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Félegyházi 

150 milliót költhetnek a Kuckóra

A rendelkezésre álló pénzből megújulnak az
érintett épületek nyílászárói, megvalósul a padlás
és a tetőtér utólagos szigetelése, a fű-
tési rendszer biomassza tüzelésű ka-
zánok beépítésével egészül ki. Sor
kerül a földgáz tüzelésű kazánok cse-
réjére, az elektromos rendszer korsze-
rűsítésére, valamint napelemeket te-
lepítenek az épületek tetejére. A becs-
lések szerint a beruházás megvaló-
sulása után az intézmény energiafel-
használása 61 százalékkal csökken.
A projektnyitón nem csak a szakem-
berek, hanem az iskola és óvoda nö-

vendékei is részt vettek, akik előadásukkal szí-
nesítették a rendezvényt.

Színvonalas programok várták az érdeklődőket május 1-jén városunkban. A rendezvény a Kiskunfélegyházi
Koncert Fúvószenekar és Mazsorett Együttes bemutatójával kezdődött a Béke téren. A folytatásban egyebek
között fellépett a Kiskunfélegyházi Békeklub Énekkara és a Cipőgyári Nyugdíjasklub cigánytáncosai, a Fél-
egyházi Citerazenekar és Énekkar, Félegyházi Népdalkör, Padkaporos néptáncegyüttes, Kiskun Rézfúvós
Kvartett, Nótár Mary és sokan mások.                                                                         

K ö z l ö n y
Majálisozott a város

Közel százötven millió forintot, azaz a beruházási összeg 95 százalékát nyerte el a város a Kapocs
Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Dankó Pista utca
4-6. sz. alatti Kuckó Bölcsődéjének infrastrukturális felújítására és kapacitás-bővítésére. A mun-
kálatok a tervek szerint ősszel meg is kezdődhetnek – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.

Megújul a Constantinum kollégiuma és óvodája

A város képviselő-testülete 2011. december 22-i
ülésén döntött a pályázat beadásáról, annak re-
ményében, hogy valóra válik a Dankó Pista utcai
Kuckó Bölcsőde épületének komplex felújítása.

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
DAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázat sikeres-
nek bizonyult.

Részletek a 2. oldalon. 

Mazsorettjeink 
sikere Egerben
A Kiskunfélegyházi Mazsorett
Egyesület utánpótlás csoportjai
és szurkolói április 21-én Egerbe
utaztak, a IV. Egri Országos Ma-
zsorett Fesztiválra. A Pillangó

csoport az első korcsoport show kategóriájában Ezüst
Oklevelet kapott. 

A Szivárvány csoport szintén első korcsoportban in-
dult, ahol show kategóriában Kiemelt Arany Okle-
velet kapott. A Csillagfény csoport második korcso-
portban indult, ahol show kategóriában és pom-pom
kategóriában is Kiemelt Arany Oklevelet érdemelt ki.
A csoportok művészeti vezetője Jankovszki Zoltánné
Nívódíjas táncpedagógus.

Elkezdődött 
a Móra ház felújítása
Ötszáztizenöt ezer forintot költenek a Mó-
ra ház rekonstrukciójára. A beruházás
költsége 515 ezer forint, melyből 465 ezer
forintot a város biztosít, a fennmaradó
összeget a Polgári Bál bevétele fedezi. A
munkálatok április 23-án  kezdődtek el, az
átadásra a városalapítók napi rendezvény-
sorozat keretében kerül sor- tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián pol-
gármester és Kállainé Vereb Mária, a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelő-
dési Központ igazgatója.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Műve-
lődési Központ intézményvezetője jelezte
az országos jelentőségű műemlék, Móra
Ferenc szülőháza felújításának szükséges-
ségét. A bejelentést követő helyszíni szemle
alkalmával megállapítást nyert a felújítás
indokoltsága, mivel az épület külső hom-
lokzati falának lábazatán a vakolat több
helyen levált, a csapadék áztatja a falszer-
kezetet. A belső térben több helyen szintén
vakolatpótlásra van szükség, és a falazat me-
szelése is időszerűvé vált, valamint a belső
fa födémgerendázat és nyílászáró szerke-
zetek mázolása is felújításra szorul. A telket
határoló oldalsó és utcai kerítés cserép-
fedése helyenként hiányos, pótolni kell, il-
letve falszerkezetét szintén meszelni, az
utcai bejárati kaput javítani szükséges. A
rekonstrukciós munkálatokat április 23-án
kezdték el a Kiskunfélegyházi Szakképző
Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos
Középiskolájának és Szakiskolájának diákjai.

Közel százmillió forintot költhet óvodájának és kollégiumi épületének felújítására a Constantinum
Intézmény. A beruházás költségeinek 85 százalékát az Új Széchényi Terv pályázatán elnyert pénz
fedezi. A munkálatokat a nyári szünetben végzi el az Előszer Kft.- hangzott el az április 19-ei pro-
jektnyitó rendezvényen.
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Sajtónyilatkozat
Alulírottak a múlt héten pénteken tartott
rendkívüli testületi ülésen a kórházunk ál-
lami szerepvállalása mellett tettük le vok-
sunkat és nem engedtük, hogy az ingyenes
ellátások lehetőségét elvegyék Kiskunfélegy-
háza lakosságától azzal, hogy magántár-
saságok fizetős sebészeti-szülészeti ellátó-
helyeként kórházunk műtőit, kezelőhelyi-
ségeit bérbe adják.

Hiszünk abban, hogy ez történelmi bűn lett
volna a város lakosságával szemben, mert a
bérbeadás meggátolta volna az államot abban,
hogy ingyenes sebészeti típusú ellátásokat
tudjon biztosítani Kiskunfélegyháza és kör-
nyéke lakosságának.
Hiszünk abban, hogy az állam mint az egész-
ségügyért felelős a kiskunfélegyházi polgá-
roknak a legjobb és legmagasabb szolgáltatást
fogja biztosítani.
Egészségügyünk átalakítás alatt van, mely
nem könnyű feladat. A város erején felül ed-
dig is sokat megtett azért, hogy minden a
kórházunkhoz tartozó beteg megfelelő segít-
ségnyújtást és ellátást kapjon.
A magántőke bevonása az egészségügybe
nem elvetendő gondolat, ahogyan ezt a kor-
mány a Semmelweis Tervben is megfogal-
mazta:
„A magántőke bevonása addig semmi esetre
sem támogatható, amíg ennek feltételrend-
szere ki nem alakul.”
Úgy gondoljuk, hogy az egészségügy újra-
szervezéséért országosan felelős Dr. Török
Krisztina GYEMSZI főigazgató által leírt
április 18-i keltezésű levél egyértelmű irány-
mutatást adott nekünk döntésünk meghoza-
talakor.
„A rendelkezésre álló dokumentumok alapján
és az eddigi szakmai egyeztetések mentén a
kiskunfélegyházi kórház jövőbeni ellátási
profilja a korszerű, magas minőségű járó-
betegellátás egy napos sebészeti háttérrel,
nappali kórház, kúraszerű ellátások, rechabil-
itációs ellátás, esetleges krónikus ellátás.”
Bízhatunk ebben, hiszen az állami szerepvál-
lalásért régiósan felelős Dr. Mészáros János
is megerősítette a kistérségi kórházunk létjo-
gosultságát.
Mi azt gondoljuk, hogy a szakmai irányítás az
ország egészségügyének jövője. Ezért is
olyan emberek vannak a Semmelweis Terv
készítői között, akik itt élnek köztünk és
tapasztalatukkal meg tudják alkotni a kistér-
ség legjobb ellátási formáit.
Folytatni kell a tárgyalásokat a GYEMSZI-
vel az elérhető legmagasabb ellátási formák
megszerzéséhez. Ez nemcsak a félegyházi
polgárokat érinti, hanem a környező telepü-
léseken élő mintegy 60.000 embert is.
Azt gondoljuk, hogy a továbbiakban meg kell
próbálni elérni, hogy a struktúraváltáshoz for-
rást tudjunk szerezni. Ezért kérjük a környék
polgármestereit is, hogy fogjunk össze és
együtt induljunk az egészségügy kistérségi
kialakítása felé!

Kiskunfélegyháza, 2012. április 20.

Balla László; Bense Zoltán; Gyenes Attila;
Horváth Gábor; Jankovszki Zoltán képviselők

Nem lesz magánszülészet Félegyházán 
Dr. Török Krisztina, a GYEMSZI
főigazgatójának tájékoztatása szerint a jövőben
a kiskunfélegyházi kórház az Új Széchenyi Terv
szerinti, úgynevezett kistérségi kórház lesz. El-
látási profiljába tartozik majd a korszerű,
magas szintű járóbeteg-ellátás, az egynapos se-
bészet, a nappali kórház, a kúraszerű és reha-
bilitációs, esetleg krónikus ellátás. A tervezett
magánszülészet és sebészeti ellátás egyelőre
nem valósulhat meg az intézményben, mivel
április 20-ai ülésükön a városatyák zöme úgy
határozott, hogy hatályon kívül helyezi a Gaz-
dasági Bizottság március 29-én hozott
határozatát.

Megítélésük szerint a határozat jogszabálysértő
volt. A kórház igazgatójának fel kell bontania a
magánszülészetre és a magánsebészetre vonat-
kozó – már létrejött – szerződéseket. Rendkívüli
képviselő-testületi ülést kezdeményezett kilenc
önkormányzati képviselő, mivel megítélésük sze-
rint a Gazdasági Bizottság március 29-i, a ma-
gánszülészet és magánsebészet beindítására vo-
natkozó határozata sérti az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabályzatát, valamint az ön-
kormányzat vagyonrendeletét. Tudomásuk sze-
rint a kórház emeleteinek privatizációjáról sem a
GYEMSZI, sem pedig a minisztérium, és a
kecskeméti megyei kórház vezetése nem tud.
Megítélésük szerint, mivel a határozat jogsza-

bálysértő, a kórház igazgatójának fel kell bonta-
nia a magánszülészetre és a magánsebészetre
vonatkozó – már létrejött – szerződéseket. A
rendkívüli képviselő-testületi ülésen parázs vita
alakult ki a két tábor között. A kezdeményezők
úgy ítélték meg: a magánszülészet és a magánse-
bészet beindításával lecsökken annak esélye,
hogy az állam visszaállítsa az aktív betegellátást
a kiskunfélegyházi kórházban.
A másik tábor amellett kardoskodott, hogy az új
betegállátási formák színesítenék a kórház szol-
gáltatásaink körét, szolgálva ezzel a lakosság
érdekeit. Szó esett arról is, hogy május 1-jével az
intézmény állami fenntartásba kerül. Új szolgál-
tatások beindítására, a moratórium, az esetleges
pályázati eljárás lefolytatása után, egy, másfél év
múlva nyílik ismét lehetőség. A megkötött szer-
ződések jogosságáról – mivel ezt helyben nem
sikerült tisztázni – a Kormányhivatal szakem-
berei hozzanak érdemi állásfoglalást. Hosszas
vita után a városatyák zöme kitartott amellett,
hogy hatályon kívül helyezi a Gazdasági Bi-
zottság döntését.
Ugyancsak ezen a ülésen határoztak a városatyák
arról, hogy a város fenntartja azon döntését, mi-
szerint a Városi Kórház Rendelőintézet, Gyógy-
füldő és Rehabilitációs Központ 56 krónikus
ágyából 32 ágyat rehabilitációs ággyá
minősítsenek a DAOP 4.1/B-11 kódszámú pá-
lyázat megvalósítása érdekében.

Folytatás az 1. oldalról. 
A Kuckó Bölcsőde épület komplex  rekonstrukci-
ójának  műszaki tartalma: az utólagos falszigete-
lés, az ablak és kazáncsere, a melegvizes közpon-
ti fűtési rendszer kiépítése, a homlokzat hőszi-
getelése, a tetőfedés felújítása, a lapburkolat csere,
festés-mázolás, akadálymentesítés, valamint a pá-
lyázat kötelező elemeként a kapacitás-bővítés a

csoportszobák vonatkozásában. Az Új Széchenyi
Terv keretében meghirdetett „Szociális alapszol-
gáltatások és gyermekjóléti alapellátások infra-
strukturális fejlesztése” című a DAOP- 4.1.3/
A,B-11 kódszámú pályázat sikeresnek bizonyult
és a város 148.949.226 Ft támogatást nyert (maxi-
mum elnyerhető összeg 150 millió Ft volt) a
beruházásra.                                                       -g-

Több mint 150 milliót költhetnek a 
Dankó utcai Kuckó bölcsődére

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. április 26-i ülésén, két hó-
napos egyeztetést, és a téma mélyreható vizs-
gálatát követően – hasonlóan más önkormány-
zatokhoz – nem adta meg a hozzájárulását a
Bautis Nonprofit Közhasznú Kft. tevékeny-
ségéhez. A döntés indoka, hogy az Önkormány-
zat által fenntartott Szivárvány Személyes Gon-
doskodást Nyújtó Intézmény évtizedek óta biz-
tosítja ugyanazt a szociális ellátást, melyet a
Bautis Nonprofit Közhasznú Kft. végez pár hó-
napja – nevezetesen házi segítségnyújtást és
étkeztetést.

Az önkormányzati intézmény a szociálisan rá-
szorultak részére biztosítja a házi segítségnyúj-
tást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az
étkeztetést, a tanyagondnoki szolgálatot, illetőleg
az Idősek Klubját a Kiskunfélegyháza, Tóth K. u.
10/A. szám alatti telephelyen. Az intézmény
eddig is, és a jövőben is minden rászorulót ellá-
tott, és el fog látni, akkor is, amennyiben az em-
lített vállalkozás a tevékenységét megszünteti.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az ál-
tala fenntartott intézményen keresztül biztosítja

valamennyi szociálisan rászorult részére a mi-
nőségi szociális ellátást, melyért az ellátottaknak
személyre szabott térítési díjat kell fizetni, ami
igazodik a gondozott havi jövedelméhez, és az
általa igénybe vett szociális szolgáltatásokhoz
(pl. ebéd 360 Ft). Az intézmény a minőségi szol-
gáltatásokat szakdolgozók alkalmazásával látja
el. A képviselő-testület európai uniós pályázati
kiírásra pályázatot nyújtott be, mely elbírálás
előtt áll, mellyel fejleszteni kívánja a fentiekben
említett szociális alapszolgáltatások minőségi
színvonalát.
Kiskunfélegyháza városában ellátatlan kérel-
mező eddig sem maradt, és a jövőben sem fog
maradni, mivel az Önkormányzat gondoskodik a
szociálisan rászorult személyekről.
Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatásokat a gon-
dozott kérelmére nyújtják, ezért az Önkormány-
zat által fenntartott intézmény telephelyén a
Kiskunfélegyháza, Tóth K. u. 10/A. szám alatt
az érdeklődők bizalommal fordulhatnak a telep-
hely vezetőjéhez, Pintér Lászlónéhoz (30/8155-
415, vagy 76/466-272), vagy személyesen a Tóth
K. u. 10/A. szám alatt hétköznap 8,00 – 15,30
óra között.
Kiskunfélegyháza, 2012. április 27.

Dr. Nánási Éva aljegyző

Sajtóközlemény
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A városháza erkélyének felújítása érdekében
nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatóságának Építőművészet és Örökség-
védelem Kollégiumához az Önkormányzat. 

A főhomlokzati erkély felújítása és az attikafalon
lévő műkő díszítőoszlopok leemelése 9,906 mil-
lió forintba kerülne, melynek felét pályázati pénz
fedezné, a másik felét a város állná. A képviselő-

testület a 2011. július 21-i ülésen fogadta el a
Városháza épületére vonatkozó intézkedési tervet.
Tekintettel az épületszerkezetek állapotára,
sürgőssé vált az épület főhomlokzati erkélyének
helyreállítása és az attikafalon elhelyezett
oszlopszerű kődíszek leemelése. A Nemzeti Kul-
turális Alap pályázatán igényelt támogatás formája
vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke
a felújításhoz szükséges összeg 50 százaléka.

Megújul a Városháza erkélye?
Hatvanhét gyorshajtó 
három nap alatt
Országos elrendelésű közlekedésrendészeti akciót
hajtottak végre április 17. és április 19. között a
Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság ren-
dőri szervei. A fokozott ellenőrzés a sebességmé-
résre terjedt ki, így a megyében működő hét se-
bességmérő eszközzel a gyorshajtókat szűrték ki a
forgalomból.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság az 5. számú
főútvonalon Kiskunfélegyháza és Kecskemét
között, valamint a 451. szám főúton Kiskunfélegy-
háza és Gátér között végzett sebességmérést. A há-
rom nap alatt 67 gyorshajtót regisztrált. A sebesség
túllépőknek minimum 30.000 Ft bírságot kell meg-
fizetniük. A bírság összege annál nagyobb, minél
nagyobb mértékű volt a sebességtúllépés – tájékoz-
tatta a Félegyházi Közlöny Onlinet Csordás József
alezredes, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztályának vezetője.

Biztonsági szolgálat 
Petőfi a lakótelepen?
Az elmúlt időszakban egy-
re több a rongálás, a ga-
rázdaság és a rendbontás a
Petőfi lakótelepen. A hely-
zet javítása érdekében biz-
tonsági szolgálat indítását
kezdeményezi Horváth Gá-
bor, a körzet önkormány-
zati képviselője. Amennyiben a lakóközösségek
zöme támogatja az elképzelést, a nyár elején már
éjszakánként négytagú járőrcsapat vigyázza a
lakótelep rendjét, biztonságát.

Tavaly nyáron több bejelentés érkezett a körzet
önkormányzati képviselőjéhez, rongálással, drog és
alkoholfogyasztással, illetve rendbontással kapcso-
latosan. Horváth Gábor ennek kapcsán felvette a
kapcsolatot egy őrző-védő vállalkozással. A tervezet
elkészült, melyet április 23-án meg is ismerhettek a
lakótelep közös képviselői. A szolgálat a rendőrség
munkáját segítve működne. Négy fő járná végig
hétvégenként a lakótelepet, vigyázva a közterület, a
közintézmények, a lakóépületek, a parkoló autók
biztonságát. Az előzetes számítások szerint a szol-
gálat működtetése családonként havi 200 forintba
kerülne.

Kétszázhatvanhat gyermeket írattak be város ál-
talános iskoláiba. A legtöbben (61 fő) a Kiskun-
félegyházi Többcélú Közös Igazgatású Közokta-
tási Intézmény Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményt választották. A túl-
jelentkezés miatt néhány gyermeket – a közok-
tatásra vonatkozó törvényes előírások értelmé-
ben – a szülők által másodikként megjelölt in-
tézménybe irányítják. 

A Darvas iskolába 45, a Dózsa iskolába 43, a
József A. iskolába 42, a Platán iskolába 38, a
Constantinum Intézménybe 31, míg a Waldorf

iskolába 6 fő jelentkezett. Az óvodákban a
férőhelyek számánál 49 fővel többet írattak
be. Emiatt a Móravárosi óvoda egy csoporttal
többet indít. A kapacitás bővítés érdekében a
város részt vesz az Új Széchenyi Terv kere-
tében meghirdetett „Nevelési intézmények fej-
lesztése” című DAOP-4.2.1.-11 kódszámú pá-
lyázatán, melynek sikere esetén a Kiskunfél-
egyházi Napköziotthonos Óvoda Móra Fe-
renc utcai telephelye három csoportszobával,
valamint tornaszobával bővülhet – tájékoz-
tatta a Félegyházi Közlönyt Mayer Tamásné
oktatási referens.

Új óvodás csoportot indítanak

A KÉSZ is támogatja a bencéseket 

Parlagfű-mentesítés a kistérségben

Önkéntes roadshow 
E címmel rendezett progra-
mot a Bács-Kiskun Megyei
Önkéntes Centrum április
23-án a Petőfi Sándor Váro-
si Könyvtárban. A rendez-
vény a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkéntes Centrum tá-
jékoztatójával kezdődött.
Szó volt a helyi szervezetek és magánszemélyek ál-
tal igénybe vehető előnyökről adó és járulék mentesség-
ről, aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásra való jogosultságáról, nemzetközi önkéntes
programokról, érettségi vizsgához szükséges közös-
ségi szolgálatról. Jó gyakorlatok bemutatását köve-
tően a program kötetlen beszélgetéssel zárult.

Utcai lámpákat vesznek a halesziak
Négy darab 70 wattos közvilágítási lámpatestet
helyeznek el az önkormányzat hozzájárulásá-
val, a lakosok költségére a Galambosi összekötő
út Haleszi csatornapart – Öreg-Galambos Felső
dűlő közötti szakaszára. Az önkormányzat a
lámpa üzemeltetési és karbantartási költségét
magára vállalja – minderről az április 26-i
ülésen döntöttek a városatyák.

A lámpák hálózati betonoszlopokra történő fel-
szereltetését a lakók kezdeményezték, ugyanis itt
nemcsak gépjárművekkel, hanem kerékpárral és
gyalogosan is nagyon sokan járnak a környéken
élők közül. Innen lehet két környékbeli busz-

megállót is megközelíteni. Másrészt a szakasz
átmenő gépjárműforgalma is elég nagy, sokszor
nagy sebességgel hajtanak ezen a szakaszon a
területet nem ismerők, ami sötétben még hat-
ványozottabb veszélyforrást jelent.
A négy darab 70 W-os lámpát és annak felsze-
relési költségét - 252 ezer forintot - a lakók
magukra vállalták. Cserébe azt kérték, hogy azok
üzemeltetési és karbantartási költségét az önkor-
mányzat vállalja fel. (Egy lámpa üzemeltetési és
karbantartási költsége a mai árakon 20 ezer forint
évente). A városatyák április 26-i ülésükön tá-
mogatták a lakosok kezdeményezését.

-g-

Közel 4,5 millió forintot nyert a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap „Startmunka” programjának
pályázatán a Kiskunfélegyházi Többcélú Kis-
térségi Önkormányzati Társulás. 

A rendelkezésre álló pénzből három hónapon
keresztül tizenöt főt tudnak foglalkoztatni
parlagfű-mentesítésre –jelentette be a társulás
április 26-i ülésén Kapus Krisztián polgármester

és Juhász Miklós, a Kiskunfélegyházi Kistérségi
Szolgáltató Intézmény igazgatója. A társulási
tagönkormányzatok polgármesteri úgy döntöt-
tek, hogy nem brigádként foglalkozatják a tizenöt
főt, hanem kistelepülésenként egy-egy embert
bíznak meg a feladattal. Az útiköltségen megspó-
rolt pénzt munka és munkavédelmi eszközökre
fordítják. A parlagfű irtási program május elején
indul, és augusztusban ér véget. 

Városunkban tartotta az anyaországi Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a vajdasági
Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) vezetősége éves
megbeszélését. Ehhez a helyszínt a KÉSZ egyik el-
nökségi tagja, Makányné Óvári Éva igazgató asz-
szony biztosította.

Mindkét szervezet kulcsfontosságúnak tekinti a tör-
ténelmi régiók magyar közösségeinek szoros együtt-
működését. Ennek érdekében áttekintették a szemé-
lyes és szervezeti kapcsolatépítés konkrét, közeljö-
vőben aktuális feladatait, lehetőségeit. Idén mintegy
tíz közös program keretében több száz szervezeti

tag találkozik egymással a határ mindkét oldalán.
Elkezdődött a 2013-as év közös tevékenységeinek
tervezése is. Határozat született arról, hogy a keresz-
tény értékek képviseletében minden lehetséges
fórumon együttesen lépnek föl. A tanácskozás részt-
vevői örömmel értesültek arról, hogy a bencés rendi
oktatás az Alföldön is megtelepszik. Üdvözölték ezt
a kezdeményezést. Az eddig itt működő egyházi in-
tézmények munkája már bizonyította, hogy ennek
a nevelési formának kiváló értékteremtő szerepe
van a fiatal nemzedékek javára. A Bencés Rend 996
óta töretlenül igazolja, hogy ideológiák és pártrend-
szerek felett az értékrendi oktatás szilárd példaképe.  



Programajánló

„Árkádiában éltem egykoron…”

Hattyúház
Május 8., kedd  10 óra: Betűbölcsi, a városi könyv-
tár Baba-mama klubja. Ismerkedjünk a gyermek-
dalokkal! Előadó: Kovács-Csonka Szilvia.
Május 8., kedd 16.45 óra: Könyvek Klubja
Olvasókör.
Május 10., csütörtök délelőtt és délután: Madarak
és fák napja a Gyermekbirodalomban.
Május 11., péntek 18 óra: A Földrajzi szabade-
gyetemi előadássorozat vendége: Dr. Habil Szilassi
Péter főiskolai docens SZTE TTIK. Az előadás
címe: „Etiópiai barangolások”. Bevezetőt mond:
Bense Zoltán.
Május 15., kedd  9-17 óráig: A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal  kihelyezett ügyfélszolgálata a Haty-
tyúházban: segítségnyújtás az adóbevallások
ellenőrzésében, beadásában. Éljen a lehetőséggel,
jöjjön el és a NAV  munkatársai segítenek!
Május 17., csütörtök 18 óra: Alaine. Az Orgová-
nyi Színjátszó Csoport  előadása Polcz Alaine  éle-
téről.

Művelődési Központ
Május 10., csütörtök 11 óra: Nyílt énekóra operett
műfajban: Közreműködnek a Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény magánénekes tanulói.
Május 12., szombat 18 óra: “Szeretnék május
éjszakáján minden orgonát letépni!” Válogatás a
magyar nóta, operett, örökzöldek, musicalek és  a
könnyűzene világából.  

A huszonkettedik!
A költészet napján, az Arany János emlékére
rendezett szavalóversenyen Barna Pap Bianka
begyűjtötte a Móra Ferenc Gimnázium „Beszél-
ni nehéz” diákkörének idei 22. dobogós helye-
zését. Dr. Borbélyné Szabó Katalin tanárnő ki-
tűnő diákja a Constantinum által szervezett ren-
dezvény I. helyével állította be diákkörének ezt
az elképesztő sorozatát.  RF

E címmel tartott  progra-
mot április 21-én a Városi
Könyvtár és Művelődési
Központ, a Városi Önkormányzat és
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület a
Petőfi téren. A rendezvény értékesítéssel egybe-
kötött dísznövény, virágkertészeti és kézműves
termékbemutatóval indult. A folytatásban sza-
badtéri kiállítás, tavaszköszöntő műsor várta az
érdeklődőket.

Bors Ildikó veszprémi alkotó kiállítását rendezték
meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, aki a
Dulity Tibor tájképfestő alkotótábor tagjaként
került – úgymond – városunk látókörébe. Néhány
évvel ezelőtt a Dózsa György Általános Iskola galé-
riájában Rátkai Zsuzsa nyitotta meg ottani kiál-
lítását.

Amikor belépünk a terembe rögtön kellemes tetszést
váltanak ki bennünk a kiállított képek. Elsősorban
azért, mert látványelvű, közérthető, rendkívül egy-
séges, igen jó színvonalú és tematikájú tárlat. Az
alkotások többsége városkép, kevesebb a természeti
tájat ábrázoló mű és van néhány figurális kompozí-
ció is. Vagyis a város, ahol élünk, a természet, amely-
ben élünk, s maga az ember. Egy dolog fűzi össze –
sőt pontosabb úgy fogalmazni – köti erősen össze a
falon levő képeket, s ez pedig az életszeretet. Ha ala-
posan körülnézünk az alkotások között, azt érezzük,
hogy nem valamiféle vérbő, harsogó élet az, ami a
papíron van, sokkal inkább egy picit hűvösebb, tar-
tózkodóbb ez a világ. Mintha olyan valaki szemével
néznénk körbe, aki nem „lakója” a képeken ábrázolt
helyszíneknek. Inkább olyan „kívülálló” tekintet
vándorol lassan-lassan meg-megállva a vizeken, az
épületeken, a természet közeli és távolabbi helyein,
mígnem eljut az emberig. „S akkor látá, hogy jó!”
Igen, itt azt látjuk, érezzük, hogy szép és jó az élet! A
fény mindenütt főszereplő, akár egy-egy villanás-
ban, akár széles sávban zuhog alá. Itt nincs dráma,
tragédia, embert görcsbe rántó gondolat. Van viszont
béke, nyugalom, még pedig nagy-nagy nyugalom,
mintha valami újkori ÁRKÁDIA tájain suhannánk
végig. 
Bors Ildikó képeinek fő jellemzője egyfajta nyugodt
kiegyensúlyozottság, amely az egykori görög idilli
lakóhely, ÁRKÁDIA ízét közvetíti, természetesen a
mai korra hangszerelve. Ezt a hangulatot, idilli bé-
kességet érzi meg a látogató is a képek előtt. A
városképein van valamiféle időtlen nyugalom, akár
szeretett városáról, Veszprémről mutat be részleteket,
akár más helyekre (pl. Velencébe) visznek el alkotá-
sai. Ezt a nagy nyugalmat nem zavarja meg emberi
alak. Csend van a boltívek alatt, a házak előtt, a lép-

csőkön. Ül a csend és a fény némán, de ragyogóan.
De ott van a természet is, a táj, a közeli vagy a végte-
lenbe vesző. Van köztük négy olyan alkotás, amely
egy kicsit más, kicsit expresszívebb színkezelésű,
legalábbis meghökkentőbb a többi mellett. A zöldek
és a pirosak markáns ellentétei jegyzik ezeket az
alkotásokat, némi síkszerűség is van a vásznakon,
no, nem annyi, hogy eltévedjen a néző. Itt érdemes
egy pillantást vetni a technikára is – ecoline – amely
errefelé nem annyira ismerős.  (Az ecoline lénye-
gében színes tus, amelynek használata – láthatóan –
erőteljesebb színhatást eredményezhet.) De a ter-
mészeti képeken is uralkodó a csend. Ott ül a vizek
felett, a csónakokban, az ágakon. 
Árkádiában azonban a lelkek is ott vannak. Bors
Ildikó figurális ábrázolásban is kiváló. Alakjai nem
tolakodóak, nem uralják a képfelületet, egyszerűen
ott vannak. Visszafogottak, alig mozdulók, a város-
képeken olykor megvillanó egy-két árnyalak itt testet
öltve szerepet vállal. Érdekes képi megoldású a Luca
című alkotás, ahol a középtér fényben úszik, így az
előtér nőalakja hátulról is fényt kap, melynek kö-
vetkeztében megnő a téri mélység. A többszereplős
egyszerű hétköznapi impressziót rögzítő műve talán
az egyik legjobban eltalált villanása, ahol finoman
pezsdül az élet, ennek ellentéte az a kép, ahol az álom
már újra betakarja a szereplőt, hogy átadja helyét a
csendnek. 
Bors Ildikó kiállítása kellemes, felüdítő élményt
kínál. Munkái biztos szakmai tudást, magas fokú
technikai felkészülést mutatnak.                        RF

Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület elnökhelyettese, az egyesület irodalmi
szekciójának vezetője Fekete János helytörté-
nészről, díszpolgárról, az egyesület örökös tisz-
teletbeli elnökének munkásságáról tartott előa-
dást április 19-én a Hattyúházban. Az előadás
második részére október 11-én kerül sor, amikor
az irodalmi szekció tagja, Mayer Lászlóné ösz-
szegzi Fekete János életútját.

Előadás Fekete Jánosról

Az óvodás gyermekek mesevilága
E címmel nyílt kiállítás április 27-én a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodal-
mában. A kiállításra tizenegy óvoda 180
munkát küldött be. 

Az okleveleket a megnyitón vehették át a gyer-
mekek, illetve a nyugdíjas klub minden részt-
vevő óvodának egy rajzeszközöket tartalmazó
csomagot is átadott. A tárlatot a Pedagógus
Nyugdíjas Klub dr. Hévízi Istvánné, óvodai
szakfelügyelő tiszteletére rendezte meg, em-
léket állítva munkássága előtt.

Tavaszköszöntő
virágünnep 
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Világbajnoki harmadik hely! 

Tizenkilenc ország 230 versenyzője gyűlt
össze, hogy összemérje gyorsaságát a “po-
hárpakolás” sportágban április 14-15-én
a németországi Butzbach városában a
2012 World Sport Stacking Champion-
ships-en. A legeredményesebb magyar
versenyző Vízhányó András lett, aki 3. he-
lyezést ért el a 8 évesek korcsoportjában.

A magyar csapat félegyházi versenyzőinek
eredményei: Vízhányó András – Kiskun-
félegyháza (8 éves) 3. Vízhányó Emília –
Kiskunfélegyháza (Master2) 13. Páros ver-
senyszámban: 6. Kalányos Ferenc & Víz-
hányó András (10 éves), 7. Gombkötő Re-
gina & Vízhányó Emília (35+), 12. Víz-
hányó András & Vízhányó Emília (gye-
rek/szülő). Csapat – váltó versenyszám-
ban,10 év alattiak: 4. HUN10 – (Borbély

Bettina & Kovács Dani & Kovács Dóri &
Kalányos Ferenc & Vízhányó András), 7.
HUN12 35+ 4. The Huns (Gombkötő
Regina & Héri Márti & Kovács Gábor &
Vízhányó Emília). A legeredményesebb
magyar versenyző Vízhányó András lett
egy 3. helyezésével és 4 éremmel a döntős
helyezésekért.

A város két középiskolájában - Kiskunfél-
egyházi Szakképző Intézmény és Kollé-
gium Mezőgazdasági Szakközépiskolája,
illetve a Petőfi Sándor Gépészeti és Infor-
matikai Szakképző Iskola és Kollégium –
tartottak diáknapot április 19-én. 

A mezőgazdasági szakiskolások a Csong-
rádi úti tangazdaságban szakácstudomá-
nyukból adtak számot. Akik nem fértek a
kondérok mellé, különböző vetélkedőkön
– aszfaltrajz, rönkhajító és traktorgumi gu-
rító verseny, pókerbajnokság, természet-

ismereti vetélkedő, karaoke, táncszoba,
egészségsarok, fogathajtó bemutató, lo-
vaglás és kocsikázás – mérettethették meg
magukat. A rendezvényt az autósiskola sz-
imulátorai, és a tűzoltóság bemutatója színe-
sítette. Idén sem maradt el a Petőfi Sándor
Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola
és Kollégium diáknapja. Az intézmény
növendékei különböző vetélkedőkön
mérték össze erejüket és tudásukat. A
legnépszerűbbnek talán a főzőverseny bizo-
nyult, ahol az amatőr szakácsok finomabb-
nál finomabb étkeket készítettek. 

Sütöttek-főztek, ügyeskedtek

Sikerek az országos
tanulmányi versenyeken
Kiváló eredményeket értek el a Kiskunfélegyházi Szakképző In-
tézmény és Kollégium intézményeinek diákjai az országos tanulmányi
versenyeken. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ( MKIK) ren-
dezte országos megmérettetésben 38 szakma 293 döntős diákja mérte
össze a tudását. A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kol-
légium Kossuth Lajos Középiskoláját és Szakiskoláját öt diák
képviselte kimagasló eredményeket elérve.
Első helyezést ért el: Kasza Tamás bútorasztalos, Szabó Zoltán Ádám
fodrász. Negyedik helyezést ért el: Pap Anita fodrász. Ötödik helyezést
ért el: Palásti Attila burkoló. Hetedik helyezést ért el: Szabó Ildikó fod-
rász. Gratulálunk a felkészítő tanárok: Nagyné Patkó Anikónak, Ka-
tona Ottónak és Vidéki Attilának, szakoktatóknak: Demeter Tündének,
Batki Péternek, Presztóczki Veronikának, Szarka Vincének és Szilá-
gyi Zoltánnak az elért sikerekért.
A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgaz-
dasági Szakközépiskolája által megrendezett Pénzügyi Számviteli és
Vállalkozási Ügyintéző OSZTV döntőjében diákjaink az alábbi ered-
ményeket érték el.  Bizonyítványt kap: Deák Tímea, Deák Bettina,
Jantyik Aranka. Két modulból felmentést kapott: Sarkadi Mariann.
Egy modulból felmentést kapott: Ádám Kitti, Nyikos Brigitta.
Felkészítő tanárok: - Kelemenné Móczár Éva, Kovács Sándorné,
Makai Dorina, Rácz Istvánn, Tasi Judit.
Vincze Cintia 12/A osztályos tanuló a Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kara által meghirdetett ”Gazdálkodj okosan!”
című pályázaton II. helyezést ért el, melynek díjazása 75.000 Ft
ösztöndíj az egyetem ezen karán, illetve ingyenes nyelvvizsga lehe-
tőség.  Felkészítő tanár: Farkas Márta
A március 27-30-ig, Budapesten megrendezett SZAKMA KIVÁLÓ
TANULÓJA ORSZÁGOS VERSENYEN, pék-cukrász szak-
mában Szatmári Attila (13/D) 5. helyezést ért el. A versenyző igazgatói
dicséretben részesült és felszabadult, azaz jeles minősítésű szakmai
bizonyítványt szerzett az elért eredményével. Felkészítő tanár: Nagy
Melinda Felkészítő szakoktató: Horváth Krisztián Dányi János
Köszönet a felkészítésben a P&P Pékáru Kft. tanműhelyének, amely
az ország egyik legjobban felszerelt és legtöbb tanulót befogadó
gyakorlati helye.
Az idei, 52. alkalommal megrendezett Húsipari Szakma Kiváló Tanu-
lója Versenydöntőjét Baján rendezték meg, ahol 24 leendő szakember
méretetett meg. A feladatok között szerepelt félsertés szalonnázása és
csontozása, debreceni csemege kolbász készítése, valamint páclé-
készítés, pácolás és bolti eladás is. A feladatokban mind gyakorlati, mind
elméleti téren bizonyítani kellett a rátermettséget. A kiskunfélegyházi
MEZGÉ 2 versenyzővel képviseltette magát. Kovács Péter 14., míg
Szabó Zsolt az előkelő 4. helyen végzett, elnyerve a legjobb szóbeli,
legjobb írásbeli és legjobb elméleti különdíjat is. Felkészítő tanáraik:
Bajzák Zita, Kis Miklós, Lukács Ferenc és Szatmári István voltak.
A Szekszárdon megrendezett Csapó Dániel emlékversenyen Vass
Norbert és Krizsán Mihály 11/d osztályos tanulók 6., Tóth Tímea 11/d
osztályos tanuló 7. helyezést ért el. Ubornyák Zsuzsanna 2/14. tech-
nikus tanuló pedig 2. helyezést ért el.
A Budapesten megrendezett országos hagyományőrző pék-
versenyen iskolánk tanulói, Hornyák Attila és Bagi Nikolett 2/14. osz-
tályos sütő és cukrászipari technikus tanulók 4. helyezést értek el, a
legjobb csapatmunkáért különdíjban részesültek.
A Csongrádon megrendezett Regionális Traktoros Ügyességi
Versenyen iskolánkat kétfős csapat képviselte: Bondor Dénes 2/14
és Seres Sándor 1/13 osztályos mezőgazdasági technikus tanulók. A
versenyen elméleti és gyakorlati (ügyességi) feladatokat kellett
megoldani. Bondor Dénes a KRESZ-teszten 3., Seres Sándor pedig
az ügyességi feladatokban 4., csapatban pedig 4. helyezést értek el.
2011. november 24-25-én rendezték meg Nagykőrösön a 9. országos
Hagyományőrző cukrászversenyt, ahol Kasza Diána és Német
Alexandra 3/13/D osztályos tanulók 3. helyezést értek el.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen sütő- és cukrászipari
technikus tanulónk Bagi Nikolett 14. helyezést ért el. Szabó Erika
16. helyezést ért el. Az elméleti vizsgafeladatok alól teljes mentességet
kaptak. Hornyák Attila 21. helyezést ért el, Sárkány Zsolt 28. helyezést
ért el. Mezőgazdasági technikus tanulóink közül Bajnóczi Adrienn 9.
helyezést ért el .

Az Egyesült Államokban már 30 éve űzik
ezt a sportot, csak nekünk, magyaroknak
újdonság a Speedstacks. A „poharazás”
egyre népszerűbb sportággá válik Kis-
kunfélegyházán is. Városunk tagja annak
az öt városnak, melyek jelenlegi a bázisai
a Sport Poha-Rak-nak. A KÖÁI Jövő Ba-
jnokai Diák Sport Egyesület – Sport
Poha-Rak szakosztálya közel negyven
tagot számlál.



Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKOR-
VOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskun-
félegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:
Május 7-től május 13-ig: KORONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4.
Tel.: 76 /466-582. Május 14-től május 20-ig: HÓVIRÁG Patika (Szegfű u.
10/a. Tel: 76/463-363). Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefo-
nos 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: május 5-én és 6-án: Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097), és Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995). Május12-én és 13-án: Dr.
Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), és Dr. Pozsár
Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

2012. május 4.

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.

Ótemplom: - Május 6. (vasárnap) lesz a Tiszaalpári templom búcsúja.
- A megszentelt búza hátul az újságos asztalról elvihető.
- Tart az adóbevallások ideje. Amennyiben tehetik, kérjük, ajánlják fel adójuk
2×1 százalékát a Magyar Katolikus Egyház, illetve a Kiskunfélegyházi Ótemp-
lom Alapítvány részére. A technikai számot és az adószámot megtalálhatják a
szórólapokon. Segítségüket hálásan köszönjük.
- A Mindszenty zarándoklatra kevesen jelentkeztek, kisebb autóbuszt pedig
nem sikerült szerezni, így sajnos a zarándoklat elmarad. Akik befizették a költ-
séget, jelentkezzenek érte.
- Zarándoklat indul május 31-én Kárpátaljára, valamint az év folyamán Lour-
des-ba, Szentföldre, illetve Pio atyához. Medjugorje-ba van még két hely, aki
szeretne csatlakozni, jelentkezhet. Érdeklődni a plébánián lehet.
Újtemplom:  - A csíksomlyói búcsúra 4 hely felszabadult az autóbuszon. Akik
szeretnének utólagosan jelentkezni, megtehetik a Plébánián!
- Tábort szervezünk felső tagozatos hittanosok részére július 2. és július 7.
között Bogácsra. A részvételi díj 20000 Ft. személyenként. Érdeklődni és je-
lentkezni 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 tá-
mogassák ezeket a szervezeteket!

Egyházi sorok

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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Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján

(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online felületén (www.fel-
egyhazikozlony.hu) olvashatják!

Anyakönyvi hírek, meghaltak: Kiss-Szabó Ferencné Tarjányi Julianna, Fenyvesi István
– Kiskunfélegyháza. Kakulya Ferenc – Izsák. Szabó Sándor – Bugac. Magyar Sándorné
Simon Margit – Tiszaug. Gyovai Pál – Pálmonostora. Molnár János Ádámné Nagy Ilona
Zsuzsanna – Kecskemét.Hájas Lajos – Ladánybene. Fazekas Ferencné Szabó Ilona, Be-
tyár Dezső – Tiszakécske.

Bölcsődei beiratkozások!
Értesítjük a város lakóit, hogy a bölcsődei beiratkozások 2012. május 7-én és 8-án
(hétfőn és kedden) reggel 8 órától délután 16 óráig lesznek. Beiratkozni: Kiskunfélegy-
háza, Darvas J. tér 12. és Kiskunfélegyháza, Dankó P. u. 4-6. szám alatti bölcsődékben
a szakmai vezetőknél lehet. Beíratni: 0-tól 3 éves korú gyermekeket lehet.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Rendőrségi hírek
Ismeretlen tettes, vagy tettesek hatoltak be a kemencei Kiskunfél-
egyházi Ifjúsági Táborba. A hét faház és a vizesblokk (tusoló, WC)
mindegyikét feltörték és megrongálták, esetlegesen értékeket tulajdonítottak el.
A betörést április 21-én észlelte Bense Zoltán önkormányzati képviselő és jelezte
az eseményt a Polgármesteri Hivatal illetékese, dr. Faragó Péter felé, aki tele-
fonon értesítette a rendőrséget és írásban is bejelentést, feljelentést tett. Az ügy-
ben a váci rendőrkapitányság folytat nyomozást.

Pályázati felhívás
A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatot hirdet kulturális civil
szervezetek és magánszemélyek részére.A pályázat célja: Művészeti tevé-
kenységek, kulturális rendezvények támogatása. A pályázatok benyújtása:
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be levélben az alapítvány címére.

A pályázathoz kérjük csatolni: - részletes programot - részletes költségvetést.
Pályázat benyújtásának határideje, módja: 2012. május 31-én 12 óráigzárt
borítékban, egy példányban kell benyújtani a Félegyházi Közművelődésért
Közalapítvány címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Polgármesteri
Hivatal, Művelődési Iroda I. em. 27. ajtó)
Elbírálás: beérkezési határidőt követő 30 napon belül.
A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött,
valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban
elbírálni.
A rendezvényt, programot követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes
költségre kiterjedő elszámolást hitelesített számlamásolattal benyújtani a Félegyházi
Közművelődésért Közalapítvány részére. A Közalapítványt, mint támogatót a
pályázó szerepeltesse a rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin.
A támogatás akkor adható, ha a támogatottnak köztartozása nem áll fenn. A pá-
lyázót írásban értesítjük pályázata eredményéről.
További felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 76/562-023 tele-
fonszámon kapható.                  Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

Változik a hulladékszállítás rendje
A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató KFT tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. május 02-tól /szerdától/ a hulladék-
szállítás reggel 6:00 órától kezdődik. Kérjük, hogy a jövőben ennek
megfelelően szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edény-
zeteket!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Traffipax időpontok
Május 5-én 08.00-18.00:5. számú főútvonal bel-
területe és külterülete. Május 6-án 08.00-18.00:
Kiskunfélegyháza belterülete. Május 7-én 08.00-
18.00: 451. számú főút Kiskunfélegyháza külterülete
(Gátér belterülete). Május 8-án 08.00-18.00:
Kiskunfélegyháza külterülete 5302. 4625. 5402.
számú utak. Május 9-én 08.00-18.00: Kunszállás,
Fülöpjakab területe. Május 10-én 08.00-18.00:
451. számú főút Kiskunfélegyháza külterülete
(Gátér belterület). Május 11-én 08.00-18.00: 5.
számú főútvonal belterülete és külterülete. Május
12-én 08.00-18.00: Bugac belterülete, külterülete.
Május 13-án 08.00-18.00: 451. számú főút Kiskun-
félegyháza külterülete (Gátér belterülete). Május 14-
én 08.00-18.00: Kiskunfélegyháza belterülete.
Május 15-én 08.00-18.00: 5. számú főútvonal bel-
területe és külterülete.  Május 16-án 08.00-18.00:
Tiszaalpár belterülete, külterülete. Május 17-én
08.00-18.00: 451. számú főút Kiskunfélegyháza
külterülete (Gátér belterülete). Május 18-án 08.00-
18.00: 5. számú főútvonal belterülete és külterülete.        
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Tábi János, a Turul Koppány Íjászai
Hagyományőrző Egyesület versenyző-
je tavalyi kiváló eredményét, az idei
újabb felnőtt távos kategóriájában iga-
zolta. Sőt, már javította is, hisz ismét
első helyezést ért el a Magyar Íjász
Szövetség Magyar Bajnoki sorozat első
állomásán, április 22-én, a Hetényegy-
házán megrendezett GP sorozat íjász-
versenyén. Egyéni csúccsal 435 ponttal
utasította maga mögé versenyzőtársait
és nyerte meg az első helyet. János má-
sodosztályú sportíjász minősítő ered-
ménye is bizonyítja a kiváló eredményt.

A többi kategória is hozott a Koppányoknak elis-
merést. Vas Bianka pusztai ifi lány kategóriában,
ahol korához képest egy korosztállyal feljebb in-
dult az idén, állta a sarat, ugyanis a második helyet
szerezte meg. Pusztai serdülő lány kategóriában
kicsit kesze-kusza állapotok ellenére mentették a
Koppány lányok a kiskunfélegyházi becsületet.
Ladányi Ágnes harmadik helyezést ért el, Szei-
bert Nóra pedig negyedik lett. Nóra versenyéhez
fűzendő, hogy szabályzatértelmezési okok miatt
hosszabb távról lövették. Váratlanul érintette a
nagy távolság, de állta a sarat, mert a nagy létszá-
mú csoportban is az elért negyedik hely jó ered-
ménynek számít, az amúgy dobogóhoz szokott
versenyzőnek. Csapatversenyben, párbajban dön-
tötték el a 13 csapat közt ki a legjobb. Koppányok:
Bakró István, Tábi János, Dinnyés Gyula összeál-
lításban álltak harcvonalba. Itt a gyorsaság és a

pontosság egyformán fontos erény. A selejtezőben
a szerencse is segített, mert egy célnál az ellenfél
rontása döntött, de a továbbiakban sima menetelés
után a döntőben, ahol már mindenki, mindenki
ellen megmérettetett, nem remegtek a Koppány
kezek, így az első helyezést szerezték meg.
Nagyon erős mezőny, gyönyörű környezet, szép
időjárás jellemezte a napot. Itt volt az ország íjász
krémje. Vass Tibor, Bakró István, Magyar Zsanett,
Dinnyés Gyula helyezését a későbbiekben tudjuk
meg. A szombat sem múlt eseménytelenül. Április
21-én, Pilisjászfalun rendeztek ezer lövéses íjász-
versenyt, ahol Kis Csaba Koppányíjász állt ver-
senyvonalba. Embert próbáló versenyen, idegeket,
kitartást és fizikumot egyaránt megviselő szám-
ban, Csaba a harmadik legjobb idővel 3 óra 25
perc alatt végzett és 750 pont eredménnyel zárta a
versenyt.   Dinnyés Gyula

Idegenben ikszeltek
a Mókusok

Április 26., Szeged. Vezette: Kovács Péter
(Szalai, Borbás).

Szegedi AK Boszorkányok –

Fornetti Altro-Mókusok 5-5 (2-3)

Fornetti Altro-Mókusok: Csontos Piroska –
Bagdi Csilla, Bezsenyi Anita, Rátkai Orsolya,
Zsadányi Szilvia. Cserék: Bezsenyi Zsuzsanna,
Suhajda Eszter. Edző: Osztopáni Mihály.
Góllövők: Zimányi Kovács Anikó (2), Baksa
Katalin (2), Boros Gabriella Izabella, illetve
Zsadányi Szilvia (2), Rátkai Orsolya (2), Bagdi
Csilla.
Osztopáni Mihály: Fordulatos, gólokban
gazdag mérkőzésen, megérdemelt – „csak- azér-
tis” – döntetlent értünk el. Kapusaink hiányát
nagyon megérezzük, de így Csontos Piroska
egyre több tapasztalatot szerezhet, ami jól jön
majd az új szezonban. 

Zöldjáratok 2012.
Tisztelt Ingatlantulajdonos! Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város
lakosságát, hogy 2012. évben az alábbi ütemezés szerint kerülnek
gyűjtésre a keletkezett zöldhulladékok:

Kiskunfélegyháza belterület:
Május 7.             Június 18.          Július 30.         Szeptember 10. 

Október 8.         November 19.        December 17.
*: A megadott napok a begyűjtés hetének kezdeti napjai, a gyűjtés

több napig is eltarthat.
A lágyszárú zöldhulladékot a lakosság átlátszó zsákban max. 30 kg súlyig,
a fásszárú növényeket legfeljebb 80 cm-es hosszúságú kévébe összekötve
(a hulladékgyűjtő edényzet mellé, illetve annak helyére) az ingatlan előtti
útszakasz melletti közterületre helyezze ki.

Kérjük, hogy a zsákokat a gyűjtés hetének hétfő reggelén 7 órára
helyezzék ki a kijelölt gyűjtőpontokra és a gyűjtőútvonalra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az autó a gyűjtés napján csak egy-
szer halad el a gyűjtőpont mellett, nem fordul vissza, a később kihe-
lyezett hulladékot nem tudjuk elszállítani, így annak otthagyása ille-
gális lerakásnak minősül.
Kérjük Önöket, hogy ahol azon a napon történik a hulladékgyűjtő
edényzet ürítése is, mint a zöldhulladék gyűjtése, ott az ingatlanok
előtt egyértelműen a vegyes hulladéktól elkülönülten helyezzék ki a
zöldhulladékot.
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag olyan növényi- vagy szerves
hulladékot helyezzenek ki, amely kertekből, parkokból származik: pl:
fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács, fa, száraz szalma,
lomb, virágágyi növények, vágott virágok, kezeletlen kéregdarabok,
konyhai zöldhulladékok (zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávé-
zacc, tealevelek, tojáshéj), illetve egyéb növényi származékok.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.

Csapatversenyt nyertek a Koppányok
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Április 22., Tompa, 100 néző. Vezette: Ámán
András, Halasi Zoltán, Sipos Áron.

Tompa – KHTK 3:2 (0:1)
KHTK: Tóth, Lénárt, Nemes, Horváth (Knei-
szel), Forgó, Cseh, Ormándi, Fricska, Nádasdi
(Kis), Katona, Szabó. Edző: Kertész János.
Gólszerzők: Raicevic, Kovács, Pálfi illetve Ka-
tona 2. Sárga lap: Suknovic, Pálfi, Kárász illetve
Horváth, Fricska, Nádasdi. Piros lap: Dordevic.
Kitűnt: Raicevic, Mezedi, Kárász, Szabadi il-
letve Nemes, Forgó, Cseh, Katona.

Ifi, Tompa-KHTK : 0:9
Szakadó esőben lejátszott mérkőzésen remek
csatát láthatott a nézőközönség. A kezdés után
szinte azonnal vezetést szerzett a KHTK. A
Tompa nyomott, támadott, míg a vendégek iga-
zi csapatként védekeztek, gyakran méterekről
becsúszva mentettek.  A mérkőzés összképe
alapján megérdemelték volna a félegyháziak az
egy pontot, de a szezonban, mint már oly sok-
szor Fortuna megint nem fogta a kezüket.

Április 28., Kiskunfélegyháza, 150 néző. Vezette:
Széll János, Csamangó Tamás, Dús Pongrác. 

KHTK – Kalocsa 6:2 (2:1)  
KHTK: Tóth P., Lénárt, Nemes, Horváth

(Busa), Forgó, Cseh (Kis), Vidéki (Ormándi),
Fricska, Nádasdi (Bagi), Szabó (Berta), Katona.
Edző: Kertész János.
Gólszerzők: Szabó T 4, Katona, Bagi illetve
Vuits V., Kohány G. Sárga lap: Tóth P., Or-
mándi, Bagi.  Piros lap: Mácsai. Kitűnt: Szabó
T., Katona, Vidéki, Fricska illetve Antoni, Sára
Ifi: 2:2.                                       Kovács László

Három magyar bajnokot avatott 
a Forrest Gump SE Tiszaföldváron

Nem fogadja kegyeibe Fortuna a KHTK-t

Vidéki Nikolett 
magyar bajnok lett
Az elmúlt hétvégén két helyszínen rendeztek
rangos versenyt, amelyeken sikerrel szerepel-
tek a félegyházi birkózók. Pénteken és szom-
baton Tatabányán a diákolimpia országos dön-
tőjére került sor, ahol kettő értékes helyezést
szereztek a fiúk. 

A Diák I-es korosztályban Czibolya Milán az
54 kg-os súlycsoportban az ötödik helyen
végzett, a serdülő 38 kilogrammosok között ver-
senyző Vidéki Roland pedig bronzérmet nyert.
Czibolya Milán az Összevont Általános Iskola
tanulója, Vidéki Roland pedig a Darvas József
Általános Iskolába jár.
Az idei junior magyar bajnokságot is ezen a
hétvégén rendezték, Szigetszentmiklóson. Ezen
a 18-20 évesek vehettek részt, de külön en-
gedéllyel szőnyegre léphetett a még csak 17
éves Vidéki Nikolett is. A még kadet korú, tehet-
séges kislány megállta a helyét az idősebbek
között is, és magabiztos birkózással megszerezte a
magyar bajnoki címet a 43 kilogrammos súly-
csoportban. Edzők: Ván Jenő, Szabó József és
Kelemen AndrásOrszágos sporttalálkozót rendeztek április 20-

22. között Tiszaföldvár-Homokon. A Fogyaték-
kal Élő Sportolók Tavaszi Országos Sporttalál-
kozóján 450 sportoló 12 sportágban mérte össze
tudását és felkészültségét. A kiskunfélegyházi
Forrest Gump SE 14 sportolóval vett részt a
versenyen. Erőemelésben induló nyolc sporto-
lójuk mindegyike érmet szerzett.

Eredmények, erőemelés, Magyar Bajnok:
Ipacs Ildikó +90 kg, Ónodi András +75 kg, Lász-
ló Róbert 85 kg. Második hely: Barna Papp Éva
+90 kg, Szabó Miklós +80 kg. Harmadik hely:

Iványi Andrea +90 kg, Kovács Erzsébet 60 kg,
Ács Attila +75 kg. Íjászat, nők: I. hely – Ipacs
Ilona, férfiak: III. hely – Papp László. Petanque,
férfiak: III. hely Szabó Miklós, Kosárlabda: IV.
hely – 8 csapat közül. Csapattagok: Nagy Pál
Norbert, Kókai József, Király István, Barna Papp
Éva, Ónodi András, Ács Attila, Iványi Andrea.
Kispályás labdarúgás: V. hely – 10 csapat kö-
zül. A csapat tagjai: László Róbert, Ács Attila,
Ónodi András, Papp László, Barna Papp Éva,
Nagy Pál Norbert, Kókai József, Forgó János,
Szabó Miklós.

Iványi Lászó elnök

Megyei rangadót nyert 
a P&P Félegyháza
Az NB II dél-keleti férfi kézilabda bajnokság
19. fordulójában április 21-én Kiskőrösön
játszott a P&P Félegyházi kézilabda csapata.
Nagy elvárásokkal és pontos felkészüléssel
utazott megyei riválisához városunk csapata.

Ennek megfelelően már a mérkőzés első 5
percében háromgólos előnyre tettek szert ké-
ziseink, melyet taktikai elemekkel folyama-
tosan őrizni, illetve növelni tudták. A fan-
tasztikus kapus-teljesítménynek is köszönhető
volt, hogy a második félidőre 14-19 arányú
vezetéssel fordulhattunk. A mérkőzés végéig
sikerült tartania a csapatnak taktikai fölényét,
melynek következtében 28-35 arányú győze-
lemmel hozhattuk el a csapat számára nagyon
fontos bajnoki két pontot. Hazai gólszerzők:
Prezenszki István (kapus), Fekete Krisztián
(kapus), Ignácz Vilmos (12), Virág Sándor (5),
Savanya Zsolt (9), Horváth Bende (4), Csőke
Ákos (3), Kálmán Róbert (2).
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