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Közlöny
Kiosztották az irodalmi alapítvány díjait

Félegyházi kántor
a csángó iskoláért
Több magyarországi településen – köztük Kiskunfélegyházán is – gyűjtést szerveznek a gyimesi csángó település, Háromkút közelmúltban leégett iskolájának újjáépítésére.
A Keszthelyről indult kezdeményezést
Csósza Zoltán, az Ótemplom kántora
karolta fel Félegyházán. Mint mondta,
az alig háromszáz lelket számláló település magyar iskoláját két éve az árvíz
tette tönkre, március elején pedig porrá
égett.
Részletek a 3. oldalon.

Fákat ültettek
a Petőfi lakótelepen
Ünnepi díjkiosztó rendezvényét tartotta április 11-én, a Költészet Napján a Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány a művelődési központban. Idén három kategóriában (vers, próza, ifjúsági) küldhették be munkáikat az amatőr irodalmárok. A költészet napi ünnepségen Kapus Krisztián
polgármester és Mindák József, az alapítvány elnöke mondott köszöntőt. Az érdeklődők a „Derekamban tizenhét éves izmok ringatóznak…” címmel hallhattak verses összeállítást József Attila
zsengéiből, a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola diákjainak tolmácsolásában.
Részletek a 4. oldalon.

Országos tanulmányi verseny városunkban

Tizennégy kőrisfát
ültettek április 4-én
két Petőfi lakótelepi
játszótér mellé. A csemetéket a DÉMÁ SZ
Zrt.-től kapta a város, mivel a külterületi hálózatépítés
során hét akácfát ki
kellett vágni.

Az ország tizennégy iskolájának huszonnyolc pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozói
ügyintéző tanulója mérte össze tudását április 11-13. között városunkban, a 2011/2012-es tanév
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének döntőjében.
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kol- riann gazdálkodásból és számítógépes programcsolégium Közgazdasági Szakközépiskolájának négy magból felmentést kapott. – tudtuk meg Dr. Vargáné
tanulója közül hárman – Jantyik Aranka, Deák Bet- Kleeberg Strohmayer Rózától, a Magyar Államkincstina, Deák Tímea – bizonyítványt, míg Sarkadi Ma- tár gazdasági vezetőjétől.
Részletek a 3. oldalon.

A kőrisfák néhány év múlva enyhülést adnak
majd a nyári melegek idején a gyermekeknek
és a pihenni vágyó lakótelepieknek – mondta
el Kapus Krisztián polgármester, aki maga is
kivette a részét a faültetésben.
-munkatársunktól-

Berlinben fociztak
a KHTK labdarúgói
A berlini “testvércsapatától” az FC Stern Marienfelde
együttesétől kapott meghívást a KHTK U17-es korosztályú csapata. A házigazdák nagyszabású húsvéti tornát rendeztek egyesületük fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A tornát április 8-án bonyolították
le Berlin külvárosában, hét csapat részvételével.
Az egész hétvégén a focié volt a főszerep, minden este
megmérkőztek a félegyháziak és vendéglátóik. A húsvéti tornán kiütközött a német és magyar futball közötti
jelenlegi különbség, hiszen – bár mint a KHTK itthon,
úgy a berlini csapatok többsége is a helyi, nemzeti 4.
osztályban játszik – lényegesen képzettebb, szervezettebb csapatokkal találták szembe magukat a félegyházi ifjak.
Folytatás a 7. oldalon.

A legkiválóbb forgalomirányító
Első helyezést ért el karos forgalomirányítás
kategóriában Polgár Sándor törzszászlós, a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
munkatársa az április 4-én, Kecskeméten megrendezett karos forgalomirányítók,
motoros rendőrök és járőr-gépkocsivezetők
megyei szakmai versenyén.
A motoros rendőrök közül Ányos Csaba főtörzs-zászlós, a járőr-gépkocsivezetők közül
pedig Mihalik Gábor főtörzsőrmester a MRFK
Forgalomellenőrző Alosztály munkatársai bizonyultak a legkiválóbbnak. Budapesti Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága által szervezett országos döntőben (április
27-28-án) ők képviselik majd a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányságot.
Részletek a 3. oldalon.
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Száz esztendős a Kossuth utcai platánsor Félegyházi kántor
a csángó iskoláért

„Félegyházi utca ligetös, ligetös” – tartja a nóta
Európa egyik leglátványosabb főutcájáról. De
nemcsak látványos, hanem talán a kontinens
leghosszabb platánsorával büszkélkedhet.
Az idei esztendő pedig évfordulós, hisz épp száz
esztendeje annak, hogy elültették városunk főutcájának platánfáit. A ligetes főutca platánsora
országosan is védett. Az önkormányzat illetékesei folyamatosan figyelik és karbantartják a fákat. Az elöregedett, beteg és már menthetetlenné
vált platánok pótlásáról sem feledkeznek meg a
szakemberek. A rendszeres gondoskodásnak köszönhető, hogy a fasor nem vesztett szépségéből.

Fogadj örökbe egy platánfát!
2012-ben 100 évesek a kiskunfélegyházi platánfák. A jubileum alkalmából bármelyik platánfa
örökbe fogadható, mellyel a természeti értékek
megőrzéséhez is minden örökbefogadó hozzájárul. A platánfa örökbefogadása szép, akár
névre- és életre szóló ajándékként is adható a
szülőknek, gyermekeknek, unokáknak, barátoknak. Az örökbefogadó személy, család, cég, vállalat, baráti társaság, iskolai osztályközösség,

intézmény stb. az örökbe fogadott platánfa után
kap egy oklevelet, mely igazolja, hogy az adott
fa az ő felügyelete alatt áll, illetve a névre szóló
tábla a platánfánál jelzi az örökbefogadó személyét. A 18 év alatti gyerekek min. 5000, felnőttek
min. 10 000 forintért fogadhatnak örökbe egy
platánfát, mely összeg a fa éves gondozási, karbantartási költségeit fedezi majd. Egy fő több fát
is örökbe fogadhat. Az örökbefogadási szándékot
a varosuzemeltetes@kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címen, illetve a 76/562-044-es telefonszámon
jelezni szíveskedjenek.

Folytatás az 1. oldalról.
Erdély keleti peremén
megbúvó Háromkút közigazgatásilag a romániai
Neamt megyéhez tartozik, ahol a magyar
tannyelvű iskola újjáépítését nem támogatják.
A helybeliek viszont
önerőből képtelenek új
iskolát építeni. A 18 óvodás és 8 alsó tagozatos gyermek képzését jelenleg
egy falubeli, üres házban oldják meg. Az oktatási
intézmény újjáépítése, azért lenne fontos, hogy a
kisgyermekeket ne kelljen más településekre, illetve
román iskolába hordani. A környék úthálózata –
főként esős időben – szinte járhatatlan – tette hozzá
Csósza Zoltán. A Háromkúton élő gyimesi csángó
magyar közösség, hűen őrzi hagyományait, vallását
és archaikus nyelvét. A több száz éves település most
segítségre szorul. Csósza Zoltán bízik abban, hogy
sokan szívügyüknek tekintik a háromkúti gyerekek
oktatását és az iskola újjáépítését. Aki segíteni szeretne, hívja a 06-30/916-68-42 telefonszámot.

A területfejlesztési igényekről egyeztettek Vizsgálatot
Dr. Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő
egyeztetett a minap Kapus Krisztián polgármesterrel az Európai Unio 2014-2020 évi költségvetésével kapcsolatban. A költségvetés tervezése ugyanis utolsó előtti fázisba lépett az
elmúlt hetekben. Az elkövetkezendő egy hónap
hazánkban is a területfejlesztési igények, projektek felmérésével telik, megyénkben ennek
első állomása Kiskunfélegyháza városa volt.
Dr. Bagó Zoltán a sajtó munkatársainak elmondta, egy hónapon belül megismerhetjük a
konkrét számokat is. Változnak a területfejlesztési források. A megye vonatkozásában megduplázódnak a lehívható összegek, melyek a
területfejlesztésre és a területi kohézióra költhetők. Azért, hogy a pénz jól kerüljön felhasználásra, nekünk európai parlamenti képvise-

lőknek előre kell gondolkodnunk, hogy amikor a
számszaki tervezés elkezdődik, nagyon jó projekt ötletekkel és nagyon jó projekt főszámokkal
tudjunk előállni. Az elkövetkezendő egy hónap
tehát a területfejlesztési igények, projektek felmérésével telik számomra, ennek első állomása
Kiskunfélegyháza városa.
Kapus Krisztián polgármester a sajtótájékoztató
keretében mutatta be a napokban elkészült városismertető kiadványt, a Petőfi fali-és kártyanaptárt. A két utóbbi kiadvány költségeit abból az 1,3
millió forintból fedezték, melyet a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből kapott a város a
kiskunfélegyházi Petőfi kultusz ápolására. Egy
Európában lévő városnak, mint Kiskunfélegyháza, szükséges, hogy legyen egy olyan bemutatkozó dokumentuma, ami átfogó képet ad településünkről - hangsúlyozta a polgármester.

Állampolgári eskü a Városházán

Négyen tettek állampolgársági esküt április 4-én a kiskunfélegyházi városházán. Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény 2010. augusztus 20-án lépett hatályba, alkalmazni 2011. január 1-jétől lehet. Kiskunfélegyházán ez idáig száznál többen éltek törvény
adta lehetőségükkel. A magyar állampolgárságot igazoló okmányokat Kapus Krisztián polgármester adta át.

kezdeményez a Jobbik
Ügyészségi vizsgálatot kezdeményez a Jobbik
Kiskunfélegyházi szervezete a nemrégiben megszüntetett, jelenleg felszámolás alatt álló
Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatban. Kollár
László önkormányzati képviselő és Hegedűs
Lórántné országgyűlési képviselő a Központi
Nyomozó Főügyészséghez nyújtotta be beadványát – jelentette be az április 6-án megtartott
sajtótájékoztatón Kollár László a párt helyi elnöke.
A közlemény szövege:
Kiskunfélegyháza önkormányzatának képviselő-testülete tavaly májusban döntött a
városi vagyonkezelő részvénytársaság megalakításról. A cég egy évig sem működött, a
felszámolás folyamatban van. Ezen tény már
önmagában felveti a kérdést, hogy a város illetékesei felelősen gazdálkodtak-e a közösség
vagyonával, betartották-e az államháztartásról és az önkormányzatok gazdálkodásáról
szóló törvényeket. Különös tekintettel arra is,
hogy – meglátásunk szerint – egy konkrét
személy egyazon feladatnak az elvégzéséért
duplán részesült javadalmazásban. A jobbik
Magyarországért Mozgalom önkormányzati,
illetve országgyűlési képviselőiként ezért a
Központi Nyomozó Főügyészséghez fordulunk.
Kollár László önkormányzati képviselő
Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő

Kapus Krisztián polgármeter a Jobbik kezdeményezése kapcsán elmondta, az önkormányzat semmilyen törvénytelenséget nem
követett el. Az önkormányzat részéről kettős
kifizetés a Vagyonkezelő Zrt. igazgatója
részére nem történt. A továbbiak tisztázása
az illetékes hatóság, az ügyészség hatáskörébe tartozik.
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Országos tanulmányi versenynek
adott otthont Kiskunfélegyháza

Folytatás az 1. oldalról.
A verseny ünnepélyes megnyitójának a Városháza
díszterme adott otthont április 11-én. A rendezvényt
Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium
főosztályvezetője, Kapus Krisztián polgármester és
Ágoston Tibor igazgató nyitotta meg. Az eredményhirdetésre április 13-án, ugyancsak a Városházán került sor. A versenyt Vargáné Kleeberg
Strohmayer Róza, a Magyar Államkincstár gazdasági vezetője értékelte. Elmondta, a bíráló bizottság véleménye szerint a diákok rendkívül felkészültek voltak, a verseny zökkenőmentesen és szervezetten zajlott, amely a rendező iskola érdeme.

Eredmények: bizonyítványt kaptak: Asztalos
Richárd Viktor, Bacsa Brigitta, Boros Kinga, Deák
Bettina, Deák Tímea, Forgács Roland, Horváth
Krisztina, Horváth Viktória, Jantyik Aranka
Zsuzsanna, Káldi Brigitta, Kiss Ákos, Kozák Marietta, Langmayer Zoltán, Mándi Eszter, Takács
Diána, Szentmihályi Réka, Séd Csilla.
Felmentést kaptak: Besenics Barbara, Dubonyi
Janka, Erdélyi Andrea, Éri Vivien, Hegedűs Tímea,
Major Mariann, Orbán Cintia, Pető Katalin, Rátkai
Klaudia, Rakonczai Judit, Sarkadi Mariann, Szakács
Csaba.
Kép és szöveg: -g-

A legkiválóbb forgalomirányító
Folytatás az 1. oldalról.
A verseny célja a közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, határrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő járőri állomány szakmai tudásának
bővítése, elmélyítése, vezetéstechnikai tudásának fejlesztése, a járőri tevékenység presztízsének emelése, a járőri feladatokat ellátó állomány
számára magas szintű szakmai megmérettetés
lehetőségének megteremtése. A rendezvényen
minden versenyző papíralapú szakmai feladatlapot, továbbá B kategóriás elméleti KRESZ

tesztet töltött ki számítógépen. Gyakorlati versenyszámként a motorkerékpárosok és a gépkocsivezetők a Füredi Autósiskola vezetéstechnikai
pályáján vezetéstechnikai feladatokat hajtottak
végre, a karos forgalomirányítók pedig Kecskeméten, az Izsáki út, Könyves Kálmán krt. kereszteződésben forgalmat irányítottak. A versenyzők
kiválóan teljesítettek, nem úgy a gépjárművezetők, a kerékpárosok és a gyalogosok, akiknek
zöme tanácstalanul szemlélte a forgalomirányító
rendőrök karjezéseit.

Véradó nap a szakmaköziben
Véradó napot tartottak április 5-én a Szakmaközi Művelődési Házban a Vöröskereszt szervezésében. A vért a kecskeméti
véradó állomás munkatársai vették le.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt
a térítésmentes véradás szervezésében. A
biztonságos hazai vérellátáshoz évente több
mint 430 ezer egység vér kell. Ehhez évente
közel fél millió önkéntes embertársunk
véradományára van szükség. Az elmúlt
évben több mint 13.520 véradó eseményen
450.717 véradó jelent meg, hogy segítsen
beteg embertársain. A véradási aktivitás
évről évre 5,4 %-al emelkedik.
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Józsi bácsi 90 éves lett
Születésnapját ünnepelte Samu József, akit
április 5-én otthonában
köszöntött Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza
Város polgármestere.
Az idős úr a virág mellé
egy emléklapot is kapott, melyet Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével.
Józsi bácsi Kiskunfélegyházán született. Édesapja
földművesként dolgozott, édesanyja háztartásbeli
volt. Hárman vannak testvérek. Pálmonostorán tanyai iskolában végzett el 6 elemi osztályt, majd
földműves lett. Később a termelőszövetkezetben
kapott állást, traktorosként dolgozott nyugdíjas koráig. 1942-ben nősült, feleségével 55 évet éltek
együtt. 1945-ben született József nevű gyermekük.
Samu József 1982-ben nyugdíjba ment. 1990-es
évek elején feleségével beköltöztek a városba.
Sajnálatos baleset következtében 1993-ban fia elhunyt. Felesége egészségi állapota sokat romlott, súlyos betegsége miatt 2007-ben házi segítségnyújtást, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és étkeztetés szolgáltatást vettek igénybe. A
gondos segítés ellenére 2008-ban felesége elhunyt.
Teljesen egyedül maradt. Mivel olyan közvetlen
rokoni szál nincs, akire az év minden napján
számíthatott volna, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény alapellátás szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi. Az orvosi segítségnek és a házigondozó próbálkozásainak
köszönhetően elmondható, hogy jelenleg jobb
egészségi állapotban van, mint egy évvel ezelőtt.

Kiskunfélegyháza
sporttörténeti emlékei

Kiállítás nyílt április 14-én a Kiskun Múzeumban, Kiskunfélegyháza sporttörténeti emlékei címmel.
Az új időszaki tárlat az iskolai testnevelés
megjelenésétől, azaz az 1880-as évektől kíséri
végig a város sportéletét, majd az egyesületi
sport történetét, eredményeit emeli ki, végül a
legjelentősebb sportkiválóságokat mutatja be.
2012 az olimpia éve, a kiállítás fő gondolata
is erre épül. A megjelenteket Mészáros Márta,
az intézmény igazgatója köszöntötte, a kiállítást Kapus Krisztián polgármester nyitotta
meg. Közreműködtek a Kiskunfélegyházi
Tornász Egyesület és a közgazdasági szakiskola növendékei.
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Programajánló
Hattyúház
Április 24., kedd 17 óra: Bors Ildikó veszprémi
festőművész kiállítását Rosta Ferenc nyitja meg.
Április 25., szerda 10-14 óráig: Mesélj Európa
címmel angol nyelvű vetélkedő elődöntője a megye
általános iskolásai számára.
Április 30., és május 1., a könyvtár ZÁRVA tart.
Művelődési központ
Április 20., péntek 19 óra:A Zenés Koronás Esték
sorozatunk vendége Kovács-Csonka Szilvia és Tóth
Judit.
Április 27., péntek 17 óra: Purevjav Batmayagmar
mongol festőművész kiállítását Karáth Imre filmrendező nyitja meg. Közreműködik Zsirmik István.
Április 28., szombat 9 órától: KAZE-nap (Videojáték és Képregény Klub egész napos rendezvénye).
Április 28., szombat 18 és 20.15 óra: A Dumaszínház műsora. Fellépnek Aranyosi Péter és
Hadházi László.
Április 30., – május 1.: A Művelődési Központ
ZÁRVA.

Tavaszi virágünnep
„Legyen virágosabb városunk” címmel rendez programot április 21-én a Városi Könyvtár és Művelődési
Központ, a Városi Önkormányzat és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület. A program 8 órakor
értékesítéssel egybekötött dísznövény, virágkertészeti és kézműves termékbemutatóval indul a Petőfi
téren. A folytatásban szabadtéri kiállítás, tavaszköszöntő műsor várja az érdeklődőket.

„Legyen virágosabb városunk!”
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala 2012-ben
újra meghirdeti a Virágos
Kiskunfélegyházáért mozgalom versenyét. Mottónk: „Legyen virágosabb városunk!”
Várjuk minden kiskunfélegyházi jelentkezését, aki:- előkertjét, - erkélyét, - vállalkozása előkertjét, - általa gondozott közterületet a
versenyre nevezni akarja. Nevezési határidő: 2012.
június 15. Minden kiskunfélegyházi ingatlannal
rendelkező személy nevezhet. A zsűri végignézi az
összes nevezett látnivalót, és kiválasztja a 10
legszebbet. Az erről szóló oklevél, ünnepélyes
keretek között kerül átadásra a városháza dísztermében. A nyerteseket külön értesítjük. Várjuk minden kertbarát jelentkezését!
Kiskunfélegyháza Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda Városüzemeltetési Csoport

Ballagási időpontok
Május 4. 17 óra: Constantinum Intézmény, Május 5. 9 óra: Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakiskola. Május 5. 9 óra: Petőfi Sándor Gépészeti
Szakközépiskola. Május 5. 10.30 óra: Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Mezőgazdasági Szakközépiskolája. Május 5.
12 óra Móra Ferenc Gimnázium. Május 5. 15
óra: Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és
Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája.
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Országos bajnokot avatott a Wings

A kiskunfélegyházi Wings Táncsport Egyesület fordulóponthoz érkezett, hisz először
nyerte el a jogot kiemelt táncverseny rendezésére. A C és B osztályos Tíztánc Országos Bajnokság április 14-én a Constantinum
Intézmény sportcsarnokában zajlott. Délelőtt
a tánciskolások mutathatták meg tudásukat
az érdeklődőknek, majd kora délután a klubközi versenyre került sor. Az egész napos rendezvény az országos bajnoksággal zárult.
Több száz táncos, hatalmas közönség, és kiváló hangulat jellemezte a szombati napot. Az
egész napos rendezvényen helyi párosok is
megmérettették magukat. A tánciskolás és
klubközi versenyen a Wingses párok összesen
14-szer állhattak fel a dobogó valamely fokára. Az országos bajnokságon a hazaiaknak
talán a „C” felnőtt 10 Tánc Országos Bajnokság" volt a legérdekesebb, hiszen két páros is

indult ebben a kategóriában. Kiegyensúlyozott
teljesítménnyel mindkettő bejutott a döntőbe.
Tarjányi Ferenc - Zubornyák Lilla végül az
előkelő 4. helyezést vívta ki magának. A friss
„C” osztályos párosnak ez igen nagy eredmény. A hazaiak nagy örömére a Szabó Máté
- Nagy Alexandra páros hódította el az „Országos Bajnoki” címet.
Nagy nap volt a szombati a Wings Táncsport
Egyesület számára, hisz az országos bajnokság rendezési jogát nem könnyű elnyerni,
mivel csak biztos háttérrel és jó eredményekkel rendelkező egyesület kaphat erre lehetőséget. Hatalmas öröm számunkra, hogy Szabó
Máté - Nagy Alexandra hazai közönség előtt
nyerte el az Országos Bajnoki címet, ami már
a második bajnoki címe az egyesületünknek.
Az elért eredmények további kitartó munkára ösztönöznek bennünket - nyilatkozta
Barát Enikő, a Wings TSE edzője.

Kiosztották az irodalmi alapítvány díjait
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián elmondta, 1964
óta ünnepeljük e napon a költészetet, mely József Attila születésnapjának időpontja. Ám ezen a
napon ne csak rá emlékezzünk.
Az ünneplés egyben meghívó legyen mindenki számára, mellyel
átérezheti a költészet erejét. Megértheti, hogy a költészet ma is
szükséges a mindennapokhoz. A
vers nem ábrándos tekintetű, galamblelkű emberek bágyadt sóhaja, ahogyan azt sokan gondolják,
hanem annál sokkal több és értékesebb. A vers képes meggyőzni
minket, vagy vitatkozni eszméinkkel, a vers lángra
tud gyújtani szerelmes szíveket, de akár forradalmat is indíthat. A költészet nyújthat vigaszt,
megnyugvást, adhat magyarázatot a világ dolgaira, és útmutatást, melynek irányába el kellene indulnunk. De mindemellett kapocs is,
mely összeköt minket, közös értékrend, mely
egyesítheti a nemzetet.
A köszöntőt követően hirdették ki a Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány idei évi pályázatának
eredményeit. Próza kategóriában első lett Bodor

Mónika, második Nagy József, míg a harmadik
Szemerédi Krisztina. Az Ifjúsági különdíjat
Molnár Vera vehette át.
Vers kategória nyertese Kiss Csaba, a másodiknak járó díjat Horváth István, a harmadiknak
járó díjat pedig Krepsz János kapta. Ifjúsági
különdíjat Bense Orsolya és Szőke Zsanett vihette haza. Mayer Tamásné különdíját Mihály
Jánosné, Rácz Szabó Zoltán különdíját Molnár
Vera, míg Marccényi Csaba különdíját Fekete
Katalin kapta.
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Szakmai nap a Kossuth iskolában

5. oldal

Szónoklat
Tizenhetedik alkalommal tartották meg az Országos szónoklatversenyt, melyet a Kossuth Szövetség
és az Országos Széchényi Kör hirdetett meg. Ezúttal is kitűnő szervezés és nagy érdeklődés jellemezte
az Apáczay Kiadó székházában március 30-án
megtartott rendezvényt.

Cserkészek a város tisztaságáért

Hagyomány a hagyományban, hogy évek óta kiválóan szerepelnek a Móra Ferenc Gimnázium tanulói
ezen a megmérettetésen. Az idén sem tört meg ez a
sorozat. Az általános iskolás kategóriában 34 versenyző nevezett az ország minden részéről, de legnagyobb létszámban Budapestről. A verseny színvonalára jellemző volt, hogy mind a kötelező Kossuth
vagy Széchenyi szöveget, mind a szabadon választott szöveget „kívülről” kellett bemutatni.
A neves színművészekből álló zsűri (Börcsök Enikő,
Nemcsák Károly, Kovács István) a félegyházi móragimnazista, Barna Pap Bianka teljesítményét a II.
helyre ítélte, így Bianka ismét felállhatott –egy budapesti fiatalember mögött – egy jelentős verseny
dobogójára. Felkészítője dr. Borbélyné Szabó Katalin, a „Beszélni Nehéz!” diákkör vezetője, akinek
irányításával e közösség ebben a tanévben eddig már
21 (!) dobogós helyezést ért el a különböző országos,
regionális és megyei versenyeken.
RF

A kiskunfélegyházi 871. Szent Imre Cserkészcsapat cserkészei úgy
döntöttek, hogy Húsvétra készülvén nem csak a lelki tisztaságukkal
tőrödnek, hanem egy kicsit a város szépítéséért is tesznek.

Önkéntes roadshow

Hat cég mutatkozott be április 4-én a KiskunfélegyháziSzakképző Intézmény és Kollégium, Kossuth
Lajos Középiskolája és Szakiskolájában.
A rendezvényen Kiskunfélegyháza végzős általános iskolás tanulói, valamint az intézmény
növendékei ismerkedhettek meg a különböző,
gépekkel, berendezésekkel, szakmákkal. A szakmai nap célja a pályaválasztás megkönnyítésén

túl az, hogy az intézmény minél több támogatót szerezzen, illetve a másod és harmadéves
tanulóik számára megfelelő gyakorlati helyet
tudjanak biztosítani. Mindezen túl a „Nyitott iskola” program keretében a támogatást nyújtó
cégek, a tanulókat foglalkoztató vállalkozások
egy szakmai konferencia keretében tudjanak
értékes tapasztalatokat cserélni – mondta el
érdeklődésünkre Ágoston Tibor igazgató.

Március 31-én délelőtt nem csak zsákokba gyűjtötték a város központi
területein a felgyülemlett hulladékot, hanem elrejtett csokikat és
gubacsot is kerestek. Volt, amit sikerült is megtalálni. A program délben zárult, amikor a legtermékenyebb csapat megkapta jutalmát.
Összesen 15 zsáknyi szeméttel lett kevesebb a város utcáin és terein
a cserkészeknek köszönhetően.

A legügyesebb kollégisták vetélkedtek
Megyei verseny és szakmai nap zajlott tíz BácsKiskun megyei középiskolai kollégium mintegy
nyolcvan lakója részvételével a Halmozottan
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi – Szakiskolai tevékenységközpontú foglalkozásainak programja keretében a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény Kossuth Lajos
Középiskola Kollégiumában.
A rendezvény célja a kollégium tevékenységközpontú foglalkozásainak bemutatása az érdeklődő kollégiumok/kollégisták számára. A diákok játékos foglalkozásokon mérték össze tudásukat a szakmai nap
keretében. A programban egyebek között linómetszés, nemezelés, sportvetélkedők, vendéglátók és a

vendégek csapattá szervezése, illetve módszertani
értekezlet is szerepelt. A „Legügyesebb kollégium,
legügyesebb kollégista” verseny a Kollégiumi Olimpia főpróbája volt. Félegyházi eredmények, egyéni
összetett, 17 év alatti lányok: 1. Bíró Klaudia, 3. Kátai
Eleonóra. 17 év feletti lányok: 1. Végh Emese, 3.
Szarka Tünde. 17 év alatti fiúk: 1. Téren Zoltán. Linómetszés: 3. Petőfi Gépészeti Kollégium. Nemezelés: 1. KSZKI Kossuth Kollégium. Csoportos
ügyességi verseny: 1. KSZKI Kossuth Kollégium, 2.
Petőfi Gépészeti Kollégium, 3. Mezőgazdasági Szakiskolai Kollégium. Összetett csapatverseny: 1.
KSZKI Kossuth Kollégium, 2. Mezőgazdasági Szakiskolai Kollégium, 3. Petőfi Gépészeti Kollégium. Az
országos döntőbe a házigazda KSZKI Kossuth jutott.

E címmel rendez programot a Bács-Kiskun
Megyei Önkéntes Centrum április 23-án 17-19 óra
között a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A rendezvény a Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum
tájékoztatójával kezdődik. Szó lesz a helyi szervezetek és magánszemélyek által igénybe vehető
előnyökről adó és járulék mentességről, aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultságáról, nemzetközi önkéntes programokról, érettségi vizsgához szükséges közösségi
szolgálat- ról. Jó gyakorlatok bemutatását követően
a prog- ram kötetlen beszélgetéssel zárul.
Magyarországon 2010-ben és 2011-ben, majdnem
minden megyéjében Önkéntes Centrumok jöttek
létre. Ezt a feladatot Bács-Kiskun megyében az Európa Jövője Egyesület kapta meg. Elsődleges feladatuk
az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának, az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a lehetséges fogadó szervezetek felkutatása, támogatása. E feladat kapcsán a Bács-Kiskun
megyei Önkéntes Centrum a megye mind a 21 városában rendez Önkéntes Roadshow elnevezéssel interaktív jellegű tájékoztató előadást, ahol felvilágosítást adunk a helyi fogadószervezeteknek, az
önkéntes munkát vállalóknak az önkéntesség szabályozásairól, az igénybe vehető kedvezményekről, az
érettségihez kötött közérdekű szolgálat és országos/nemzetközi önkéntes programokról. Érintettek:
• közhasznú szervezet (pl.: közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítvány, egyesület), • egyházak, • közszolgáltatásokat, közfeladatokat ellátó intézmények (pl.: kórház, szociális intézmény, könyvtár,
múzeum) • helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat • iskolák, fiatalok • a közösségépítéssel
foglalkozók vagy a valamilyen közösségi munkában
résztvevők. Az érdeklődőknek a későbbiekben az
Önkéntes Centrum személyes konzultációt biztosít,
tanácsadást tud nyújtani ingyenesen az önkéntesség
jogi, könyvelési, pályázati, módszertani szabályairól,
lehetőségeiről.
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Egyházi sorok

Majális a Béke téren
10:00 - 10:15 Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar és Mazsorett Együttes
bemutatója. 10:15 - 10:20 Kapus Krisztián polgármester köszöntője. 10:30 11:00 Mazsorett bemutató. 11:00 - 12:00 Kiskunfélegyházi Békeklub Énekkara
és a Cipőgyári Nyugdíjasklub cigánytáncosainak műsora. 12:00 - 14:00 Eszik
János- Jó ebédhez szól a nóta. 14:30 - 15:00 Félegyházi Citerazenekar és
Énekkar, Félegyházi Népdalkör előadása. 15:00 - 15:30 Kiskunfélegyházi
Harcművészeti Iskola bemutatója. 15:30 - 16:00 Kertész Vivien Hip-Hop moderntánc bemutatója. 16:00 - 16:30 A Padkaporos néptáncegyüttes, és a TKIKI Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánccsoportja. 16:30 - 17:00 A kecskeméti
Brilli-Art Táncstúdió műsora. 17:00 - 17:30 Kiskun Rézfúvós Kvartett műsora.
17:30 - 18:00 Kertész Attila énekes műsora. 18:00 - 18:30 Illés Tóni hangutánzó.
18:30 - 19:00 A Silver Step Táncstúdió műsora. 19:00 - 19:30 SZTÁRVENDÉG: NÓTÁR MARY.

Rendőrségi hírek
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat
egy 19 és egy 20 éves helybeli férfi ellen, akik Kiskunfélegyháza területén több
kisebb, illetve szabálysértési értékre elkövetett lopást követtek el. Az elkövetők
nem először kerültek szembe az igazságszolgáltatással, mindkét férfi
felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a lopásokat. Mivel a
mostani bűncselekményeket is rendszeresen és közösen követték el, ezért a nyomozók kezdeményezték előzetes letartóztatásukat, melyet el is rendelt a bíróság.

Igazgatói pályázatok
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskolaigazgató (magasabb vezetői) beosztás ellátására, Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására, Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium igazgató (magasabb vezetői)
beosztás ellátására, a Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény – Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató (magasabb vezetői)
beosztás ellátására. A vezetői megbízás időtartama: 5 nevelési év,
2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig tart. A pályázat benyújtásának
határideje: 2012. április 26. (a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenésének időpontja:
2012. március 27.). A részletes pályázati kiírás a www.kiskunfelegyhaza.hu és a http://felegyhazikozlony.hu web oldalon olvasható.

Ótemplom: - Április 20-án pénteken az esti szentmise után énekpróba lesz.
- Tart az adóbevallások ideje. Amennyiben tehetik, kérjük, ajánlják fel adójuk
2×1 százalékát a Magyar Katolikus Egyház, illetve a Kiskunfélegyházi
Ótemplom Alapítvány részére. A technikai számot és az adószámot megtalálhatják a szórólapokon. Segítségüket hálásan köszönjük.
- Zarándoklat indul az Úr Jézus Szent Köntöséhez Trierbe, Lourdes-ba, Kárpátaljára, Szentföldre, illetve Pio atyához. Május 14-én, 4 napra Medjugorjeba, amely út kellő számú jelentkező esetén Kiskunfélegyházáról indul.
Ezekkel kapcsolatban érdeklődni a plébánián lehet.
Újtemplom: - Hangverseny lesz templomunkban április 22-én. Részletes
program a templomi hirdetőtáblán olvasható.
- A csíksomlyói búcsúra 4 hely felszabadult az autóbuszon. Akik szeretnének
utólagosan jelentkezni, jelentkezzenek a Plébánián!
- Tábort szervezünk felső tagozatos hittanosok részére július 2. és július 7.
között Bogácsra. A részvételi díj 20000 Ft. személyenként. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián és a hitoktatóknál.
- A személyi jövedelemadó 2X1 % -ról mindenki maga rendelkezik. Az egyik
1 % a Katolikus Egyház javára a másik 1 % valamely civil szervezet,
alapítvány javára ajánlható fel. Kérjük a kedves híveket adójuk 2X1 % – val
támogassák ezeket a szervezeteket!
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 es 19 óra. Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 18.30
óra, vasárnap 7, 8, 9, 10.30, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus
liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Orvosi 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:
Április 16-tól április 22-ig: PINGVIN Patika (Kiskunfélegyháza, Klapka u.
2. Tel.: 76- 560-081). Április 23-tól április 29-ig: SZENNA Patika, Zrínyi
Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.
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: Április 21-én és 22-én: Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja
4. (Tel.: 70/338-1097). Április 28-án és április 29-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242, Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13.
(Tel.: 20/9-511-955).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek, meghaltak: Balla Jánosné Szemerédi Anna, Mezei Józsefné Bihal
Mária, Ficzkó- Juhász László, Kovács István Gábor – Kiskunfélegyháza. Bagó János –
Tiszakécske. Száraz Józsefné Németh Erzsébet – Nyárlőrinc. Bugyi Sándorné Tóth Mária
– Tiszaalpár. Dr. Gera Józsefné Gáspár Ilona – Izsák.
A Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sport Egyesület 2011. évben támogatóitól és tagjaitól származó, összesen 1.411.000.-Ft bevétel és előző évi maradvány támogatásból
2.722.-Ft-ot használt fel legnagyobb részben az "In Memoriam 2001. szeptember 11."
rendezvénysorozat megvalósításához. A felajánlott anyagi segítséget ez úton is
megköszönjük.

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
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Történelmet írt az Astra, még ha
a kupát az Univerzum vitte is haza
NB II-es csapatként jutott a futsal Magyar Kupa
döntőjébe az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. A döntő
mérkőzésen - április 16-án Veszprémben - Univerzum Aramis együttesével kőkemény csatát vívtak, végül az Univerzum lányai emelhették
magasba a kupát.
Astra Kiskunfélegyházi Bulls – UniverzumAramis 1-2 (0-0)
Astra Bulls: Oláh - Jakab, Zágor, Szabó B, Megyes
Cserék: Szabó N, Benkő, Molnár, Pintér, Pincze,
Koch, Kakuszi Edző:Dombó János.

Gólszerzők: Szabó B., ill. Horváth H., Körmöczi.
A félegyházi csapatot hatalmas szurkolótábor kísérte
a döntőre. A mérkőzés több mint 1500 néző előtt zajlott. Az első félidő 0-0-ra végződött. A második
játékrész első perceiben Szabó Boglárka szerezte
meg a vezetést az Astrának. Az Univerzum a 31.
percben Horváth Hanna góljával kiegyenlített. A
végeredményt néhány perccel a mérkőzés befejezése előtt Körmöczi Ildikó állította be.
Dombó János: Gratulálok a győzteseknek! Remélem a félegyházi csapat történelmi teljesítménye
sokaknak példaként szolgál majd.

7. oldal

Berlinben fociztak
a KHTK labdarúgói
Folytatás az 1. oldalról.
A legnagyobb élmény a Dárdai Pállal való
személyes találkozás volt. A 61-szeres magyar válogatott labdarúgó, aki kiemelt tiszteletnek örvend Berlinben, számos kulisszatitkot osztott meg az érdeklődő félegyházi társasággal, mind a Hertha BSC-ről, mind saját
magáról. Külön köszönet jár a találkozó
megszervezéséért az FC Stern Marienfelde
egyesület vezetőségének.
A tornán a kezdetektől fogva a tisztes helytállás volt a cél. Ennek az elvárásnak maximálisan megfeleltek a gyerekek, hiszen minden
meccset szorossá tudtak tenni a jóval magasabb erőviszonyt képviselő német utánpótláscsapatok ellen. Eredmények: 0:0, 0:0, 0:2,
0:1, 0:1, 0:1. Az elért két ponttal a torna 7.
helyén zárt a csapat, viszont számos élménynyel, tapasztalattal gazdagodott.
A KHTK vezetősége biztos benne, hogy ez a
külföldi jó kapcsolat a jövőben is fenntartható
lesz, valamint még számos lehetőség nyílik
hasonló kirándulások szervezésére. Remélik,
hogy az ilyen események jó hatással vannak
Kiskunfélegyháza fiataljaira, és minél több gyereket sarkallnak arra, hogy szabadidejükben ne a
számítógép előtt üljenek, hanem a futballpályán vezessék le fölös energiáikat.
Busa Imre

8. oldal
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Fölényes győzelem
Szegeden

Félegyházi öklözők sikere
Sárospatakon rendezték meg április 3-7. között az idei évi ökölvívó diákolimpiát, melyet eddig
soha nem látott érdeklődés kísért.
A versenyen ugyanis hatvannyolc szakosztály háromszázötven öklözője küzdött az érmekért.

Az extraliga 19. fordulójában a Kiskunfélegyházi ASI csapata 8:2 arányú győzelmet aratott
idegenben a Szegedi AC I. csapata ellen március 25-én. A páros mérkőzést ugyan elvesztették,
de ettől kezdve sorra nyerték a csatákat.

A Kiskunfélegyházi HTK ökölvívói is sikeresen szerepeltek. Az
egyes súlycsoportokban átlagosan
tizenhatan szálltak ringbe. A serdülők 38,5 kilogrammos súlycsoportjában Ajtai József bronz, Kókai Richárd ezüst, és az 50 kilogrammosok között Bányai Arnold
aranyérmet, tehát diákolimpiai
bajnoki címert szerzett. Edzők:
Varga István, Mihály János, Mészáros Ferenc és Mészáros Zsolt.
Némedi László

Gádoroson bizonyítottak birkózóink
Gádoroson léptek szőnyegre a Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői az elmúlt hét végén.
Mindenki nagyszerűen küzdött, aminek meg
is lett az eredménye, mert a nyolc félegyházi
fiú mindegyike dobogóra állhatott.
Serdülő korosztályban két ezüstérem lett a termés: Vidéki Roland 38 kg és Seres Gergő 54
kg-ban állhatott a dobogó második fokára. A
gyermek korosztályban Wagner Alex mindenkit legyőzött a 35 kg-osok között, így aranyérem került a nyakába.
A diák korcsoportban már megszokott, hogy
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hozzák a fiúk a jobbnál jobb eredményeket. A
38 kg-ban induló Kovács Alexet ebben az
évben még nem tudta legyőzni senki, ezúttal is
mindenkit tussal legyőzve a dobogó tetejére
állhatott. A két ügyes és szorgalmas Czibolya
testvér Milán és Máté folyamatos fejlődését
mutatja, hogy mindketten az első helyen tudtak
végezni súlycsoportjukban, a 46 illetve az 58
kg-ban. A 66 kg-os Szécsényi Ádám is győzött, ezzel gyarapította az aranyérmek számát,
míg a 42 kg-os Provics Gergő a második
helyen végzett. Edzők: Ván Jenő, Kelemen
András és Szabó József.

Korponai Zoltán, Móricz Máté 3-3, Vajda Viktor 2 győzelmet szerzett. A két csapat eddigi
találkozója mindig kétesélyes volt, vagy döntetlenre végződött. Március 30-án a Celldömölki
VSE otthonába látogatott csapatunk, ahol a 6:4es vereség ellenére is szoros mérkőzést vívtak a
többszörös bajnok ellen. Fazekas Péter magyar
bajnok és a szintén válogatott kerettag Kriston
Dániellel felálló CVSE ellen biztatóan játszott
csapatunk, és nem sok hiányzott a meglepetéshez. Vajda Viktor szoros küzdelemben 3:2-re
legyőzve Fazekast, aki Lindner Ádám mögött a
2. helyen áll a raglistán, Vajda Viktor pedig a 11.
helyen. Vajda 2, Móricz és Korponai 1-1
győzelmet szerzett a találkozón. A CVSE ellen
eddig minden csapat 10:0, vagy 10:2-re vesztette
el mérkőzéseit.
A hátralévő két mérkőzését csapatunk hazai pályán játssza. Május 19-én a Pénzügyőr, majd
június 2-án a Büki TK csapata jön városunkba. A
javuló játékot mutató csapatunk mindkét mérkőzésen esélyes lehet.
Némedi László

A diákolimpián is célba találtak
Hetényegyháza adott otthont április 14-én a
Magyar Íjász Szövetség dél-alföldi régióban
szervezett diákolimpiájának. Szerencsére az
égiek kegyesek voltak a szervezőkhöz és a versenyzőkhöz, az eső kitartott az eredményhirdetésig.

A jól szervezett versenyen hat fővel képviseltették magukat a Turul Koppány Íjászai HE fiatal tagjai. A serdülők 10 méteres távokkal
kellett, hogy megküzdjenek történelmi kategóriájukban. A lányok között Szeibert Nóra első,
Csányi Dóra második helyezést ért el. A fiúk között Szabó Dominik betegsége ellenére az ötödik lett.
Az eggyel magasabb kadet
korosztályban már húszméteres távot kellett lőni a
versenyzőknek.
A fiúk között Tábi János
nagy küzdelemben első helyet szerezte meg. A lányok
között Vas Bianka érdemelte ki az aranyérmet,
míg az ezüst Ladányi Ágnes nyakába kerülhetett. De
nem csak a gyermekek érdemeltek elismerést, hanem a szüleik is, akik velük
együtt végigizgulták a majdnem hatórás versenyt.
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