ugyanebben a
csoportban – habár vesztett a Tákisz SE – a
tabella középmezőnyében maradt, KHTK
pedig megszerezte első győzelmét.

Móra Kupa
Kiskunfélegyházán
A hétvégén rendezték meg városunkban a
Móra Kupa egyéni sakkversenyt. A megmérettetésnek a Móra Ferenc Gimnázium adott otthont. A verseny szervezője és játékvezetője az
iskola tanulói, Varga Klára női nemzetközi
sakkmester és Retkes Péter voltak.
Eredmények, felnőttek (21 résztvevő): 1. Ju- hász Bence,
2. Juhász Barbara, 3.Andriska Zsolt, 4. Kemény Csaba,
5. Nagy Géza, 6. Sze-keres Sebestyén. 1993. január 1.
után születettek: 1. Márta Dominik, 2. Fekete Martin, 3.
Fe- kete Alex, 4. Velő Norbert, 5. Kurucz Gergely, 6.
Demeter Attila. Gyerekek (44 résztvevő), 1997.január
1. után születettek: 1. Könyves Gá- bor, 2. Szekeres
János, 3. Horváth Péter, 4. Cseh József, 5. Hideg Ferenc
Bendegúz, 6. Csenki Endre Dániel. 1997. január 1. után
született lá- nyok: 1. Cseh Nóra, 2. Szekeres Orsolya, 3.
Multyán Bernadett. 2001. január 1. után szüle- tettek: 1.
Tóth László, 2. Oberna Dominik, 3. Papp Marcell Imre,
4. Hideg István Benjámin, 5. Pintér Patrik, 6. Sárközi
Soma. 2001. január 1. után született lányok: 1. Patkós
Alexandra, 2. Gulyás Réka, 3. Retkes Sára, 4. Szekeres
Zsófia, 5. Marsinszky Beáta, 6. Zana Laura. Különdíjak,
legfiatalabb lány: Szekeres Zsófia. Legfiatalabb fiú: Papp
Marcell Imre. Legtapasztaltabb versenyző: Rácz István.

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot
hirdet vidámparki, gasztronómiai, vásári és szórakoztató tevékenységet folytató magánvállalkozások,
egyesületek részére. A pályázat célja: Városalapítók
Napja Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál
szórakoztató műsorok, kirakodó- és kézműves vásár,
étkeztetés, borutca, pálinka pavilon, színpad- és hangfény technika, vidámparki szolgáltatások színvonalas
szervezése, biztosítása. További részletek a
www.kiskunfelegyhaza.hu honlapon, vagy a Félegyházi Közlöny Online oldalán.

Ezüst színű 200 Ft-os
érméket veszek 500 Ft/db
áron. Érte megyek.
Tel.: 06-20/582-5626

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

