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Közlöny
Testvérvárosunk lett az erdélyi Torda

Törvénymódosítást
kezdeményeztek
Bejárást tartottak május 9-én a mezőőrök a város déli részén. A napi ellenőrző körúton Kapus Krisztián polgármester
is részt vett, hogy tájékozódjon a szolgálat
munkájáról, a külterület állapotáról.

Ünnepélyes keretek között írták alá május 5-én az erdélyi Torda és Kiskunfélegyháza város testvérvárosi
kapcsolatát igazoló okmányt. A dokumentumot Irimie Vicenţiu Mircea, Torda alpolgármestere, valamint
Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza polgármestere szentesítette kézjegyével a városháza dísztermében. A rendezvényen jelen voltak Bagnosl Sur Ceze, Newbury, Eeklo, Feltre, Feltre, Braunfels, Carcaixent, Koron,
Kikinda és Segesvár települések delegációi is. Az ünnepi ceremónián közreműködött a Fúvószenekari
Egyesület Rézfúvós Kvintettje és Hegyesi Judit hegedűtanár..
Folytatás a 2. oldalon.

Tízmilliónál több jut útjavításra
Az elmúlt héten kezdődött el az aszfaltozott utak hibáinak javítása. A szakemberek elsőként a legveszélyesebb kátyúkat teszik rendbe. Ezt követően a Kossuthvárosból kiindulva elvégzik a városrészek minden
utcára kiterjedő javítását.
A felbontott törmelékkel a szegély nélküli utak padkáját
teszik rendbe. A bontást és az aszfaltozást két, eltérő kép-

zésű és felszereltségű brigád végzi. Aszfaltozást akkor
lehet kezdeni, amikor annyi kátyú elő van készítve,
hogy egy teherautónyi aszfalttal betölthető. Ebből következik, hogy a kátyúk betöltése 2-3 napot vesz
igénybe. A munkaterületet KRESZ táblákkal jelzik. A
befejezési határidő június 15. – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Sipos Róbert, a gazdasági iroda városüzemeltetési csoportjának munkatársa.

A bejáráson Csáki Zsolt, a Mezőőri Szolgálat vezetője részletesen ismertette napi
feladataikat, valamint a közbiztonság megőrzése érdekében foganatosított intézkedéseket. Szó esett még arról a törvénymódosítási javaslatról is, melyet a helyi mezőrség kezdeményezett a szaktárcánál. A módosítás egyebek között érinti a mezőőrök
fegyverhasználati szabályait, a bilincs alkalmazásának lehetőségét, és a területi
felosztásokat. Telefonos beszélgetést folytattak a szaktárca illetékesével is, aki elmondta, a törvénymódosítási javaslatok
egy része már elfogadásra került.

Kunok Ópusztaszren
A Kun Összefogás Konzorcium május 4-én
tartotta a negyedik „Kun Önkormányzatok
Napja, Jász-Kun Emléknap” című rendezvényét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban.
A rendezvényen bemutatkoztak a települések
hagyományőrző csoportjai. A bográcsokban
hagyományos kun ételek készültek, melyeket
bárki megízlelhetett. A rendezvény házigazdája a Kun Összefogás Konzorcium, a Kis kun Önkormányzatok Szövetsége és az Ópusz
taszeri Nemzeti Történeti Emlékpark volt. A
találkozón Félegyháza is képvisletette magát.

Nyílt napot tart a Mercedes

Megújult a borsihalmi művésztelep

A környék településeinek polgármesterei látogattak el május 9én a kecskeméti Mercedes gyárba. A hatszáztizennyolc focipálya
nagyságú területen működő létesítményt Frank Klein ügyvezető
igazgató mutatta be a vendégeknek, illetve tájékozatta őket a
június elejére tervezett nyílt nap részleteiről – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt városunk polgármestere.

Mintegy 37 millió forintot költött a borsihalmi művésztelep fejlesztésére a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar Egyesület. A pénzt a Nemzeti Diverzifikációs Program
Turisztikai tevékenységek ösztönzésére „Művészetek kertje „B” kategóriás ifjúsági
szálláshely kialakítása című pályázaton nyerte.

Kapus Krisztián elmondta, a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban március óta folyik az új B-osztályok sorozatgyártása, melyből naponta 132
készül. Jövő év januárjától egy új típus gyártása is elkezdődik, és
új üzemcsarnokok épülnek. A gyárban jelenleg 2500 dolgozót
foglalkoztatnak, a létszám az év végéig 3000 főre nő. A gyár munkatársainak 40 százaléka Bács-kiskun megyei, 52 százalékuk az ország más
régióiból származik. Annak érdekében, hogy a Mercedes-Benz ezen
munkatársain is segíteni tudjon letelepedési szándékukban, nyílt nap
keretében szeretnék bemutatni a régió településeit és a lakhatási
lehetőségeket. A nyílt napon Kiskunfélegyháza is képviselteti magát.

A munkálatok befejeződtek, most már csak a
működési engedély hiányzik. Ehhez azonban
el kell készíteni a tűzi
víztározót és be kell rendezni a helyiségeket,
melynek költsége meghaladja a hárommillió
forintot.
Folyt. a 3. oldalon.

2. oldal
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Testvérvárosunk lett az erdélyi Torda

XIII. Városalapítók Napja

csata részleteit, az ott elesett vagy eltűnt hősöket,
illetve lelkesen gondozza a tordai temetőben található katonasírokat. Közreműködésével mindkét településen emlékműveket állítottak a katonák emlékére. Kapus Krisztián polgármester
tovább mélyítette a két település kapcsolatát.
2011. év elején a város felajánlotta Tordának, a
Kiskunfélegyházi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal segítségét az egyszerűsített honosítási
eljárás és a kettős állampolgárság megszerzése
érdekében a tordai illetve az erdélyi magyarok
számára. Az írásos tájékoztatót még év elején
eljuttatták Tordára. Ugyancsak ebben az esztendőben fogalmazódott meg a két település közötti
testvérvárosi megállapodás megkötésére. A
képviselő-testület jóváhagyta Torda és Kiskunfélegyháza kapcsolatának megerősítését. Az együttműködési megállapodás, valamint a testvérvárosi
okmány aláírására Erdélyben március 12-én került
sor, városunkban pedig május 5-én.

Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál Kiskunfélegyháza 2012. XIII. VÁROSALAPÍTÓK
NAPJA – PROGRAMOK, KONCERTEK.

Folytatás az 1. oldalról.
A két település között az 1990-es évek vége óta
van jól működő kapcsolat, mely az elmúlt évek
alatt bővült, és több területre is kiterjedt. Az együttműködés egyik eredménye, hogy a tordai Jósika
Miklós Elméleti Líceum és a Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskola között jól működő
kapcsolat alakult ki. 2008-ban Kiskunfélegyháza
város Képviselő-testülete egy nagyobb összeggel
járult hozzá a tordai magyar iskola létrejöttéhez.
Az iskola vezetősége a termeket az adományozó
városokról nevezte el, így kapta a tornaterem a
„Kiskunfélegyháza terem” nevet. A támogatásokkal megvalósulhatott az önálló magyar
tannyelvű oktatás a településen, ezzel biztosítva
az ott élő magyar gyerekek anyanyelven történő
tanulását. A másik jelentős kapcsolat a Tordai
Honvéd Hagyományőrző Bizottsággal alakult ki.
Elnöke, Pataky József évtizedek óta kutatja az
1944. szeptember 11. – október 7-ig tartó tordai

Közösségi ház készül Selymesben
Blösszel Tibor felajánlásának, és a lakosok
összefogásának köszönhetően közösségi háza
lesz Selymesnek is. Az épület közel száz fő befogadására alkalmas. A munkálatokat a nemrégiben magalakult Selymesért Egyesület koordinálja. A közösségi ház átadására júniusban
kerül sor – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt,
Ván Jenő, a körzet önkormányzati képviselője,
és Molnár Tiborné, az egyesület elnöke.

van egymás iránti tisztelet, megbecsülés, szeretet.
Hiszünk abban, hogy kezdeményezéseinkhez
Selymes és térségének lakói csatlakozni fognak.
Célunk és feladatunk ugyanis hagyományaink
megőrzése, a természeti környezet gondozása,
megóvása, valamint a közösségi kulturális programok életre hívása.

Molnár Tiborné elmondta, harmadik alkalommal
tettek tanúbizonyságot az itt élő emberek az öszszefogásról. Fontos ugyanis, hogy céljaink megvalósításhoz rendelkezzük egy olyan épülettel,
ahol terveink egy részét megvalósíthassuk. Meg
szeretnénk mutatni, hogy ebben a közösségben

Házkutatás a Városházán
A városházán tartott házkutatást május 7-én, a
Központi Nyomozó Főügyészség az egyik hivatali
autó eltűnt útnyilvántartásai miatt. A nyomozók
átvizsgálták a gazdasági iroda gondnokságát, a hivatal sofőrjének irodáját, valamint a polgármester
irodáját és az ahhoz tartozó titkárságot.
A házkutatást délután két óra körül fejezték be. A
menetleveleket nem találták meg, ugyanakkor
több, a menetlevelekhez kapcsolódó háttéranyagot, iratot lefoglaltak a gondnokságon. Két hónappal korábban két önkormányzati képviselő szeretett volna bepillantást nyerni a hivatali autó

menetleveleibe, a 2010 októberétől 2011 októberéig szóló útnyilvántartási jegyzékbe. A kérdéses időszak dokumentumait azonban nem
találták a gondnokság dolgozói. Ennek okán Dr.
Csölle Yvette jegyző ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
Kapus Krisztián polgármester az üggyel kapcsolatban elmondta, a szolgálati autót saját célra nem
használta. A hivatali autót egyébként nem csak ő,
hanem más is használja. A menetlevelek őrzése
pedig nem a polgármester, hanem a gondnokság
feladata. Bízik abban, hogy mielőbb kiderül, ki a
felelős a dokumentumok eltűnéséért.

Felmérték a bölcsődék állapotát
A város két bölcsődéjének állapotát mérte fel
május 4-én Gyenes Attila és Horváth Gábor
önkormányzati képviselő. Azt szeretnék ugyanis elérni, hogy szeptembertől az eddiginél jobb
körülmények közé kerüljenek a gyermekek.
Elképzelésük szerint a rekonstrukció és az eszközbeszerzés költségeit a szeptembertől
életbelépő napidíj fedezné.
Horváth Gábor kérdésünkre válaszolva lemondta, a Darvas téri bölcsőde épületének állaga megfelelő, ám a belső terek felújításra szorulnak. A
Kuckó bölcsőde rekonstrukciója pályázati pénz-

ből oldódik meg, ám mindkét intézményben
szükséges az eszközpark fejlesztése. Mivel a bölcsődei napidíjak szeptemberben kerülnek bevezetésre, szeretnék elérni, ha az eszközbeszerzés
és a rekonstrukciós munkák költségét előzetesen
megfinanszírozná az önkormányzat.

Május 16. /szerda/ 17 óra, Szakmaközi Művelődési
Ház: „Járom az utam” címmel a 60 éves Szűts Tamás szobrászművész kiállítása. Megnyitja Rosta Ferenc igazgató. A kiállítás megtekinthető május 30-ig.
Május 18. /péntek/, 9-19 óra: Kiskun Múzeum. A
Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából nyitott
nap a 110 éves Kiskun Múzeumban. 10 óra, Móra
Ferenc Emlékház: A felújított emlékház átadása, ki állítás megnyitása. Köszöntőt mond Kapus Krisztián
polgármester, országgyűlési képviselő. Díszvendég:
Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája. 19 óra,
Petőfi tér: „Tér Zene”. Garázszenekarok bemutatkozása. 22 óra, Rocktár-Öreglaktanya épület:
ÖRÖKSÉG együttes koncertje.
Május 19. /szombat/ 10 -13 óra: Kossuth utcai szabadtéri színpad Kiskunfélegyháza és kistérségi
települések hagyományőrző csoportjainak,
előadóinak műsora. 11 óra, Hattyúház: „Jelek – 20
éves a Dulity Tibor alkotótábor” címmel kiállítás,
megnyit-ja Rosta Ferenc igazgató. 17 óra, Holló
László Képzőművész Kör Petőfi téri műterem és
galéria: Kőrösi Tamás festőművész kiállítása. Megnyitja Kiss István kalocsai művésztanár.
Közreműködik a Padkaporos Táncegyüttes. A kiállítás megtekinthető május 31-ig. Kossuth utcai szabadtéri színpad, 17 óra: Szente Kata műsora. 18
óra: László Attila – Máté Péter est. 20 óra: Kökény
Attila műsora. 21 óra : Continental Showband koncertje. 23 óra: DJ Dominique. 23 óra, RocktárÖreglaktanya épület: BËLGA együttes koncertje.
Egész napos programok: kézműves kirakodóvásár,
vendéglátás, vidámpark. Kiállítások nyitva tartása
szombat-vasárnap 9-17 óráig: Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Művelődési Központ, Kiskun Múzeum, TEMI Szakmaközi Művelődési Ház.
XIII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA - ORSZÁGOS MAZSORETT FESZTIVÁL: Május 19.
/szombat/, 14.30 óra Kossuth utca: Mazsorett Fesztivál résztvevőinek felvonulása az Ady Endre utcától
a Korona utcai színpadhoz. 15 - 20 óra, Korona utcai
szabadtéri színpad: XIV. Országos Mazsorett Fesztivál csoportjainak bemutatója.
XIII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – VÁROSI
ÜNNEPSÉG: Május 20. /vasárnap/, 9 óra: Sarlós
Boldogasszony Plébániatemplom, Ünnepi szentmise. 10.30 óra, Városháza - Díszterem: Ünnepi
képviselő-testületi ülés. Városi kitüntetések átadása.
VIII. Helyismereti Vetélkedő eredményhirdetése.
Kossuth utcai szabadtéri színpad, 15 óra: SzamócaZamóca Színház - Csipi-Csupi Bohócműsor. 17 óra:
Operett gála Mádi Piroska és Buch Tibor
előadásában.18.00 óra: Csézy műsora. 18.45 óra:
Samba Show. 20 óra: Zséda műsora. 21 óra: Digital együttes koncertje. Egész napos programok:
kézműves kirakodóvásár, vendéglátás, vidámpark.
Kiállítások nyitva tartása szombat-vasárnap 9-17
óráig: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ, Kiskun Múzeum, TEMI Szakmaközi
Művelődési Ház.
XIII. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – SPORTRENDEZVÉNYEK: Május 19. /szombat/, 9.30
óra: Kiskunfélegyházi Strand és Uszoda, IX.
Kuchinka Vilmos Úszó Emlékverseny. Rendező:
Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület. 10 – 15 óra,
KÖÁI József Attila Általános Iskola - Tornaterem:
Nemzetközi meghívásos Kiskun Kupa Id. Besze
László birkózó emlékverseny.
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Békenapot tartottak Félegyházán
„Szolidaritás – Párbeszéd – Cselekvés” címmel rendeztek Békenapot, május 11-én városunkban. A rendezvény a városháza dísztermében a Kiskunfélegyházi Békeklub énekkarának előadásával kezdődött.

Megújult a borsihalmi művésztelep
Jankovszky Ferenc, a fúvószenekari egyesület
vezetője, és a projekt ötletgazdája nagyon sok
lehetőséget lát az épület hasznosítására. A zenei,
zenekari táborok mellet, valamennyi művészeti
ágnak, más jellegű ifjúsági tábornak is helye
lenne Borsihalmon.A Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület bankszámlaszáma: OTP
Nyrt 11732071-20009829. A személyi jövedelemadó 1%-nak részünkre történő felajánlásához
szükséges adatok: Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület 19047991-2-03.

Állampolgári eskü a Városházán
Nyolcan tettek állampolgársági esküt május 8-án 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 Balla László alpolgármester adta át.

Félegyházi a megyei Vöröskeresztben
Tisztújító közgyűlést tartotta május 10- én a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete
a kecskeméti városházán. A tagság megerősítette elnöki tisztében Dr. Zombor Gábort, Kecskemét
Város polgármesterét. A szervezetben a Kiskunfélegyházát Kapus Krisztián polgármester képviseli,
illetve a megyei vezetésbe is beválasztották.
Az ülésen a tagság beszámolót hallgathatott meg véradáson. Az új véradók száma meghaladta a 2600
az elmúlt négy esztendőben végzett munkáról is. főt. Megyénkben tehát minden huszadik ember
Elhangzott, hogy a megyei 34 tagszervezet jelen- véradó. Kapus Krisztián kérésére idén ősszel még
leg 2648 tagot számlál. A tavalyi esztendőben lesz egy véradó nap a kiskunfélegyházi városházán,
22372 fő adott vért Bács-Kiskun megyében, a 607 illetve szeretnének egy bázis iskolát kialakítani.

Magdika néni kilencven éves lett
Születésnapját ünneplte Zsigó Ferencné, akit május 9-én otthonában
köszöntött Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza Város polgármestere.
Zsigó Ferencné Magdika néni hatgyermekes családban nevelkedett. Házasságából egy leánygyermek született. A
vágóhídon dolgozott, nyugdíjba is onnan ment. Születésnapját leánya, veje,
három leányunokája, unokavejei, négy
dédunokája táraságában ünnepelte.

Ünnepi köszöntő
„A haza nem csak föld és hegy, halott hősök,
anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és
táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és
lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és
unalmas pillanatokban, melyek összessége életed
alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.”

A vendégeket Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő köszöntötte. Bevezetőt
mondott Prof. Köteles György, a Magyar Békeszövetség elnöke. A konferenciát követően a
résztvevők megkoszorúzták a Petőfi szobrot és
emlékfát ültetetek fúvószenekar közreműködése mellett.

Folytatás az 1. oldalról.
Az egyesület tizenhat éve vette birtokba a Borsihalom régi tanya-iskolájának épületét és az ahhoz tartozó területet. Sokat dolgoztak rajta, de az
igaz előrelépést a 2010-ben elnyert nagy összegű
támogatás jelentette. Az épület teljes egészében
megújult, már csak a berendezés és a tűzi víztározó hiányzik. A több mint hárommillió forintot adományokból szeretné összegyűjteni a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar Egyesület, hogy
mielőbb benépesülhessen a művésztelep.

3. oldal

Márai Sándor szavait idézve tisztelettel hajtok fejet
városalapító őseink előtt, akik hazát, szülőföldet
teremtettek ezen az alföldi tájon, és otthont adtak
nekünk, kései utódoknak.
Az ünnepeknek mindig kiemelt jelentősége van a
városunk életében, hiszen az összetartozásunk szálait
erősítik, a hitet, hogy a közösség, melynek tagjai lehetünk, egy életen át összeköt bennünket. Az ünnep
lehetőséget teremt arra, hogy megálljunk egy pillanatra, elfeledkezzünk a mindennapok gondjairól és
magasztos érzéssel fordulhassunk őseink, múltunk
felé, melyből erőt meríthetünk a jövő építésére is.
Ilyen szívet melengető ünnep számunkra, amikor
városalapító elődeinkre emlékezünk, mely napnak
a május 24-ét, illetve a hozzá legközelebbi vasárnapot jelölte ki 2000-ben Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete. Azt a történelmi dátumot, amikor a redemptiót engedélyező kiváltságlevelet Mária
Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak átadta. Ez a nap 1745. május 24-e volt.
Elődeink tisztelete nélkül nem maradhatna fenn
csorbítatlanul kultúránk. Emlékezzünk arra a 289,
zömmel a Jászságból, valamint Pest megyéből
érkezett családra, akik 1743 tavaszán a bátorság,
kockázatvállalás példájaként hatalmas építkezésbe
kezdtek a Szeged - budai főútvonal menti postaállomás és a Duttyán vendéglő melletti helyen. Hajtsunk fejet az egyszerű, kétkezi dolgos kun emberek
emléke előtt, akik erejüket nem kímélve, szívósan
végezték munkájukat, verejtékükkel öntözve törték
az évszázadok alatt megkeményedett, műveletlen
földet, teremtettek zöldellő határt, emeltek épületeket, teremtettek várost, itt, a török dúlás után maradt
pusztaságban. Kitartásuknak, szabadságvágyuknak,
kétkezi munkájuknak köszönhetően megszűnt földesúri alávetettségük, önálló törvényhatósággal bíró,
személyileg szabad lakosai lettek egy fiatal településnek.
„Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya” – vallja Széchenyi István. Nemzedékeken átívelő üzenete örökérvényű. A
szülőföld – az a hely, ahol élünk, ahová tartozunk – különös figyelmet érdemel. Óvni,
ápolni kell értékeinket, becsülni hagyományainkat, melyek lehetőséget kínálnak arra,
hogy erőt merítsünk történelmünkből, hiszen a múlt ismerete a jelent elviselhetőbbé,
a jövőt biztonságosabbá teszi. Kiskun honfitársaink mindig védelmezték hagyományaikat, és mindig lobogott szabadságvágyuk tüze. Közös ünnepünk, a Városalapítók Napja, bizonyítéka annak, hogy itt, Kiskunfélegyházán, 2012-ben olyan emberek élnek, akiknek fontos a szülőföld, de
legalább annyira fontos az ősök
iránti tisztelet, a városalapító elődökkitartása és összefogása azért,
hogy mi, kései utódok büszkén
tekinthessünk végig szeretett Félegyházánkon.
Kapus Krisztián polgármester

2012. május 18.

Félegyházi Közlöny

4. oldal

Programajánló

Könyvbemutató a Hattyúházban

Hattyúház
Május 19., szombat 11 óra: Jelek. A 20 éves Dulity Tibor alkotótábor kiállítását – a Városalapítók
Napja alkalmából – Rosta Ferenc nyitja meg.
Május 22., kedd 10 óra: Betűbölcsi, a városi
könyvtár Baba-mama klubja. Érdemes mosható pelenkát használni! Előadó: Kocsis-Hoffmann Orsolya gyakorló kismama.
Május 24., csütörtök 18 óra: 80 nyár, Zene, zene,
zene – Czigány György és Simon Erika könyvbemutatója muzsikával fűszerezve.
Május 26., szombat 9-12 óráig: Családi gyermeknapi szombat délelőtt a Gyermekbirodalom
szervezésében.
Május 31., csütörtök 18 óra: Az Ünnepi Könyhéten bemutatjuk az Üzenet, másképp – kortárs
sóvidéki (erdélyi) költők verseit tartalmazó cd-t,
Németh Viktor megzenésítésében és előadásában.
Köszöntőt mond: Kapus Krisztián polgármester.
Művelődési központ
Május 20., 9.30-15 óra: A KHTK Sakkszakosztályának bajnoki mérkőzése.
Május 24., 18 óra: Dr. Horváth István, az Attila
Király Népfőiskola orvos-biológus professzora tart
előadást Van ellenszere az érelmeszesedésnek címmel. Az előadó a New York-i Tudományos
Akadémia tagja, az MTA doktora.
Május 25., 19 óra: A kikindai Fejes Klára Általános Iskola diákjainak előadáa.
Május 25., 19 óra: Zenés Koronás Esték sorozat
keretében Ester Bockel gitárjátékát hallgathatják.
Május 30., 17 óra: A Kiskun Művészetoktatási Intézmény növedékeinek könnyűzenei koncertje.
Május 31., 17 óra: A Kiskun Művészetoktatási Intézmény növedékeinek kiállítása.
Szakmaközi Művelődési Ház
Május 27.: Gyermeknap - Játszóudvar

Tasnádi Zsuzsanna, a Néprajzi Múzeum muzeológusa mutatta be május
3-án, a Cser Kiadó gondozásában
megjelent – Huszka József által illusztrált – „Régi magyar mintakincs”
című kötet a Hattyúházban. A könyvbemutatón Dongó József önkormányzati
képviselő mondott bevezetőt.

Pályázatfigyelő

Barangolások Etiópiában címmel diaképes
élménybeszámolót tartott május 11-én etiópiai
útjáról Szilassi Péter főiskolai docens, a TTIK
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársa a Hattyúházban, a Földrajzi
szabadegyetemi előadássorozat keretében. Bevezetőt mondott Bense Zoltán.

2012 az aktív idősödés és a generációk közötti
együttműködés nemzetközi éve az Európai Unióban. A nemzetközi évhez kapcsolódva a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár fotópályázatot hirdet
Kiskunfélegyháza és térsége amatőr és profi
fényképészei számára. A pályázat célja, hogy bemutassa, miként lehet idős korban egészségesen,
produktívan, önkiteljesítő módon élni. Szándékunk az, hogy az időskorról és az idős emberek
hétköznapjairól készülő fotók segítségével felfedezhessük a hatvan felettiek színes, mozgalmas és kihívásokkal teli világát. Olyan fotókat
várunk, amelyeken az idős emberek aktivitása
példaértékű és követendő. Elsősorban nem portrékra gondolunk, inkább érdekes, önfeledt pillanatokra (legyen az sportolással, unokákkal
vagy egyéb társasággal töltött hasznos perc)
vagy közösségi élmények megörökítésére. Határidő: a pályázatokat 2012. augusztus 7-ig kell
beküldeni. A pályázatokat szakmai zsűri értékeli.
Az első három helyezett díjazásban részesül, valamint minden pályázó emléklapot kap. Beküldési cím és a kiállítás helye: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ 6100
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. Tel.:
76/461-429; 70/338-7317 A részletes pályázati
kiírás és a nevezési lap letölthető a www.psvk.hu
honlapon.
A részletes pályázati kiírásokról érdeklődjön a
városi könyvtárban nyitvatartási időben.

A Néprajzi Múzeum rajzgyűjteménye gazdag mintakincset
őriz, amely több mint száz év
gyűjtéseit, dokumentálásait öleli fel. Ebből a gyűjteményből
válogattuk a kötetben szereplő
rajzokat, amelyek többsége
1880-1950 között készült, és 18-

20. századi tárgyak díszítményeit őrzi. Mindennapi használati tárgyakat és ünnepi
darabokat mutat be, jól dokumentálva a magyar paraszti, polgári és nemesi rétegektől származó díszítőmotívumok és dísztárgyak
változatosságát. Rajztanárok, lelkes amatőrök, néprajzkutatók, múzeumi rajzolók, szűcsmesterek, íróasszonyok, textilgyári
rajzolók és ismeretlen alkotók munkái tárják elénk a magyar nyelvterület kézműveseinek gazdag mintakincsét.

Egy gyűjtemény – egy múzeumőr
Folytatódott a Kiskun Múzeum „Egy gyűjtemény – egy múzeumőr” című sorozata. Dr.
Nánási László PhD megyei főügyész május 8án a Kiskun Múzeum büntetéstörténeti gyűjteményét mutatta be. Dr. Bereznai Zsuzsanna
néprajzkutató Dr. Gaál Károly múzeumigazgató
munkásságát ismertette.
Nánási László előadásában egyebek között kiemelte a monarchia sikeres börtönigazgatója,
Vajna Károly munkásságát. aki a magyar börtönügyi tudományosság mindmáig legértékesebb
történeti adatgyűjteményét állította össze, és hozta létre az első Börtönügyi Múzeumot. A megyei

főügyész mindemellett
személetesen ismertette
a Kiskun Múzeum büntetéstörténeti gyűjteményét.
Dr. Bereznai Zsuzsanna, a
múzeum egykori megmentőjének, Gaál Károlynak életéről, pályafutásról
beszélt külön kiemelve a Félegyázán eltöltött
esztendőt. Azt a menőmunkát, melyet Hajmási
Sándor múzemőr segítségével végzett, az intézmény megmentése, illetve a büntetéstörténeti
gyűjtemény megszerzése érdekében.

Etiópiáról a könyvtárban

Nyelvi sikerek a KÖÁI-ban
Az összevont általános iskola mind a négy tagintézményében az idegen nyelvoktatásra komoly
hangsúlyt fektetünk. Törekszünk arra, hogy tanulóink egy-egy évfolyamon arányosan válaszszák, tanulják az angol ill. a német nyelvet. A
tanításhoz kapcsolódóan kirándulásokat szervezünk (Bécs, London), az angolosoknak Halloween Party-t a németeseknek Adventváró délutánt, tavasszal pedig városi szintű idegen nyelvi
játékos vetélkedőt rendezünk. Az évek óta tartó
munkánk ebben a tanévben szép sikereket hozott.
A London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos döntőjét 2012. május 06-án rendezték a Budapesti Műszaki Egyetemen. A KÖÁI József Attila
Általános Iskolájának 7/b osztályos tanulója,
KELEMEN FANNI I. helyezést ért el – az évfolyamán behívott 135 résztvevő diák közül.
Felkészítő tanára SZANA ANDREA, aki szerint
Fanni sikeréhez nemcsak kiváló nyelvérzéke, de
kitartó szorgalma is nagyban hozzájárult.
A KÖÁI Platán Utcai Tagintézményéből a Mesélj

Európa! – Tales from Europe! nevű angol nyelvi
vetélkedő országos döntőjébe jutott be a Vikingek
csapata, melynek tagjai: Doroghy Zsuzsanna,
Takács Eszter, Biczók Boglárka, Kiss Laura, Nagy
Eszter tanulók. Felkészítő tanáruk Cserháti Lászlóné.
A Dózsa György Tagintézményben a tehetséggondozás egyik fő területe az alapfokú angol
nyelvvizsgára való felkészítés. Az elmúlt hat-hét
évben több mint 30 tanuló alapfokú komplex
nyelvvizsgát tett, akik közül 7 diák középfokú
nyelvvizsga bizonyítványt is szerzett 8. évfolyamon. Pintér Anna felkészítő tanár úgy véli, hogy az
elért eredményeket a csoportbontás feltételeinek
biztosítása, a differenciálás teremtette meg.
Arra kell törekednünk, hogy használható, továbbfejleszthető idegen nyelvi ismeretekkel, készségekkel, személyes tapasztalatokkal rendelkezzenek tanulóink, és ennek birtokában kellő felkészültséggel, magabiztosan állják meg a helyüket
később Európa többi országában is.
Mester Ernő igazgató
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A Kiskunfélegyháza-Feltre
kapcsolatok újabb fejezete

5. oldal

Projektzáró találkozó
Félegyházán
Kiskunfélegyháza hat partnervárossal közösen részt vett egy Európai Uniós hálózati
projektben, melynek fő témája a „Testvérvárosi partnerség jelentősége, aktív európai
polgári részvétel, különös tekintettel a bevándorló polgárok és fiatalok csoportjaira.
(Europe for Citizens – Measure 1.2. – Networks of twinned towns). A pályázatban
résztvevő települések: Braunfels (D), Feltre
(I), Eeklo (B), Bagnols sur Céze (F), Carcaixent (E) és Newbury (GB). A projekt megvalósulási időszaka 2010. május – 2012.
május. A pályázat záró rendezvényére 2012.
május 4-7.-ig Kiskunfélegyházán került sor.

Az Olaszországi testvérváros Feltre-vel való
kapcsolat motorja egyértelműen a Móra Ferenc Gimnázium. E kapcsolat egyik pillére, a
Giorgio Dal Piaz Gimnázium tanulóival való
találkozás évente kétszer. Az idén húsvét előtt a
mórás fiatalok jártak Feltré-ben, az elmúlt
héten pedig az olasz iskola tanulói és tanárai látogattak el városunkba.
A diákokat magyar családok látták vendégül, s
miközben betekinthettek a félegyháziak mindennapjaikba, bőven volt lehetőség az olasz nyelv
mellett a közösen tanult (angol vagy német)
nyelv gyakorlására. A vendégek a fővárosban
megtekinthették a Parlamentet, a Terror Házát, s
a Dohány utcai Zsinagógát. Bugacmonostoron
az ásatásokkal ismerkedtek, illetve különféle lovas programok várták őket. Kiskunfélegyháza

történetével, a 200 éves Móra gimnáziummal, illetve a Szent István templom orgonájával, tornyaival való „ismerkedés” mellett még egy rövid
sportdélután is belefért a kínálatba. A népes diákcsoport (42 fő és 3 tanár) azonban olyan iskolai rendezvényekre érkezett Félegyházára, amely
arrafelé teljesen ismeretlen. Ez pedig a végzős
gimnazisták búcsúja az alma matertől. A vendégek meglepődve és érdeklődve várták a szerenádok, a péntek délelőtti diákfieszta, az iskolában
zajló díszítések előtt, de igazából a gimnázium
legbensőségesebb ünnepe a ballagás ejtette ámulatba őket. A szombat esti búcsúvacsorán még
ízelítőt kaptak a félegyházi gimnázium mozgásszínházának, valamint az egyik mórás zenekar
műsorából is. A program szervezői, lebonyolítói:
Karácsonyi Melinda, és dr. Farmasiné Vízhányó
Anita tanárnők.
RF

Újabb közgés sikerek
Országosan is legjobbak az ügyvitel tanulmányi
területen a Közgazdasági Szakközépiskola tagintézmény képviselői. Megnyerte, 1. helyezést
ért el a szolnoki döntőben Gorzás Evelin 12/C
osztályos tanuló. Az OSZTV-n országos 12.
helyezést ért el Krizsán Mária 12/C osztályos
tanuló. Felkészítő tanárok: Csenkiné Bihal Mária, Tasi Judit. A tanulók az írásbeli fordulón hivatalos levélírásban a WORD, EXEL programkezelésben jeleskedtek. A szóbeli megmérettetésen a gazdasági és jogi ismeretek, a titkári, a
protokoll és a rendezvényszervezési tudásukkal
bizonyították, hogy országosan is kiemelkedő a
tudásuk.

Ketten indulnak a diákpolgármesteri címért
Sziasztok!
Deák Viktória vagyok a Mezgé 11/A osztályos tanulója.
Kollégiumban töltöm a mindennapjaim, a hétvégéket a
családommal. Szeretek részt
venni a közösségi munkákban, és ha valaki segítségért
fordul hozzám annak szívesen segítek, ha tudok. Egy éve
az iskola Diák önkormányzati elnökeként próbálom
segíteni, és színesebbé tenni a félegyházi diákság
életét. Célom, hogy a város újra a "Diákok Birodalma" legyen.
Döntsetek az én nevem mellett!

Sziasztok!
Lantos Benjámin vagyok a
Kossuth középiskola diákjaként szeretném képviselni
a félegyházi fiatalok érdekeit.A diákéletet színesebbé, programokban gazdagabbá akarom tenni!
Azt nem tudom megígérni,
hogy engedélyezett legyen
a dohányzás az iskolákban, viszont azt igen, hogy
megválasztásom esetén tisztességgel elvégzem polgármesteri kötelezettségeimet.
SZAVAZZ RÁM!

A projektzáró találkozóra érkezett vendégek
látogatást tettek a Bevándorlási Hivatal Délalföldi Regionális Igazgatóság irodájába Szegeden, ahol a előadást hallgattak meg a hivatal működéséről. A látogatást kö- vetően
Szeged városával ismerkedtek a delegációk.
A hétvége további részében workshop formájában tárgyalták az Európai Unió jelenlegi
prioritásait, melyek a következők: migráció,
önkéntesség, generációk közötti szolida- ritás
és aktív időskor.
A műhelymunkákat követően a nagyközönség is megismerhette az eredményeket. A
délelőtt zárásaként Szesztay Ádám, a Külügyminisztérium főosztályvezetője tartott előadást Magyarország külpolitikájáról, kiemelve
a migráció és a kettős állampolgárság kérdését. Délután a kétéves projekt értékelésére
került sor, melyen a hálózatban résztvevő
települések kapcsolattartói vettek részt.
A hálózati pályázat végtermékeként a résztvevők
egy közös weboldalt (www.7towns4europe.eu )
és egy CD-t hoztak létre, melyeknek bemutatására május 6-án vasárnap került sor a
Művelődési Központban. A weboldal ismertetése angol, illetve magyar nyelven történt,
majd egy ötletbörze során minden résztvevő
hozzászólhatott a témához, illetve javaslatokat tehettek a további fejlesztésekre.
A pályázat lehetőséget nyújtott az Európai
Unió prioritásainak megismerésére, a témák
részletes elemzésére. A találkozókon született
következtetések és eredmények minden
résztvevő település számára hasznosak és a
jövőben hatékonyan felhasználhatóak.
Kiskunfélegyháza városa a jövőben is részt
kíván venni hasonló pályázatokban, mely a
partnertelepülések közötti kapcsolatok ápolását szolgálja és lehetőséget ad új ismeretek
szerzésére.

6. oldal
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In memoriam
Kollár Pál (1930-2012)
Eltávozott a közélet ismert alakja, kedves barátunk, Kollár Pál. A rendszerváltás előtt a pártapparátusban dolgozott, ezt követően az MSZP alapító tagja és a városi
elnökség meghatározó egyénisége. Úgy ismertük, mint
aki nagy igényességgel végzi munkáját. Magasra emelte
a mércét önmagával és másokkal szemben is. Mindenről volt véleménye, szerette a vitákat, érvelt, de elfogadta, ha valamiről meggyőzték. Csendes volt, soha
nem bántott meg senkit sem. Szemében mindig volt egy kedves mosoly. Rövid
betegség után, melyet türelmesen viselt, elment. Tudtuk azt, hogy nincs jól, de
reménykedtünk abban, hogy felgyógyul, mert soha nem adta fel, nem ismerte a
meghátrálni, feladni szavakat, de most a halál legyőzte, erősebb volt nála. Szerette a társasági életet, virtuózan játszott tangóharmonikáján, most az is elnémult.
Barátai, tisztelői fájdalommal gondolnak rá. Talán ez a fájdalom bizonyos idő
után átmegy emlékezésbe. Az emlékekben megmarad egy mozdulat, egy hang,
egy mosoly. De örökké megmarad az az ember, kedves Pali barátunk, akit
őszintén tiszteltünk és szerettünk.
Ernyes Lás-

Lássunk tisztán!
A testület a 2012. március 29-ei rendeletében bevezette a napi 300 forintos bölcsődei
gondozási díjat, az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben. Nagyon lényeges,
hogy a testület úgy fogadta el, hogy azokra a napokra is fizetni kell, amikor a gyerekeket nem viszik be (pl. betegség). Dr. Garai István Levente képviselőtársammal
javasoltuk, hogy a következő testületi ülésen vonja vissza a testület a 300 forintos gondozási díjat. Ez a javaslatunk az április 26-ai testületi ülésen napirendre került. Erre
született egy módosító javaslat, melynek lényege, hogy csak szeptember 1-től
kerüljön bevezetésre a 300 forint. Azokra a napokra, amikor nincs a gyermek a bölcsődében, ne kelljen gondozási díjat fizetni. A testület ezt a verziót fogadta el, melyet
én is megszavaztam. Az ülésen azonban elmondtam, hogy ez csak időnyerés, mert
ismételten módosító javaslatot fogunk benyújtani, mivel a mi előterjesztésünk nem
került szavazásra. Szeretném tájékoztatni a kedves telefonálókat, hogy azért szavaztam meg, mert, ha nem fogadja el a testület az előterjesztést, akkor maradt volna az
eredeti határozat: április 1-től napi 300 forint gondozási díj minden naptári
munkanapra.
Ernyes László önkormányzati képviselő

Túl az Óperencián, de mégis helyben!
Napjainkban a gyerekek egyre több időt töltenek tévé és számítógép előtt már egészen
kicsi kortól, ennek következménye, hogy nem rendeződik össze a mozgásuk, és késik a
finommotoros készségük, ami azt jelenti, hogy 6-7 éves kor helyett 8,9 éves korukra
alakul ki az iskola érettség. Egyre emelkedik a hiperaktív, diszlexiás, és diszgráfiás gyerekek száma. Pedig a gyermekek idegrendszere mozgással kitűnően fejleszthető, mivel
a mozgás serkenti a gyermekek agyi funkcióit. Szinte minden nagyvárosban találhatók
már fedett játszóterek, melyek mozgás fejlesztő labirintusokkal vannak beépítve, ahol a
gyermekek kielégíthetik mozgásigényüket, és fejlesztőpedagógus segítségével irányított
mozgás terápián vehetnek részt.
Tavaly október óta már Kiskunfélegyházán is van ilyen fedett játszótér a Deák Ferenc
utca 6 szám alatt található Túl az Óperencián Élményparkban. Beltéren a labirintusban
labda tenger, alagút, mászófal, ugrálóvár, csúszda, híd, akadály pálya, hinta, és készség fejlesztő játékok, kültéren trambulin, csúszda, gokard, roller várja a gyermekeket. Hétköznaponként 1-3 éves korú gyermekek részére angol, zene, mozgás fejlesztő bölcsi keretein
belül gyermekmegőrzésre van lehetőség. Havi egész napos szolgáltatási díj teljes ellátással 35.000 Ft. Angol, zene foglalkozások külön is látogathatóak 1200 Ft/óra díjas áron.
Irányított mozgás fejlesztő foglalkozás (koraszülött, sérült, oxigénhiányal született vagy
hiperaktív gyermekek részére) 2000 Ft /óra. Hétköznaponként délután és hétvégén egész
nap az 1-10 éves korú gyermekek májusban 650 Ft/óra, júniustól augusztusig pedig 590
Ft /óra áron játszhatnak kültéren és beltéren egyaránt. Játék után a Palacsintázóban óriás
édes palacsintákat, üdítőket fogyaszthatnak a gyermekek és a szüleik.
Az Élménypark szolgáltatásai között szerepel még szülinapi zsúrok szervezése kültéren
és beltéren( csillámtetoválás, arcfestés, képszórás). 2 óra esetén 1000 Ft/ fő, 3 óra esetén
1200 Ft / fő a játékidő. Júniustól-augusztusig a nyári szünidőben 4-8 éves korú gyermekek részére egész napos gyermekmegőrzést biztosítanak teljes ellátással
és változatos programokkal. 1 hét ára 10.000 Ft. Jelentkezési határidő
2012.06.30..
Szerezzenek gyermekeiknek örömet , és látogassanak el a Deák
Ferenc utcába.
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Egyházi sorok
Ótemplom: - Pünkösd ünnepére közös Szentlélek kilenceddel készülünk, ezért
május 13-tól, minden nap, délután fél 6-tól a kilencedet imádkozzuk.
- Május 20-án a Város Alapítók Napja alkalmából ünnepi szentmise lesz 9
órakor itt az Ótemplomban. Szeretettel hívunk mindenkit.
- A keresztény édesanyák, Szent Mónika Közösségeinek országos tavaszi
találkozója május 19-én lesz Szekszárdon. Részletek a hirdetőtáblán
olvashatók.
- Május 25-én péntek délután és szombaton egész nap, egyházmegyei ifjúsági
találkozó lesz Pálosszentkúton. A szombat délelőtti előadást Főtisztelendő
Lendvai Zoltán atya, alias „gördeszkás pap” fogja tartani.
- Május 28-án, pünkösd hétfőn tartjuk egyházközségi családi napunkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a Kálváriára. A program 9 órakor szentmisével kezdődik.
Újtemplom: -Két hét múlva, Pünkösdkor tartják Petőfiszállás- szentkúton a
búcsút. Részletes program a hirdetőtáblán látható.
- Zarándoklatot, kirándulást szervezünk Felvidékre július 16. és július 21.
között. Részvételi díj dolgozóknak 210 EURO és 12.000Ft. nyugdíjasoknak
190 EURO és 12.000Ft. személyenként. Érdeklődni és jelentkezni lehet a
Plébánián az EURO befizetésével. Program a hirdetőtáblán olvasható.
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: Május 14-től, május
20-ig: HÓVIRÁG patika, Kiskunfélegyháza Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363.
Május 21-től május, május 27-ig: KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári
út 29/A. Tel.: 76 432-000. 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, 227 óráig telefonos készenlét. ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Május 19-én és
május 20-án: Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511955), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242). Május 26-27-28án: Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128) és Dr. Pesír
Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.
Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Varga Erika Klára – Barota Leontin
György, Magyar Tünde – Nagyapáti Orbán, Feri Zsanett – Lódri-Balogh István.
Meghaltak: Basa Lászlóné Iványi Erzsébet, Kis Ferenc – Kiskunfélegyháza. Magyari Józsefné Takács Ilona, Balázs-Kovács Imréné Kobela Julianna, Juhász Sándorné Királyházi Mária, Bakos Elek, Magyar Istvánné Nagy Irén, Bíró György –
Kecskemét. Nyoma Mária – Kunadacs. Marton István – Nyárlőrinc. Béres Imre –
Szabadszállás. Vidéki Béla – Petőfiszállás. Hegedűs András – Nagykőrös.

Pályázati felhívás: KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT
ÖSSZEGHATÁRIG MAXIMUM 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL! Pályázhatnak egyéni vagy társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők. A
pályázat benyújtásának határideje 2012. június 6. Részletes pályázati kiírás
és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a
Vagyonhasznosítási Csoportnál vehető át. Kiskunfélegyházi Vállalkozókat
Támogató Közalapítvány. 6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

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.
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Haraptak a halak a hétvégén
Horgászversenyt rendezett a
hétvégén a Kiskunfélegyházi
Sport Horgász Egyesület a „lóúsztatói” tavaknál. A megmérettetésen az egyesületi tagok
mérték össze tudásukat.
A férfikanál a legkiválóbbnak
Tóth Zoltán bizonyult, a második helyet Lantos Sándor,
míg a harmadikat Zsibrita Zoltán hódította el. A nők mezőnyében Simonyi Éva fogta a
legtöbb halat, Lajos Jánosné a
második, Forgó Istvánné a harmadik lett.

Foggal, körömmel küzdöttek focistáink
Harta – KHTK 3:1 (1:0)
Harta 100 néző. Vezette: Kiss László, Szőke
Tamás, Farkas László.
HARTA: Vaszocsik, Bálint, Czigler, Bognár
(Ispán), Duzmath (Lázár K.), Ujvári (Lázár Zs.),
Sándor, Kiss, Nagy, Tóth, Kása Edző: Vízteleki
János.
KHTK: Tóth, Lénárt, Nemes (Busa), Horváth,
Forgó, Cseh (Terjék), Ormándi, Fricska, Nádasdi
(Kis), Szabó, Katona Edző: Kertész János.
Gólszerzők: Nagy, Sándor, Kiss illetve Katona.
Sárga lap: Nagy illetve Szabó. Piros lap:
Horváth. Kitűnt: Czigler, Sándor, Nagy, Kása
illetve Tóth, Nemes, Ormándi, Fricska, Katona.
Ifi: 1:4
A hazaiak enyhe mezőfölénye a 8. percben
érett góllá.A bekapott góltól nem tört össze a
vendégcsapat és lelkesen küzdött az egyenlítésért.Élvezetes, hajtós meccs bontakozott
ki, ám a 3 pont a Hartáé maradt.

KHTK – Izsák 0:3 (0:3)
Kiskunfélegyháza, 238 néző. Vezette: Király
Szilveszter, Juhász Mihály, Tóth Gábor.
KHTK: Tóth, Lénárt, Nemes, Kneiszel (Busa), Forgó (Kerekes), Kis (Berta), Ormándi
(Bagi), Fricska, Nádasdi, Szabó T. , Katona.
Edző: Kertész János.
IZSÁK: Ámann, Golovics, Hleba (Thám),
Szabó A. (Nagy T.) , Virág G, Barna Zs., Nagy
Sz., Vellai, Virág A., Barna Cs., Kislőrincz.
Edző: Gréczi Gábor.
Gólszerzők: Szabó A. 2, Barna Cs..Sárga
lap: Nemes, Nádasdi illetve Hleba, Nagy Sz.,
Nagy T. Kitűnt: Szabó T., Katona illetve
Ámann, Golovics, Szabó A., Barna Cs.
Ifi: 3:0
Végig küzdötte a mérkőzést a félegyházi csapat, de ezen a napon “be volt oltva” gól ellen.A
mérkőzés végén a hazai nézők tapssal köszönték meg a hazaiak lelkesedését.
K.L.

7. oldal

Küzdeni tudásból
vizsgáztak a Mókusok
Május 12.,Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna
Városi Sportcsarnok.Vezette: Patyi Zoltán,
Suba Zoltán, Molnár Henrietta Lívia.
Fornetti Altro-Mókusok: Csontos Piroska –
Bagdi Csilla, Bezsenyi Anita, Rátkai Orsolya,
Zsadányi Szilvia. Cserék: Bezsenyi Zsuzsanna, Suhajda Eszter. Edző: Osztopáni Mihály.
Fornetti Altro-Mókusok –
ELTE SE 5-6 (0-3)
Góllövők: Rátkai Orsolya (2), Bagdi Csilla,
Bezsenyi Anita, Suhajda Eszter, illetve
Pfundtner Vivien (2), Vida Orsolya (2), Budai
Borbála, Zsadányi Szilvia (öngól).Sárga lap:
Molnár Zsófia, Galgócz Edina.
Osztopáni Mihály: Egy hét alatt három mérkőzésen kellett helytállni a leányoknak, és sajnos
a végére elfáradtak, így szombaton nem sikerült
a pontmentés sem. Ezzel együtt gratulálok a
játékosoknak, és köszönöm az egész évi munkájukat. Az alapszakasz 7. helyét, valamint a rájátszás utáni 8. helyezést jó eredménynek értéke lem, és remélem ez biztatást ad az új évadra.
Rigó Tamás

Cserkészkiállítás
készülőben
A 871. Szent Imre Cserkészcsapat és a Kiskun
Múzeum közös kiállítást szervez a cserkészet
történetéről, melyben helyt kapnak a mozgalom félegyházi eseményei, szereplői is. Kérjük, ha
valakinek birtokában van tárgyi emlék, fénykép
vagy információ az 1948 előtti időszakról, jelezze
nekünk 2012. június 18-ig! Köszönjük!
Juhász Miklós st. csapatparancsnok
juh.miklos@gmail.com, 70/201-4270

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény alapellátás szolgáltatásai
Az idősek klubja 1968. március 1-jén nyitotta meg kapuját a városunkban élő idős emberek előtt. Az idősek klubja a mai napig biztosítja a nappali ellátást mindazon személyek részére, akik
egyedüllétük, magányuk oldására mindennapjaikat közösségben, társaságban kívánják tölteni, szinesebbé tenni. Lehetőség van napi
egyszeri meleg étkezés, szükség szerint diétás étkezés helyben fogyasztására.
A házi segítségnyújtás 1970-től működik az intézmény keretein
belül, folyamatosan bővülő, személyre szabott, igényekhez igazodó
szolgáltatásokkal. Az intézmény által alkalmazott gondozónők mindazon feladatokat ellátják, melyek az ellátott egészségi állapota szerinti szükségleteit megfelelően biztosítja.
Céljaink között fontos szempont, hogy az általunk házi segítségnyújtásban részesülő személyek részére olyan ellátást biztosítsunk, hogy minél tovább otthonukban, saját környezetükben
élhessenek. / így biztosítjuk pl. a bevásárlást, gyógyszerkiváltást,
takarítást, stb. Mindazon személyeknek, akiknek nincs hozzátartozója, vagy távol él, és megoldatlan a hétvégi ellátása, szolgálatunk
biztosítja személyes szükségletei kielégítését.
Étkeztetés 1986 óta működik az alapellátás keretein belül.
Étkeztetést biztosítunk hétfőtől péntekig – indokolt esetben hétvégén
és ünnepnapokon is igény szerint házhoz szállítással. Egészségi állapotnak megfelelő diétát is biztosítunk.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2000. év januárjától, 80
készülék működik városunkban. A szolgáltatást a saját otthonukban
élő idős vagy fogyatékkal élő személyek egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján igényelhetik. A lakásra kihelyezzük a
jelzőkészüléket, mely 24 órás felügyeletet biztosít az igénybe vevő
számára. A készülék segítségével adottak a biztonságos életvitel
feltételei, lehetősége van segítséget kérni a készüléken keresztül (pl.:
rosszullét, betörés… stb). Az ellátást igénybe vevő személyek ezáltal a jelzéstől számított 30 percen belüli gyors segítségnyújtást kapnak. A készülékek korlátozott száma végett jelentkezési sorrendben
tudjuk az igénylőket kiszolgálni.
A szolgáltatásokért díjat kell fizetni, mely azonban igazodik az
igénybevevő jövedelméhez és az igénybevett szolgáltatásokhoz.,
vagyis minden ellátott esetén névreszólóan kell kiszámolni a
fizetendő összeget.
A fenti szolgáltatásokról információt nyújt:
Pintér Lászlóné
vezető gondozó
76/466-272 8-1530 óráig
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10/A.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL,
ISZTELETTEL VÁRUNK!
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Az NB I-ben folytatja
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls
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Két arany Ócsáról
Az elmúlt hétvégén Ócsán rendeztek meghívásos szabadfogású birkózó versenyt a diák
korosztály számára. A Kiskunfélegyházi Vasas
TK három tehetséges versenyzővel képviseltette magát és mindannyian dobogós helyezést
értek el.
A 29 kg-mos súlycsoportban Szöllősy Balázs
nem talált legyőzőre, így aranyérmet nyert. Szintén aranyat szerzett a 35 kg-mos Kovács Alex
is, akit ezúttal sem tudott senki még csak megszorongatni sem. A 63 kg-mosok között Szécsényi Ádám harmadik lett. Edzők: Ván Jenő,
Kelemen András és Szabó József.

Az alma és a fa
Mindig az a legerősebb az Astra Kiskunfélegyházi Bulls, amelyik pályára lép. Ez volt a Futsal
NB II felsőházi rájátszás hajdúböszörményi záró
fordulójának legfőbb tanulsága. Csapatunk
ugyan ezúttal nélkülözte Szabó Boglárkát, Zágor
Bernadettet, Molnár Juditot, Megyes Ágnest,
Jakab Katát, Pintér Viót, azonban akik helyettük
pályára léptek azok is igazolták, hogy érdemesek
a bizalomra és megfelelően képesek pótolni a
hiányzókat.
Mindent elmond játékosaink teljesítményéről,
hogy a három mérkőzésen összesen 12 gólt rúgtunk és mindössze egy gólt kaptunk. Mindenki
megtette a magáét senkire sem lehet panasz. Oláh
Erika például rendkívül magabiztosan védett,
bravúrok egész sorát bemutatva hihetetlen tartást
adott a csapatnak. Kakuszi Adrienn nagyszerűen
debütált bajnokin az Astra színeiben. Benkő
Mónika a mezőnyjátékosok közül a legjobb

“Bika” volt, remekül összefogta a csapatot. Koch
Fruzsina hat góljával sokat tett azért, hogy kilenc
ponttal utazzunk haza. Pincze Gabriella ismét bebizonyította milyen remek sportember, hiszen
hosszú kihagyás után sérülten is odatette magát a
csapatért és remek játékkal rukkolt ki. Szabó Nóra
bár gólt ezúttal nem szerzett, de rengeteg gólpasszal szolgálta ki csapattársait. Végeredményben 16 pontot vertünk a második helyezet Fészek
Csempeboltra és 18-at a bronzérmes Hungária –
Univerzumra ami önmagában is elismerésre méltó
csakúgy mint a 73-9-es gólarány. Az érmeket
Király Gábor adta át az MLSZ képviseletében az
utolsó mérkőzést követően az első három
helyezett csapatnak. Egy felejthetetlen szezon
méltó lezárása volt az utolsó felsőházi záró forduló és bizakodjunk abban, hogy a következő
idényben is ugyanilyen színű érem kerül majd futsalosaink nyakába. Immáron az NB I-ben!
Simonyi András

Megnyerte a bajnokság utolsó
hazai mérkőzését is a P&P Félegyháza
Szokatlan időpontban, május másodikán, munkanapon fogadták a P&P Félegyházi kézisek
Újkígyós csapatát. Nagyon készültek a visszavágóra, hisz az őszi szezonban vereséget szenvedtek az újkígyósi arénában. Az egész napos
munka utáni időpontnak volt betudható, hogy a
szokottnál több technikai hibával játszottak a
csapatok, mindamellett egy igazán küzdelmes, a
győzelemre irányuló mérkőzést láthattak azok a
lelkes szurkolók, akik még ebben az időben is
megtiszteltek buzdításaikkal.
Az első félidőben magához ragadta a vezetést a
hazai gárda és a 16-10-es forduló után a második
etapban tartotta előnyét a P&P Félegyházi csapat.
Így alakult ki a 31-25-ös végeredmény. Ezzel a
győzelemmel bebiztosította csapatunk a dobogón
maradást és büszkén mondhatjuk, hogy egy ilyen
erős mezőnyben Kiskunfélegyháza NBII-es férfi
felnőtt csapata a dobogón lesz a bajnokság befe-

jeztével. Hazai gólszerzők: Miksi István (edző),
Prezenszki István (kapus), Fekete Krisztián
(kapus), Ignácz Vilmos (10), Virág Sándor (7), Savanya Zsolt (3), Horváth Bende (4), Csőke Ákos
(2), Kálmán Róbert (3), Császár Márk (1), Berta
László (1).
Junior fiataljaink is sokat készültek a mérkőzésre.
Óriási küzdeni tudásukkal, jó kapusteljesítménnyel örvendezték meg a hazai közönséget és lepték meg a vendégcsapatot. Az első játékrész
izgalmasan alakult, 15-14 arányú szoros küzdelem
után fordultak a csapatok. A hatvanadik percre viszont fiataljaink nagy arányú győzelmet produkáltak és 30-22-es végeredménnyel köszönték meg
a közönségnek a szurkolást. Gólszerzőink: Fekete
Krisztián (kapus), Fekete Gábor (kapus), Keleti
Dániel (4), Kiss Szabolcs (1), Retkes József (2),
Harkai Tamás (4), Kovács Attila (1), Nagy Péter
(5), Tóth Viktor (8), Piszmán Erik (1), Hatvanyi
Ferenc (3), Pásztor Dávid (1).
Árvai Zoltán

Hajdan a Móra Ferenc Gimnázium tehetséges
leányatlétája, az országos diákolimpián, mezei
futásban VI. helyen ért célba. Napjainkra ebből
a tehetséges kislányból testnevelő tanár lett,
akinek tanítványa ugyancsak bejutott a mezei
futás országos döntőjébe.
2012-ben Hegyi Brigitta az intézmény 12/B osztályos tanulója a IX. helyen ért célba a mezei
futás kategóriájában a Gödöllőn megrendezett
országos diákolimpia döntőjében. Testnevelő
tanára: Kis-Czakó Annamária.
RF

Örömíjász verseny
A kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai HE
8 fővel vett részt a kiskunmajsai megmérettetésen, ami egyben jó felkészülés is a MÍSZ
Nemzeti Bajnokság sorozatára. A rekkenő
meleg minden íjászra egyformán hatott és a
nagy távolságok is szed- ték a mellélövéses áldozatokat.
Annak ellenére is helyt álltak a Koppány Íjászok,
hogy a nemeket nem szedték szét, még így is magasan nyert Szeibert Nóra gyermek kategóriában.
Öröm hogy az eddig foghíjas mini kategóriában is
indult Koppány, ifj. Lovas Ferenc személyében és
hozta is az első helyet. Szintén a legjobb eredményt
szerezte meg Vass Bianka ifi kategó riában, aki a
fiúk közt is remekelt korához képest egy korosztállyal följebb lévő csoportban. Legnépesebb felnőtt kategóriában is sikerült az érem. Vass Tibor az
ezüstérmet szerezte meg. Ugyanitt Papp Zoltán 8.
Szeibert Imre 15. Lovas Ferenc 16. míg az érettségi
vizsgák közt időközben felnőtté cseperedett
Csizma-dia Máté a 24 helyen végzett. Mérleg 3
arany és egy ezüst érem.

Tanyafejlesztési fórum
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata közös fórumot szervez „Igények és lehetőségek a térségi tanyafejlesztési
programban”.A fórum helyszíne és időpontja
Kiskunfélegyházi Városháza, díszterem; 2012.
május 30. 16 óra. A fórumra várunk mindenkit,
akit a külterület és a tanyák ügye érint.
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