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Félegyházi 

Mesekastély, Csillagkerülő játszótér kialakítását tervezi a város, melynek a Fürdőszálló épülete és a
Hősök parkja adna otthont. Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, „Turisztikai attrakciók és szol-
gáltatások fejlesztése” című pályázatra benyújtandó anyagon országosan ismert és elismert szakemberek
dolgoznak. A beruházásra akár 500 millió forintot is nyerhet Félegyháza, amelyből megújulhat a város
egyik legszebb épületének külseje, és a belső helyiségek 60-70 százaléka – tudtuk meg Gulyás László
vándormuzsikustól, az előkészítést végző team egyik tagjától.                                    Folytatás a 3. oldalon. 

K ö z l ö n y

Sikeres évet zárt a félegyházi rendőrség

Az ismertté vált bűncselekmények nyomozási
eredményessége Kiskunfélegyházán jelentősen
nem változott, 50,75 %-ról 50,38 %-ra csökkent.
Mintegy 32 százalékkal volt kevesebb a köz-
lekedési baleset. A százkilencvenkilenc baleset-
ből 166 Félegyháza bel- és külterületén történt.

Ez éves szinten 23 százalékos csökkenést jelent.
A százhatvanhat balesetből 38 volt a személyi
sérüléssel járó esetek száma. Öt baleset végződött
halállal, tizenegy volt súlyos, huszonkettőben pe-
dig könnyű sérülések keletkeztek. 

Folytatás a 2. oldalon. 

Ingyenes ebéd 
a gyermekeknek
Több mint 360 gyermek juthat nyáron
ingyenesen meleg ételhez Kiskunfélegy-
házán. Sikeresnek bizonyult ugyanis az
önkormányzat idei évben benyújtott pá-
lyázata. 

Ennek eredményeként városunkban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosult 1448 gyermek közül 362 fő
részére, június 18. és augusztus 31. közötti
időszakban, 44 munkanapon keresztül na-
pi egyszeri meleg étkeztetést biztosítunk.
A nyári gyermekétkeztetésre fordítható
összeg 7.008.320 forint- tájékozatta a Fél-
egyházi Közlönyt Dr. Endre Szabolcs, a
polgármesteri hivatal jogi irodájának veze-
tője.

Eredményes volt
a „TeSzedd” akció
Több tucatnyian vettek részt idén is a
város területén, június 2-án megtartott
„TeSzedd” országos hulladékgyűjtési ak-
cióban. Régiónkban a fő koordinátor a
szegedi Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság volt, tőlük kapott városunk is 370
darab emblémás zsákot és 60 pár kesztyűt.

A városban a munkát a polgármesteri hi-
vatal szakemberei koordinálták. Az akció
fő célja az illegális hulladéklerakások, el-
hagyott szeméthalmok felszámolása volt.
A gyűjtésben a polgármesteri hivatal 12, a
posta 6 dolgozója, 4 mezőőr, 4 polgárőr, 4
nemzetőr, 20 közérdekű önkéntes mun-
kás, heten a Roma Nemzeti Önkormány-
zattól és öt általános iskolás tanuló vett
részt.                       Részletek a 2. oldalon

Átépítenék a főutcai 
fekvőrendőröket
Amennyiben jut rá pénz, folytatódik a
Kossuth utcai fekvőrendőrök átépítése. A
forgalomlassító küszöb átalakításra azért
van szükség, mert az egyébként eredetileg
teljesen azonos méretű bukkanók előtt és
után az aszfaltburkolat évek alatt megsüly-
edt, így a magassága a környezetéhez viszo-
nyítva megnőtt. Az átépítés után az alacsonyabb
gépjárművekben sem okozhatnak kárt a
fekvőrendőrök. 

Részletek a 3. oldalon.

Júliusban indul a csatornázás befejező üteme

A tavalyi évben a bűncselekmények száma az előző évekhez képest 21 százalékkal csökkent a rendőrség
működési területén, a városban pedig 33,8 százalékkal – derült ki a rendőrség éves beszámolójából.

A tervek szerint rövidesen elkezdődhet a szennyvíz-
csatorna beruházás III-IV., nyolc városrészt – Kos-
suthvárost, Móravárost, Bankfalut, Kertvárosi részt,
Bikahegyet, a Zöldmező és az Aranyhegyi lakótelepet,
valamint a Molnár telepet – érintő befejező üteme.  A
projekt megvalósításához szükséges közreműködők
kiválasztása megtörtént, néhány héten belül valameny-
nyi megbízási szerződés megkötésre kerülhet. A kivi-
telező kiválasztása folyamatban van, a munkák
megkezdése leghamarabb júliusban várható, abban az
esetben, ha jogorvoslati eljárás nem indul – tájékoztatta
lapunkat Kapus Krisztián polgármester.

Mint ismeretes, sikeresnek bizonyult a város szenny-
vízcsatorna befejező ütemére benyújtott „KEOP-

7.1.2.0/2F/09-2010-0063 azonosító számú pályázata.
A nettó 2,5 milliárd forintba kerülő beruházás költ-
ségének 85 százalékát az Európai Unió és a magyar
állam társfinanszírozásában kapja a város, mint visz-
sza nem térítendő támogatás. A fennmaradó önerőt
az önkormányzat közreműködésével a Kiskunfél-
egyházi Víziközmű Társulat biztosítja, a lakosok által
befizetett hozzájárulásokból. A szennyvízcsatorna be-
ruházás III-IV üteme során 42 kilométer fővezetéket,
25 kilométer bekötővezetéket fektetnek le 2014. szep-
temberéig a szakemberek, valamint 51400 m2 helyi
út sávos helyreállítása, illetve 20280 m2 főközle-
kedési út teljes sávos felújítását végzik el a beruházás
keretében. A projekt befejezése után Kiskunfélegyháza
csatornázottsága 100 százalékos lesz.

Mesekastély lehet a Fürdőszállóból
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Régi-új polgármesterek 
partnervárosainkban
Lezajlott az önkormányzati választás Romá-
niában, melyen a kormányzó szociálliberális
szövetség fölényes győzelmet aratott. Kiskunfél-
egyháza partnervárosaiban újraválasztották a
polgármestereket.

Tordán és Segesváron két-két magyar lett a
képviselő-testület tagja, míg Korondon vala-
mennyi városatya az RMDSZ jelöltje volt. Ka-
tona Mihály (Korond), Stefanie Tudor (Torda),
Dorin Danesan (Segesvár), Kelemen Zoltán (Bi-
harfélegyháza) polgármestereknek Kapus Krisz-
tián, városunk első embere levélben gratulált,
valamint reményét fejezte ki arra vonatkozólag,
hogy a jövőben tovább mélyül a kapcsolat a tele-
pülések között, és folytatódik a sikeres együttműködés.

Kovács Imre lesz 
az új kiskun kapitány
Kunszállás polgármestere lesz az új kiskun ka-
pitány. Beiktatására szeptemberben, a Kunok II.
Világtalálkozója alkalmából kerül sor. A tisztséget
– hasonlóképp a jász és a nagykun kapitányokhoz
– három évig tölti be Kovács Imre. Minderről
legutóbbi (május 30.) ülésén határozott a har-
minchárom kiskun település önkormányzatait
tömörítő Kiskun Önkormányzatok Szövetsége –
tájékozatta a Félegyházi Közlönyt Ficsór József,
alelnök.

Az ülésen szó esett még a szervezet 2011. évi
tevékenységéről, az idei esztendő feladatairól,
kiemelve a Kunok II. Világtalálkozójával kapcso-
latos teendőket. A világtalálkozóra szeptember 8-22.
között kerül sor, melyet számos elő- és utóren-
dezvény kísér. A találkozó nyitórendezvénye 2012.
szeptember 8-án Karcagon, és záró rendezvénye
szeptember 22-én Kunszentmiklóson lesz. Elfogadta
a tagság a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége
pénzügyi bizottságának beszámolóját és mérlegét,
valamint véleményezték a jász-kun kapitányok pro-
tokoll szabályzatát is.

Fórum a térségi 
tanyafejlesztésről
A készülő tanyafejlesztési programmal kapcsolat-
ban fogalmazhatták meg véleményüket, elvárá-
saikat a tanyás területeken élők, az önkormányzatok
képviselői és a civil közösségek május 30-án, az
„Igények és lehetőségek a térségi tanyafejlesztési
programban” címmel megtartott fórumon, a
Városházán.

A program célja a tanyán élők életminőségének,
megélhetési, lakhatási körülményeinek, közlekedési
lehetőségeinek javítása, a kisbirtokosok által előál-
lított mezőgazdasági termékek, állatok értékesí-
tésének elősegítése. Minderre másfél milliárd forint
pályázati pénz áll a rendelkezésre. A félegyházi fóru-
mot követően a kistérség valamennyi településén
kikérik az érintettek véleményét, illetve felmérik az
igényeket, majd ennek alapján készül el a térség
tanyafejlesztési programja – tudtuk meg Juhász Mik-
lóstól, a Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató In-
tézmény igazgatójától.

Sikeres évet zárt a félegyházi rendőrség

Eredményes volt a  „TeSzedd” akció

Együtt emlékezett a város Trianonra

Folytatás az 1. oldalról.
A személyi sérüléssel járó balesetek száma a
2010. évhez képest Kiskunfélegyházán 9,5 %-
kal csökkent. A  halálos balesetek száma szinten
maradt (5 eset), a súlyos sérüléses baleseteké 40
%-kal volt kevesebb, de a könnyű sérüléses bale-
setek száma 83%-al emelkedett. A sérültek szá-
mában mintegy 7 %-os emelkedés volt tapasz-
talható, számuk 43-ról 46-ra nőt. A balesetek  leg-
nagyobb részét a személygépkocsik vezetői okozták,
majd a kerékpárosok, utánuk a tehergépkocsi
vezetők, az egy nyomon haladó gépjárművek, il-
letve a gyalogosok következnek. A közlekedés-
rendészeti állomány az ittas járművezetők
kiszűrésére 2011-ben 1012 alkalommal használt
alkoholszondát. Az intézkedések során 32 fő ittas

vezetővel szemben kezdeményeztek eljárást.
Az elmúlt évben Kiskunfélegyházán emberölés
nem történt, rablás miatt két esetben rendeltek el
nyomozást. Harmincöt százalékkal esett vissza a
szándékos testi sértések száma. Több volt a
vagyon elleni bűncselekmény, de a legtöbb eset-
ben a kárérték nem volt jelentős.  Kiskunfél-
egyházán tavaly három gépkocsit tulajdonítottak
el, ebből egy a nyomozás során előkerült. A kábí-
tószerrel való visszaélés miatt tizenöt eljárást indí-
tott el a rendőrség.  
A bűnügyi munkát és eredményeket elemezve
megállapítható, hogy Kiskunfélegyháza a bizton-
ságos, élhető városok közé tartozik, a bűnügyi
fertőzöttsége alacsony.

A dolgozók több mint háromnegyed része (52 fő)
ugyanis azt szeretné, ha bencések működtetnék
tovább az iskolát. „Az intézmény dolgozói kö-
zössége csak – a szülőkkel együtt 1000 család –
pozitív döntés birtokában az ügy nyugvópontra

kerülésével, – legkésőbb 2012. június végéig tud
– nyugodt, tervezhető körülmények között  ké-
szülni a következő tanévre, a közoktatási, szak-
képzési, nevelési és kulturális feladatok ellá-
tására”- áll a beadványban.

Folytatás az 1. oldalról.
A gyűjtési akcióra helyszínektől függően 8-12
óra között került sor. A belterületen a Délibáb
utcán és a mögötte lévő hobbi kertek mellett
kb.180 zsák, a Tanyasori út Alpári út – Vásártér
közötti szakaszán 14 zsák, a külterületen a
Kőrösi úton és az Alpári úti hobbik mögött 25-
25 zsák, a 451-es sz. főút melletti ún. Móczár
bekötőn 48 zsák, a Zöldmező lakóteleptől délre
lévő Csanyi úton 60 zsák, illetve ugyanitt a Péteri
úton 10 zsák hulladék gyűlt össze.
Az illetékesek tapasztalatai alapján megálla-
pítható, hogy sokan használják a városszéliterü-
leteket és a külterületi dűlőutakat illegális
hulladéklerakatnak. Jelentős mennyiségű sze-
mét volt illegálisan kihelyezve a Délibáb u. mö-

gött, a Móczár-bekötőn és a Csanyi úton. A ható-
ságok ezúton is kérik az érintett lakosokat, hogy
a keletkezett hulladékaikat legális módon, a
közszolgáltatóval történő szerződéskötésen ke-
resztül a szabványos hulladékgyűjtő edényze-
teikbe szíveskedjenek elhelyezni.

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 
Városüzemeltetési Csoport

A hulladékgyűjtési akció legnagyobb részt a 6.
sz. választókörzetben valósult meg. Ezúton feje-
zem ki köszönetemet a városunk tisztasága érde-
kében végzett akció szervezőinek, előkészítőinek
és a gyűjtésben közreműködő aktív résztvevők-
nek.

Dongó József , a 6. sz. választókörzet
önkormányzati képviselője

A tanárok a bencésekre voksolnak 
Levélben fordultak a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium pedagó-
gusai és oktatássegítő dolgozói a polgármesterhez és a képviselő-testület tagjaihoz, melyben arra kérik
a döntéshozókat, hogy tárgyalják újra az intézmény ingó és ingatlan vagyonának átadását. 

A Párizs melletti Trianon kastélyban 1920.
június 4-én aláírt békeszerződés értelmében az
ország elvesztette területének és lakosságának
több mint kétharmadát. A magyar történelem
egyik legsúlyosabb katasztrófájára emlékezett a
város június 4-én az Ótemplom melletti Ma-
gyarok Nagyasszonya szobornál. Beszédet mon-
dott Balla László alpolgármester. Az ünnep-
ségen közreműködött Kiss Ákos Jenő, Gulyás
László, Gorzás Anita, Sövény Tibor.

Balla László beszédében elmondta, június ne-
gyedike megkülönböztetett nap naptárunkban.
Nem emléknap, gyásznap, hanem az összetar-
tozás napja, mely világosan jelzi az egész világ-
nak, hogy új szellemben tekintünk Trianon
örökségére. A Nemzeti Összetartozás Napján
nem csak a trianoni békediktátumra emlékezünk,
hanem arra a hatalmas erőfeszítésre, hogy a  ma-
gyarság újra meg tudott erősödni, és büszke
nemzetként állt és áll a történelem viharaiban. Mi

magyarok mindaddig összetartozunk, amíg ké-
pesek vagyunk közös hagyományaink és ün-
nepeink méltó megtartására. Az elmúlt két év be-
bizonyította azt, hogy a nemzeti összetartozást
nem kell mesterségesen megteremteni, hisz ez
bennük él. A Nemzeti Összetartozás Napja példa
és tanúságtétel, hisz az összetartozás érzése csak
előre viszi nemzetünket.
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Ezzel a címmel tartott előadást június 15-én dr.
Iván László professzor, országgyűlési képvise-
lő, a Nyugdíj- és idősügyi albizottság elnöke,
az Idősügyi Tanács tagja, a Batthyány-Stratt-
mann László Idősek Akadémiájának alapítója
és vezetője a városháza dísztermében. Az ese-
ményen számos érdeklődő megjelent.

Kapus Krisztián polgármester köszöntőjében
felhívta a figyelmet arra, hogy 2012 az aktív
idősödés és a generációk közötti szolidaritás eu-
rópai éve, majd méltatta az előadó munkásságát,
szakmai tudását és elhivatottságát. Ezen apro-

pón elindulva dr. Iván László professzor el-
mondta, hogy diplomásként már ötvenhat éve
foglalkozik az idősödés ügyével, ebből kifolyó-
lag rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Úgy látja,
hogy a cél nem lehet más, mint a nemzedékek
közötti szolidaritás, a cselekvő segítségnyújtás,
hogy a társadalmi változásokból adódóan egy-
más mellé került generációk biztonságban, hit-
ben, reményben és szeretetben tudjanak együtt
élni. A nyugdíjrendszer jövőbeli változásairól
esett szó az előadás második felében, az aktív
időskor kapcsán pedig arról, hogy a nyugdíjasok
a nyugdíj mellett is vállalhassanak munkát.

Átépítenék 
a fekvőrendőröket
Folytatás az 1. oldalról. 
A forgalomlassító küszöb az átalakítás után is
megőrzi eredeti funkcióját. A „bukkanók”
átépítésének darabonkénti költsége 280-300 ezer
forint. Tavaly novemberben a két – a Mártírok utca
és a Deák Ferenc utca csatlakozásánál található –
legproblematikusabb forgalomlassító küszöböt
építtette át az önkormányzat. A fekvőrendőrök
négy centiméterrel lettek alacsonyabbak. A forga-
lomlassító küszöbök átalakításának ügyében idén
Szamosi Endre, a körzet önkormányzati képviselője
nyújtott be interpellációt. Arra kérte az illetékes osz-
tályt, hogy vizsgálja meg a melléaszfaltozásos javí-
tás lehetőségét. Az árajánlat szerint ez a megoldás
30-50 ezer forinttal olcsóbb lett volna, mint a ko-
rábban alkalmazott módszer (térkő felbontása, a
beton mag szükség szerinti levétele, új beton
mintaív készítése, ágyazati rétegre a térkő burkolat
elkészítése, a sárga színű elemek cseréje), ám nem
lett volna eléggé tartós.

Valika néni 
90 esztendős lett

Születésnapját ünneplelte Nagy Károlyné, akit
június 6-án otthonában köszöntött Kapus
Krisztián Kiskunfélegyháza Város polgármes-
tere. Az idős hölgy a virág mellé egy emléklapot
is kapott, melyet Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke látott el kézjegyével.

Mesekastély lehet 
a Fürdőszállóból
Folytatás az 1. oldalról.
Gulyás László elmondta, a tervek szerint a Hősök
parkjában kapna helyet a Csillagkerülő játszótér,
amely a magyarság történelmének jeles esemé-
nyeit jeleníti meg. A kastélyban hazai és a világiro-
dalom meséit felvonultató világot alakítanának ki,
melyben nagy szerepet kapna a felújított volt
törökfürdő, aranyhalakkal, vízfüggönnyel, csörge-
dező patakkal, üveghíddal. Az emeleten megje-
lenne Petőfi Sándor és Móra Ferenc mesevilága
mechanikus játékok segítségével. Kapcsolódva a
Nemzeti Alaptantervhez a legmodernebb technika
– hologramos kivetítő – segítségével a tu-
dományok világába kalauzolnák el a gyermekeket.
A projekt megvalósulása nagyot lendíthetne a helyi
turizmus helyzetén, megmenekülhetne a város
egyik legszebb épülete az enyészettől, és nem
utolsó sorban új munkahelyek is teremtődnének –
tette hozzá Gulyás László.

Négy pedagógus szerzett új szakképesítést – fejlesztő, vezető óvodapedagógus, gyógytestnevelés,
gyermektánc az óvodában szak – a „Pedagógus továbbképzések” című TÁMOP-3.1.5-09/A/-2
számú pályázat keretében a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán. A képzésre 13 millió
forint állt a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda rendelkezésére. A pályázatra kapott
összeg biztosította az óvodapedagógusok továbbképzésének minden költségét – tájékozatta a
június 14-ei projektzárón a sajtó munkatársait Csernus Krisztina, az intézmény vezetője.
Elmondta, a képzések segítik a nevelőmunka
minőségének javítását, támogatják a kompe-
tencia alapú oktatás széleskörű és eredményes
befogadását és megvalósítását, a pedagógiai
kultúra korszerűsítését és ezzel hozzájárultak
a pedagógusok szakmai megújulásához. Nem
utolsó sorban pedig gazdagították a Kiskunfél-
egyházi Napköziotthonos Óvoda nevelőtes-

tületének szakmai sokszínűségét. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

-tudósítónktól-

Projektzáró a Dózsa óvodában 

A nyugdíjas társadalom 
a mai Magyarországon

Az óvoda mögötti ligetes játszótér adott otthont június 16-án a 10. jubileumi
Kossuthvárosi juniálisnak. A nap zenés ébresztővel kezdődött, amit a Kiskun-
félegyházi Koncert Fúvószenekar „szolgáltatott”. 

Napközben kispályás foci, pörköltfőző verseny, kézműves foglalkozás, kul-
turális műsorok várták az érdeklődőket. Felléptek a kossuthvárosi óvodások
néptánc, társastánc, valamint a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egye-
sület csoportjai, bemutatkozott a Kiskunfélegyházi Népdal-
kör, a sort a Zafír Együttes zárta.

Juniális a Kossuthvárosban



Hattyúházi zenés esték
Sikeres koncertet adtak június 8-án a Móra
Ferenc Gimnázium tanárai, diákjai és a meg-
hívott vendégművészek a könyvtár Hattyúkerti
zenés esték című sorozatának nyitó rendez-
vényén. 

A TKIKI Művészeti Iskola Vonószenekara
június 21-én lépett fel Hegyesi Judit zenetanár
vezetésével a Hattyúkerti zenés esték című so-
rozatban. Műsoruk címe volt: Kiránduljunk a ze-
nében! A következő vendég Németh Nyiba Sán-
dor olimpikon, költő lesz június 28-án, akinek a
„Ne szégyelld, hogy van lelked” című zenés,
verses estjét élvezheti a közönség.

Kincses erdélyi városok címmel jelent meg Szász
András legújabb könyve, melyet június 8-án mu-
tattak be a Hattyúházban. 

A huszonnyolc erdélyi, partiumi, illetve bánsági
város történetét bemutató kiadványt Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyűlés alelnöke ajánlotta az olva-
sók figyelmébe. A könyvbemutatón közreműködött

az Ótemplom ifjúsági csoportja. A kötetet a deb-
receni Tóth Könyvkereskedés adta ki. Szász András
félegyházi újságíró, író városismertetőit ismert alko-
tók, köztük Bagyinszki Zoltán fotói illusztrálják. A
százhatvan oldalas, nagyméretű, fotókkal gazdagon
illusztrált könyvben Partium, Erdély és Bánát szinte
valamennyi jelentős települését megtalálhatják a téma
iránt érdeklődők.

Kincses erdélyi városok a könyvtárban

Nyári roctáborok 
Harmadszorra rendez nyári Rocktábort az álta-
lános és középiskolás fiatalok számára a Plain-
Rock Egyesület, Kiskunfélegyházán. A város
általános iskolásai június 6-án egy kis ízelítőt
kaptak a június 18-án induló tábor hangu-
latából. A középiskolákban június 13-án adott
rögtönzött koncertet a Rocktábor zenekara. 

A táborban a fiataloknak lehetősége van gitár,
basszusgitár, dob és énektanulásra rockslágerek
segítségével. A gyermekekkel elismert oktatók
foglalkoznak. Az általános iskolások első turnusa
ma (június 22-én) fejeződik be, a következő június
25-29. között zajlik, a középiskolások július 2-6.
és július 9-13 között csaphatnak a húrok közé. A
tábor végén a résztvevők nyilvános zárókoncerten
csillogtathatják meg frissen szerzett tudásukat profi
színpadi körülmények között. A gálakoncertekre
június 30-án és július 21-én kerül sor.

Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos tartott
előadást „MIÉRT? – őszintén a drogokról, a drog-
fogyasztásról, a miértekről” címmel június 12-én
a Szakmaközi Művelődési Házban, mely az in-
tézmény és a Kiskunfélegyházi Összevont Álta-
lános Iskola közös szervezésében zajlott. „Tízmil-
lió függő országa vagyunk” – hangsúlyozta a
Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai
osztályának vezetője. A neves szakember kiemelte,
a drogfüggőséget nem tudjuk igazán meggyógyí-
tani, a legfontosabb tehát a megelőzés. Oda kell fi-
gyelni gyermekeinkre, hogy ne induljanak el a
„lejtőn”. Az átlag magyar család naponta hét percet
törődik a gyermekével, és ez ijesztően kevés.

MIÉRT? – őszintén a drogokról

Gyermekvilág
Az elmúlt héten nyílt meg a Kiskun Művészeti
Alapiskola évzáró képzőművészeti kiállítása a
Művelődési Központ aulájában. Egy csodála-
tosan tarka, lüktető színkavalkád öleli körül az
alkotásokra kíváncsi betérőt. Vidámságról, játé-
kosságról, mindent elárasztó életerőről mesélnek
a kiállítás darabjai, a gyermekek alkotásai..

Túl a színességen, szívet melengető érzéseken, a
bemutatott alkotásokról szakmailag is csak
felsőfokban lehet beszélni. A szívós kitartással dol-
gozó pedagógusok a rájuk bízott tehetségekkel igen
komoly eredményeket értek el. Következetesen
magas szinten végzett folyamatos munkájuk talán
ebben az évben érte el eddigi legjobb eredményét.
Szinte minden fajta technika felsorakozott, és a
kiállítás elrendezése is méltó a magas színvonalhoz.
A textilképek, a tűzzománc alkotások és a kerámiák
annyira szem előtt vannak, hogy szinte azonnal
magukra vonják a belépők tekintetét. De érdekes,
hogy a kevésbé színes, viszont a nagyobb egyéni

tehetséget kívánó grafikai képanyag sem szorult
háttérbe. Legalább ötszáz alkotás várja a láto-
gatókat, hiszen az alapiskola 15-16 csoportjában –
20-25 fő csoportonként – szép számú tehetséges
diák bontogatja szárnyait. A tűzzománc alkotá-
sokon szépen nyomon lehet követni az egyes gye-
rekek egyéni „lenyomatait”, míg a kerámiák biztos
anyagkezelést árulnak el. Itt a jó figurális megoldá-
sokat szinte egy valóságos nyüzsgő várossá vará-
zsolták a rendezők. Igényes és széles skálán
mozognak a festmények is úgy tematikában, mint
kivitelezésben. Olykor egészen kiváló alkotásokkal
lepték meg tanáraikat és a közönséget ezek a
művészetet akaró és próbálgató diákok. A kiállítók
megteremtettek egy derűs, harmóniára törő eleven
organikus világot. 
Nagyszerű ez a kiállítás, egy olyan bemutató,
ahová igazán jó érzés bemenni egy kis időt eltöl-
teni, ahol az ember feldúlt és háborgó énje le tud
csillapodni, meg tud nyugodni és fel tud töltődni.
Csak gratulálni lehet a tehetséges diákoknak és
nagyon megköszönni azt a munkát, amit a
felkészítő tanárok végeztek.

R. F.

Szentivánéji mulatságot tartanak a művelődési
központ udvarában június 23-án, szombaton. A
program 18 órakor kézműves foglalkozással
kezdődik, és 19:00 órától az Aprók Táncával foly-
tatódik. Az est folyamán koncertezik a Társadalmi
Célú Közlemény, majd 21:30-tól a Kósza zenekar
húzza a talpalávalót. Éjfélkor tűzugrás, majd vir-
radatig tartó vigasság zárja a programot. Belépő
200 Ft/fő

Kiskunsági aratóverseny
Halesz ad otthont július 7-én a Kiskunsági Arató-
nap, Kézi Aratóversenynek. Az aratók 10 órakor
kezdenek neki a munkának. A hagyományokhoz
igazodó kultúrműsor, a népi játékok 13 órakor in-
dulnak.

Program: 7.30 órától 9 óráig: Arató csapatok ér-
kezése, regisztráció. 9 órától tájékoztató, majd
kivonulás az aratás helyszínére, lovas fogatokkal, a
főzőverseny kezdete. 9,45 óra megnyitó. 10 óra:
Aratóverseny kezdete. 12 óra: Az aratóverseny vége,
visszavonulás Haleszba. Az elkészült ételek érté-
kelése. 12,30 órától 13,30 óráig ebéd a vendégek
számára. 13,00 órától hagyományokhoz igazodó
kultúrműsor, a településekről érkező előadókkal
(népdal, néptánc, népzene). Sportos, népi játékok
(kötélhúzás, gólyaláb futás, zsákba ugrás, körbála
gurítás, körbála cipelés, és különböző humoros
vetélkedők). Egész nap lovaglási lehetőség! 16,30
órától 17,30 óráig eredményhirdetés, 19 órától
aratóbál. 

2012. június 22.4. oldal Félegyházi Közlöny
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Játékkal búcsúztatták a tanévet

A hentes és húsfeldolgozó tanulók vizsgáztak
június 13-án a Kiskunfélegyházi Szakképző In-
tézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Középiskolája és Szakiskolájának
tanműhelyében. 

A megmérettetésen egy holland vágóhíd igaz-
gatója is részt vett, hogy meggyőződjön a ta-
nulók felkészültségéről. A látogatás apropóját
adta a félegyházi intézmény és a holland cég

között rövidesen létrejövő kapcsolat. Az
elképzelések szerint a tanulók külföldön is
gyakorlatot sze-rezhetnének, itthon pedig a
kötelező tananyag mellett idegen nyelvű kurzu-
son vennének részt, hogy elsajátítsák a szakki-
fejezéseket, szakszavakat. Az együttműködés
nagyban elősegítheti a diákok elhelyezkedését
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Ágoston
Tibor, a Kiskunfélegyházi Szakképző Intéz-
mény és Kollégium igazgatója.

Rendhagyó történelem óra a TKIKI-ben

Külföldön tanulhatják a szakmát

Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke tartott
rendhagyó történelem órát a kiskunfélegyházi
TKIKI Batthyány Iskola 8.m-z osztályos tanulói-
nak az intézményi közös megemlékezését követően
június 4-én. 

A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a tanár úr elő-
adását a trianoni békediktátumról, saját magával

határos országunk sorsáról és arról az új tartalomról,
amit 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja hor-
doz magában. A történelmi régiókban szerzett sze-
mélyes tapasztalatok tették élményszerűvé a hallot-
takat. Az óra végén minden diák egy Trianon verses
kötettel távozott, amelyet lapozgatva nemzetünk
egységét kívánó költeményekből meríthetnek lelki
erőt és tartást.

Eredményes összefogás 

egy csángó iskoláért

Példás összefogás eredményeként, több mint
800 ezer forint gyűlt össze a gyimesi csángó
település, Háromkút tavasszal leégett isko-
lájának újjáépítésére Kiskunfélegyházán és
környékén. Az április 26-ig összegyűjtött 843
500 forint adományt a közelmúltban adta át
a háromkúti iskola tanítónőjének, Imrea
Annának a gyűjtés félegyházi elindítója
Csósza Zoltán családi, illetve baráti köre.

Az Ótemplom kántora a gyűjtés elindításakor
közzétette: az alig háromszáz lelkes település
magyar iskoláját két éve az árvíz tette tönkre,
idén márciusban pedig a tűz martaléka lett. A
baj többek között az, hogy Háromkút közi-
gazgatásilag a romániai Neamt megyéhez tar-
tozik, ahol a magyar tannyelvű iskola újjáé-
pítését nem támogatják. A helybeliek viszont
ragaszkodnak iskolájukhoz, melyet azonban
saját erőből képtelenek újjáépíteni. A 18 óvo-
dás és 8 alsó tagozatos gyermek oktatását je-
lenleg egy falubeli üres házban oldják meg.
Az „intézmény” felépítése azért is sürgető,
hogy a kisgyermekeket ősztől ne kelljen más
települések iskoláiba hordani. A környék út-
hálózata ugyanis – főleg esős időben – szin-
te járhatatlan.A gyűjtők szerint meglepően

sokan érezték magukénak a határon túli ma-
gyarok sorsát Kiskunfélegyházán. Többen je-
lezték, hogy adományaikkal továbbra is segíte-
nék a magyar iskola felépítését, ezért a gyűj-
tést július 26-ig meghosszabbították. Van
olyan félegyházi vállalkozó, aki számítás-
techniaki eszközöket ajánlott fel, de sokan
könyveket ajándékoztak a csángó gyerekek-
nek. A gyűjtésben tizenhárom barát segített,
de több helyi iskola, egyesület, csoport és kö-
zösség is csatlakozott az akcióhoz. Az össze-
gyűjtött adományt hat tagú csoport május ele-
jén adta át a háromkúti iskola tanítónőjének.
Gyimesekből, a Javardi-patakáról indultak lo-
vasszekérrel, mivel az útviszonyok még így
is megkövetelték a 30 kilométeres úton a
körülbelül 8-10 kilométer szekér melletti
gyaloglást. Baráti és megható fogadtatásban
volt részük, amikor a családjával együtt több-
ször is kifejezték hálájukat az önzetlen segít-
ségért, melyet írásban is megfogalmazott
Imrea Anna: „Kis közösségem nevében is
hálánkat és köszönetünket fejezzük ki minden
jóakaratú embernek, akik szívükön viselik
sorsunkat. Továbbra is Isten áldását kívánjuk
munkájukra. Sok szeretettel és hálával.”

Mármint azok száma, amelyeket még nem fo-
gadtak örökbe. Május óta a 100 esztendős pla-
tánsor bármelyik fája örökbefogadható, mellyel
a természeti értékek megőrzéséhez is minden
örökbefogadó hozzájárul. A platánfa örökbefo-
gadása szép, akár névre- és életre szóló ajándék-
ként is adható a szülőknek, gyermekeknek, uno-
káknak, barátoknak.

Az örökbefogadó személy, család, cég, vállalat, ba-
ráti társaság, iskolai osztályközösség, intézmény stb.
az örökbefogadott platánfa után kap egy oklevelet,

mely igazolja, hogy az adott fa az ő felügyelete alatt
áll, illetve a névre szóló tábla a platánfánál jelzi az
örökbefogadó személyét. A 18 év alatti gyerekek
min. 5000, felnőttek min. 10 000 forintért fogadhat-
nak örökbe egy platánfát, mely összeg a fa éves gon-
dozási, karbantartási költségeit fedezi majd. Egy fő
több fát is örökbefogadhat. Az örökbefogadási szán-
dékot a varosuzemeltetes@kiskunfelegyhaza.hu e-
mail címen, illetve a 76/562-044-es telefonszámon
jelezni szíveskedjenek. A „Fogadj örökbe egy
platánfát” örökbefogadási akció során befizetett
pénz egy elkülönített számlára érkezik, mely fel-
használása kizárólag a platánsor karbantartására
(permetezés, gallyazás), valamint az örökbefogadó
feltüntetésére fordítódik. Az örökbefogadási szán-
dékot formanyomtatványon kell bejelenteni a
Városüzemeltetési Csoport munkatársánál. Az el-
különített számlára való befizetés után (OTP Bank:
11732071-15338284-10620001 sz. számla) egy
megállapodást köt az örökbefogadó és az önkor-
mányzat az örökbefogadás évéről, mely alkalomból
egy emléklapot is kiállítanak az örökbefogadó
részére. Ezek után a kiválasztott fa közelében el-
helyezésre kerül egy kis tábla az örökbefogadó
nevével, lakóhelyével és az örökbefogadás évével.

Táncbemutatóval kezdődött a 2011-
2012-es tanév utolsó tanítási napja a
KÖÁI Dózsa György Általános Is-
kolájában. 

Az idei Dózsás napon a diákok ügyességi
versenyekben, rajzban, különböző sportágak-
ban mérhették össze erejüket és tudásukat. Mind-

ezen túl a gyermekek bepillantást nyerhet-
tek a tűzoltók és a rendőrség munkájába, il-

letve megismerkedhettek eszközeikkel
is. Hasonlóképpen a vidámság, a játék
kapta a főszerepet a KÖÁI József Attila,

illetve a Platán Utcai Általános Iskolájában. A
gyermekeket felhőtlen jókedv jellemezte az idei
tanév utolsó napján.

Fogynak a platánok!



Orvosi ügyeletek

2012. június 22.

Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra.Ótemplom:h-szo. 6, 7 óra, 18.30
óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög kato-
likus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Újtemplom: • Június hónapban minden pénteken az esti szentmise után a Jézus
Szíve litániát végezzük. • Házaspárok találkozóját szervezik Petőfiszállás-
Pálosszentkúton június 30-án, szombaton. Részletes program a templomi
hirdetőtáblán olvasható, jelentkezni lehet a plébánián. • A Verbita Rend tábort szer-
vez gyerekeknek és fiataloknak. Kérik, hogy akiknek van lehetősége, tartós
élelmiszerrel támogassa a táborok megszervezését. A felajánlott adományokat szer-
da estig szíveskedjenek behozni a plébániára.• Vasárnap a 9 órai szentmise után
megbeszélés lesz azoknak a családoknak, akiknek a gyermekei az idén lesznek
elsőáldozók. Kérjük, hogy az érintett szülők jöjjenek el erre a megbeszélésre! 
Ótemplom: • Júniusban minden nap este 6 órától a Jézus Szíve litániát énekeljük.
• A papság szentségét, az idei évben Petőfiszállás-Pálosszentkúton, június 23-án,
szombaton délelőtt 10 órakor szolgáltatja ki Érsek atya. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk az ünnepi alkalomra. • Egyhetes zarándoklat indul szeptember
elején Lourdes-ba, illetve nyár végén, 5 napra Pio atyához. Mindkét zarándoklaton
kényelmes utazást, félpanziós ellátást és gazdag lelki programokat kínálnak a
zarándokoknak. Érdeklődni a plébánián lehet. • Tisztelettel jelezzük, hogy a
Kalmár kápolna altemplomában, illetve kertjében kialakított temetkezési hely, a
plébánián való előzetes egyeztetés alapján megtekinthető. 

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
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
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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!

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: Június 18-tól június 24-ig Móra Patika,
Kkháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721. Június 25-től július 1-ig: Kórházi
Patika, Kkfháza, Fadrusz J. u. 4 Tel.: 76/560-158. Július 2-től július 8-ig Pingvin
Patika Kkfháza, Klapka u. 2. Tel.: 76/ 560-081. Július 9-től július 15-ig Szenna
Patika, Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76/ 466-398. 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Június 23-án és 24-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/3-677-242), Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út
31/a (Tel. 20/3-165-995). Június 30-én és július 1-jén: Dr. Vígh István, Bugac,
Rákoczi út 1. (Tel. 30/2-343-128), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa
György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188).Július 7-én és 8-án:Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/3-381-097), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad
u. 6. (Tel.: 20/3-677-242)
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség: 70/321-05-85, 70/321-05-84.

Közhasznúsági jelentés
Az Értelmes Napokért Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011.
évről. Az Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a PK 60.221/2005/5. sz.
végzésével közhasznú alapítványként nyilvántartásba vette. Az Alapítvány
közhasznú tevékenysége a halmozottan hátrányos helyzetű emberek életvitelének
segítésére, szakmai képzésére, foglalkoztatására, támogatására irányul. Az
Alapítvány politikai és vallási semlegesség szellemében végzi tevékenységét. Vál-
lalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végez. A tisztségviselők és az Alapítvány
segítői tevékenységüket társadalmi munkában végezték, semminemű díjazásban,
költségtérítésben nem részesültek. Összesen közhasznú bevétele: 1163 ezer forint
volt. SZJA 1%-ból származó 2011. évi bevétele: 89 ezer forint, amit 2012. évben
kíván felhasználni. Az előző évi SZJA 1 % támogatást táboroztatásra használta fel.
Közhasznú tevékenység ráfordításai 588 ezer forint, az Alapítvány készpénzva-
gyona: 847 ezer forint.                                     Fricska Imre, a Kuratórium elnöke

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány2011. évi Közhasznúsági jelentése.
Az Alapítványt Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1996.
december 30-án, 500 e Ft törzstőkével alapította, melyet a bíróság a Pk. 31/1997/7.
sz. határozatával vette közhasznúsági nyilvántartásba 1998. január 1-jétől.
Tevékenysége: Kiskunfélegyháza város közművelődését szolgáló helyi
kezdeményezések elősegítése és megvalósítása érdekében a művelődést pártoló és
művészeti tevékenységet folytató egyesületek, különféle közösségek támogatása.
Az alapítvány pénzügyi mérlege tavalyi évben: 2011. január elsejei pénzkészlet
133.851 Ft. Bevételek: 342.000 Ft (alapítótól kapott támogatás + 129 Ft (kamat-
bevétel). Bevétel összesen: 342.129 Ft. Kiadások: 12.120 Ft (OTP pénzforgalmi
jutalék). 2011. december 31-i egyenleg: 463.860 Ft. Az alapítvány az alapító oki-
ratban meghatározott közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a
2011-es évben.

Rosta Ferenc, a Kuratórium elnöke

Az Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület jelentése a 2011.
évről.  Az egyesület 2008. febr. 18.-óta közhasznú szervezetként működik. Az
alapítás óta eltelt négy évben 31 fő lépett be és 23 fő kilépett, 2 fő elhalálozott. A je-
lenlegi taglétszám 36 fő. Az egyesület célja az egészséges életmód, a prevenció, a
helyes táplálkozás előtérbe helyezése, valamint az időskorúaknak javasolt életmód
megismertetése. Ide tartozik a mozgásszervi megbetegedések időben történő
kezelésének, illetve megelőzésének témaköre, és a gyógyfürdők, gyógyászati
segédeszközök széleskörű bemutatása. Kiemelt szerepet kap a család és ezen belül
is a generációk programjainak egyesítése, más klubokkal szervezett programokon
való részvétel – parlagfű irtás – , valamint múzeumok, színházak, kiállítások, tárlatok
csoportos látogatása. Az egyesület pénzügyi mérlege 2011-ben: bevétel 115.800
Ft, kiadás 32.641 Ft. Az összes pénzkészlet 2011. dec. 31-én 83.159 Ft volt.

Vasvári Józsefné elnök

Pályázati felhívás
A Kiskunfélegyházi Sportrepülőtér üzemeltetésére, szakmai irányítását ellátó személy megvá-
lasztására. Pályázati kiírás www.kiskunfelegyhaza.hu honlapon található. Részletes felvilágosítás,
tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján kérhető. Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
u. 1. Tel: 76/562-018. Fax: 76/462-252,     e-mail: vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu

Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek:Iankuczi Hajnal – Varga István, Hajdú Krisztina
– Kecskeméti Zoltán, Kerti Éva – Farkas István János, Szegfű Rita – Fricska-Nagy Lász-
ló, Rácz Rita – Iványi Ferenc István.
Meghaltak: Józsa Károlyné – Jakabszállás. Farkas Eszter – Bugac. Fekete István –
Jászszentlászló. Bihar Károlyné Kis Julianna – Kunszállás. Kozma László István, Szélesi
László, Dóra Sándor – Kecskemét. Dodonka Pálné Kollár Erzsébet – Lajosmizse
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Színvonalas teniszverseny Bene György emlékére

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Bene György Tenisz Em-
lékverseny a városi strand teniszpályáján. 

Emelte a verseny színvonalát az, hogy idén az amatőr versenyzőkön kívül
külön kategóriában (egyéniben, illetve egy amatőr játékossal párosban) leiga-
zolt versenyzők is indulhattak  június 8-9-én.  A versenyre összesen 37  egyéni

és 14 páros nevezett. Eredmények: férfi egyéni: 1.Dinnyés Gábor, 2. Soly-
mosi Róbert, 3. Farkas Tibor, Kiss István. Férfi páros: 1.Nagy Tibor- ifj.
Rekedt Zoltán, 2. Bársony Zoltán- Dragon Dániel, 3. Dinnyés Gábor-
Horváth Ábel,  Kiss István- Fricska Martin. Férfi Senior 50+: 1.Balogh Lász-
ló, 2. Rekedt Zoltán, 3. Bauecker Sándor, Csáki Géza. Férfi versenyző: 1. Ifj.
Rekedt Zoltán, 2. Bálint Dávid, 3. Dragon Dániel, 4. Fricska Martin. 

A jövő bajnokai 
Utcai futóversenyt rendezett június 8-án a Jövő
Bajnokai Diáksport Egyesület a Móravárosban.
A megmérettetésen öt iskola legfürgébb lábú
diákja állt rajthoz négy korcsoportban. A csapat-
versenyt a KÖÁI József Attila Iskola nyerte 258
ponttal.

Részletes eredmények: 2004-ben és később szüle-
tettek: Leány: 1. Siber Glória KÖÁI József, 2. Siber
Szófia KÖÁI József, 3. Szolnoky Anna KÖÁI
József. Fiú: 1. Trungel Kolos KÖÁI Platán, 2. Mes-
ter Áron KÖÁI József, 3. Besze Kornél KÖÁI
József. 2003-ban születettek: Leány: 1. Tóth Enikő

KÖÁI József, 2. Vidéki Orsolya Darvas, 3. Zana
Laura KÖÁI József. Fiú: 1. Vízhányó András KÖÁI
Platán, 2. Retkes Donát Darvas, 3. Kerekes Dezső
KÖÁI József. 2002-ben születettek: Leány: 1. Patyi
Lili KÖÁI Dózsa, 2. Fricska Anna TKIKI, 3.Su-
rányi Lilla KÖÁI József. Fiú: 1. Takács Csaba
KÖÁI József, 2. Tisóczky Szabolcs KÖÁI Platán,
3. Búza Attila Darvas. 2001-ben születettek: Leány:
1. Karsai Barbara KÖÁI Platán, 2. Fodor Szandra
Darvas, 3. Tasnádi Petra KÖÁI Platán. Fiú: 1. Karsai
Mátyás KÖÁI Platán, 2. Papp Martin TKIKI, 3. Buj-
dosó Gergő KÖÁI József. 2000-ben születettek:
Leány: 1. Fricska Nóra KÖÁI József, 2. Kónyár
Fanni KÖÁI József, 3. Fazekas Andrea KÖÁI
József. Fiú: 1. Havasi Máté KÖÁI József, 2. Tóth
Bálint KÖÁI József, 3.Hostyánszki Levente KÖÁI

Platán. 1999-ben születettek: Leány: 1. Bense
Bianka KÖÁI Dózsa, 2. Tholt Réka KÖÁI Dózsa,
3. Kocsis Kamilla Darvas. Fiú: 1. Hegedűs Alex
KÖÁI Dózsa, 2. Dobronyi József KÖÁI Platán, 3.
Bálint Erik KÖÁI József. 1998-ban születettek:
Leány: 1. Terjék Anna KÖÁI József, 2. Holló-Szabó
Brigitta KÖÁI József, 3. Terjék Éva KÖÁI József.
Fiú: 1. Holló-Szabó Martin KÖÁI Platán, 2. Tima-
falvi Gergő Darvas, 3. Tóth Patrik KÖÁI Platán.
1997-ben születettek: Leány: 1. Petróczki Marianna
KÖÁI József, 2. Tóth Zita KÖÁI Dózsa, 3. Tur-
csányi Vivien KÖÁI Dózsa. Fiú: 1. Szűcs Levente
KÖÁI Platán, 2. Baranyi Csaba Darvas, 3. Horváth
Krisztián KÖÁI Dózsa. Pontverseny eredménye:1.
hely: KÖÁI József Attila: 258 pont, 2. hely: KÖÁI
Platán: 146 pont, 3. hely: KÖÁI Dózsa: 100 pont.

Az idősek klubja 1968. március 1-jén nyitotta meg kapuját a váro-
sunkban élő idős emberek előtt. Az idősek klubja a mai napig biztosítja
a nappali ellátást mindazon személyek részére, akik egyedüllétük,
magányuk oldására mindennapjaikat közösségben, társaságban kíván-
ják tölteni, színesebbé tenni.Lehetőség van napi egyszeri meleg étke-
zés, szükség szerint diétás étkezés helyben fogyasztására.
A házi segítségnyújtás 1970-től működik az intézmény keretein belül,
folyamatosan bővülő, személyre szabott, igényekhez igazodó szolgál-
tatásokkal. Az intézmény által alkalmazott gondozónők mindazon fe-
ladatokat ellátják, melyek az ellátott egészségi állapota szerinti
szükségleteit megfelelően biztosítja.
Céljaink között fontos szempont, hogy az általunk házi segít-
ségnyújtásban 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 ál-
lapotnak 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 szo-
ciális 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, 8-15.30 óráig
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény

Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10/A.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL, 

TISZTELETTEL VÁRUNK!

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény alapellátás szolgáltatásai
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Birkózó érmek a magyar bajnokságon

Bronzérmes lett Bárkányi Dominika 

Szép eredmények, gazdag program

Sikeres szereplés 
az Extra – ligában
A negyedik helyen zárta a 2011-2012-es bajnoki
évet a Kiskunfélegyházi ASI I. csapata az extra –
ligában. Az ország legjobb tíz csapata kemény és
színvonalas mérkőzéseken döntötte el a helye-
zések sorsát. 

A tavaszi forduló utolsó mérkőzésén, hazai pályán
fölényes, 8:2 arányú győzelemmel búcsúztatták a
Büki TK csapatát. A bajnokság során Vajda Vik-
tor, a legutóbbi magyar bajnokság bronzérmese
46 győzelem mellett 13 vereséget szenvedett,
Móricz Máté mérlege 39 győzelem és 20 vereség,
Korponai Zoltán pedig 29 győzelemmel és 26
vereséggel zárt. A páros mérkőzések során a
Vajda-Móricz, majd a Vajda-Korponai párosunk
tizenegy győzelemmel és 9 verséggel zárta az
évet. A FASI I. csapata végül tizenegy győzelem-
mel, 4 vereséggel és 5 döntetlennel 27 pontot szer-
zett, így  a 4. helyen zártak. Örvendetes, hogy a
FASI II. csapata az NB II.-ben csoportjukban a 3.
helyet szerezte meg.

Budapesten rendezték a 2012. évi
atlétika diákolimpia döntőjét. A
súlylökés sportág IV. korcso-
portjában a kiskunfélegyházi Bár-
kányi Dominika – a Móra Ferenc
Gimnázium 7/E osztályos ta-
nulója – felállhatott a dobogóra,
III. helyezést ért el. A tehetséges
diák a kecskeméti KARC Egye-
sület tagjaként különféle dobó-
számokban fejleszti magát, félegyházi
edzője Kerék Csaba, testnevelő tanára
Nagy Ferenc.      RF

Egerben rendezték meg május 30. és június 2.
között a hagyományos Bornemissza Gergely
Emlékversenyt, melyen 49 szakosztály 218
versenyzője vett részt. A KHTK Ökölvívó Szak-
osztálya 5 versenyzőt indított. 

Eredmények: Serdülő korcsoport 59 kg: Kont-
recz Márk; ezüstérem, junior korcsoport 48 kg:
Rácz Antal; bronzérem, junior korcsoport, 50
kg: Bányai Arnold; aranyérem. Bányai Arnold
a verseny után egy hónapra a tatai edzőtáborba
költözött, ahol megkezdte a június végén Bul-
gáriában kezdődő Junior Európa Bajnokságra

való felkészülést. A KHTK versenyzői június
9-én Bajára kaptak meghívást, és mindannyian
győzelemmel mutatkoztak be súlycsoportjuk-
ban. A versenyen Tóth Bence, Ajtai József, Ajtai
Szilveszter, Demeter István, Rácz Antal, Hor-
váth Richard és Kovács Márk vett részt Varga
István és Mihály János edzők vezetésével. A
KHTK versenyzői és edzői július 2-7. között
balatoni edzőtáborban vesznek részt Zánkán,
melynek szervezői Kovács „Kokó” István és
Erdei „Madár” Zsolt. A felsorolt versenyek és
a táborozás költségeit a félegyházi Ökölvívó
Alapítvány biztosította. Némedi László

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és

Művelődési Központ tisztelettel meghívja
Önt június 27-én szerdán, 10 órakor a

Szezonális Tourinform Iroda  

megnyitó ünnepségére (Kiskunfélegyháza
Petőfi tér 1. (volt borozó épülete).

Köszöntőt mond Kapus Krisztián pol-
gármester, országgyűlési képviselő. 

Kalocsán rendezték a diák II-es korosztály magyar
bajnokságát szabad fogásban, ahol a 10-11 éves
korúak vehettek részt. Az ország legjobbjai között
nagyon szépen szerepeltek a Kiskunfélegyházi
Vasas TK versenyzői. Kezd beérni az a szorgalmas
munka, amit ezek a tehetséges fiatalok elvégeznek,
hiszen az idén már a diákolimpián is születtek jó
eredmények.

A magyar bajnokság a legrangosabb megméret-
tetés, amin ez a korosztály megmutathatja tudását
és itt sikerült három érmet is szerezni. Szöllősy

Balázs három tusgyőzelem és egy vereség után a
3. helyért vívott csatában nagyszerűen helyt állt
és megszerezte a bronzérmet a 29 kilogrammos
súlycsoportban. A 35 kilogrammosok között Ko-
vács Alex négy szép győzelemmel került a dön-
tőbe, ahol nagyon szoros pontozásos vereséget
szenvedett, így a dobogó második fokára állhatott
fel. A 69 kilogrammos Szécsény Ádám folya-
matosan fejlődik és a diákolimpiai bronzérem
után magyar bajnoki ezüstéremmel is büszkél-
kedhet ezentúl. Edzők: Ván Jenő, Szabó József
és Kelemen András.

Földvár Kupa
Tiszaföldváron rendezték meg június 9-én a
Földvár Kupát, ahol húsz egyesület 250 ver-
senyzője mérte össze tudását a medencében.

Eredmények, Dobos Dorka (2000):100 m
gyors: 1:11,00 (3. hely), 100 m hát: 1:23,1 (3.
hely), 100 m mell: 1:34,45 (3. hely). Szekeres
Orsolya (2000): 100 m mell: 1:41,92 (12.
hely), 33 1/3 mell: 0:32,43 (4. hely), 33 1/3 hát:
0:31,2 (3. hely), Szekeres Norbert (2006):
33 1/3 mell: 0:50,87 (11. hely). Felkészítő
edzők: Kurucz Kornélia és Sebők János.

Csobbanj és szurkolj! 

A Félegyházi Strand egész nyáron várja a
sportimádókat! Hiszen nálunk nem csak a
labdarúgó Európa Bajnokságot, hanem az

Olimpiát is végigszurkolhatják, természete-
sen HD minőségben. Várjuk a szurkolni és

fürödni vágyókat egyaránt!
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