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Közlöny
Régi-új igazgatók az intézmények élén

Folytatódik
a Panel-program
A 2009-2010. években a Petőfi lakótelepen,
valamint a Majsai úti lakótelepen lezajlott
beruházások folytatásaként újabb három
lakóközösség iparosított technológiájú épületének energetikai felújítása kezdődik el
városunkban.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
még a 2009. évi “ZBR Klímabarát Otthon
Panel Alprogram Pályázat” kiírásához csatlakozva hét társasház illetve lakásszövetkezet
pályázatát támogatta. A pályázatok tartalmi és
formai szempontból teljesítették a pályázati
felhívásban foglaltakat, ezért bíztunk benne,
hogy a kormányzat ebben nehéz gazdasági
környezetben is elő tudja teremteni a beruházások támogatásához szükséges vissza
nem térítendő támogatás fedezetét. Folyt. 2.o.

Nem hozott változást a város négy oktatási intézményében a június 28-ai igazgató választás. A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetője Csernus Krisztina, a Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény – Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Makányné Óvári Éva, a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola igazgatója
Mester Ernő, míg a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatója Ágoston Tibor lett. A megbízásuk öt esztendőre szól.

Július végén indul a szennyvízprogram
Indulhat a szennyvízprogram befejező ütemeinek megvalósítása Kiskunfélegyházán. A kivitelező kiválasztása megtörtént, az eredményt július
13-án hirdetik ki.
A munkaterület átadás-átvétele a hónap végén

megtörténik, amennyiben senki sem él jogorvoslattal az ajánlattevők részéről. A projektnyitó rendezvényt július 31-én 10 órakor tartják a
városháza dísztermében - tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester.
Részetek a 2. oldalon.

Olcsóbb lesz a sportcsarnok?
Közel kéthónapos tárgyalássorozat után sikerült rendezni a Kész Ingatlan Kft., a 3P Kész Aréna Kft., és a
Kiskun Szabadidő Kft. között fennálló körbetartozást.
Ennek eredményeként 100 millióval csökkenhet a város
adóssága a sportcsarnokot építő 3P Kész Aréna Kft-vel

szemben. A körbetartozás megszűnésének hozadéka,
hogy éves szinten közel 45 millióval, a futamidő végén
pedig mintegy 450 millióval kerülhet majd kevesebbe a
sportcsarnok a városnak – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.
Folytatás a 2. oldalon.

Átadták a KÖÁI új sportudvarát
Ünnepélyes keretek között avatták fel
június 22-én a KÖÁI József Attila Általános Iskola új sportudvarát. A beruházásra
a belügyminisztérium pályázatán nyert 18
millió forintot az intézmény.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a
fejlesztéshez szükséges összeg nyolcvan
százaléka volt, a fennmaradó részt az önkormányzat teremtette elő az Együtt az Össze-

vont Iskola Diákjaiért Alapítvány segítségével. Az alapítvány mindezen túl
magára vállalta a sportpálya körüli térburkolat egy részének kialakítását, így
összesen 4,5 millió forinttal járult hozzá
a beruházás megvalósításához. A létesítményt Kapus Krisztián polgármester
és Mester Ernő, a KÖÁI igazgatója
avatta fel a tanévzáró ünnepség keretén
belül.
Részletek a 3. oldalon.

Tourinform iroda
nyílt Félegyházán
Szezonális Tourinform iroda nyílt június
27-én a Petőfi tér 1. szám alatt (volt
borozó épülete).
A városban korábban -2005-2011 februárjáig – működött Tourinform iroda. A város
vezetése idén úgy döntött, hogy ismét megnyitja az intézményt, a kiskunfélegyházi
kistérség turizmusának fellendítése érdekében. Az iroda a tájékoztató tevékenysége mellett minél szélesebb körben kívánja
megismertetni a kistérség turisztikai kínálatát, s a helyi vállalkozókat sikeres együttműködésre próbálja ösztönözni. Folyt. 3. o.

Megújul a Bercsényi
utcai óvoda udvara
Közel nyolcszázezer forintot költenek a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, Bercsényi utcai tagóvodája udvarának
felújítására.
A beruházásra 640 ezer forintot biztosít az
óvoda közhasznú alapítványa, illetve 100 ezer
forintot nyert az intézmény a Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba intézményi pályázatán. A kivitelezés kötségeihez Kapus
Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője
is hozzájárult. A munkálatok július 2-án kezdődtek el, az ünnepélyes átadást a tervek szerint szeptemberben, egy családi nap keretében tartják meg.
Részletek. 3. old.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

Július végén indul a szennyvízprogram
Folytatás az 1. oldalról.
A szennyvízcsatorna beruházás III-IV., nyolc
városrészt – Kossuthvárost, Móravárost, Bankfalut, Kertvárosi részt, Bikahegyet, a Zöldmező
és az Aranyhegyi lakótelepet, valamint a Molnár
telepet – érinti. A nettó 2,5 milliárd forintba
kerülő beruházás költségének 85 százalékát az
Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában kapja a város, mint vissza nem
térítendő támogatás. A fennmaradó önerőt az
önkormányzat közreműködésével a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat biztosítja, a lakosok
által befizetett hozzájárulásokból. A szennyvíz-

csatorna beruházás III-IV üteme során 42 kilométer fővezetéket, 25 kilométer bekötővezetéket
fektetnek le 2014. áprilisáig a szakemberek, illetve 51400 m2 helyi út sávos helyreállítása,
valamint 20280 m2 főközlekedési út teljes sávos
felújítását végzik el a beruházás keretében. A
munkálatok a legsűrűbben lakott városrészekben
– Kossuthváros, Móraváros, Bankfalu-kezdődnek. A projekt befejezése után Kiskunfélegyháza
csatornázottsága 100 százalékos lesz.
A projekttel kapcsolatos kérdéseiket a 0680/ 205323-as zöldszámon tehetik fel az érdeklődők.
-g-

Kevesebbe kerülhet a sportcsarnok
Mint köztudott a 2007-ben felépült sportcsarnok
az úgynevezett PPP (Public Private Partnership)
konstrukcióban valósult meg. A projekt a futamidő végére 5,6 milliárd forintba kerül. A szerződés értelmében a kivitelező Kész Kft. 15 éven
keresztül üzemelteti a sportcsarnokot, a város tulajdonába csak ezután kerül a létesítmény. Az
önkormányzat 15 éven át évi 320 millió, azaz
közel napi 1 millió forintot törleszt a cégnek. A
komplexum üzemeltetésével a Kész Ingatlan
Kft-t bízták meg, a cég a működtetéssel pedig a
100 százalékban önkormányzati tulajdonú
Kiskun Szabadidő Kft-t. Időközben a város mintegy 300 millió forint adósságot halmozott fel a
3P Kész Aréna Kft-vel szemben, míg a Kész Ingatlan Kft. százmillióval tartozott a Kiskun

Szabadidő Kft-nek. A körbetartozások miatt (a
repülőteret, a honvéd sporttelepet és a strandot is
üzemeltető) az önkormányzati tulajdonú cég
csőd közeli helyzetbe került. Az önkormányzat
és a Kész Kft. közös érdeke volt a körbetartozás
mielőbbi rendezése. Így született meg a megoldás, hogy a 3P Kész Aréna Kft. átvállalja a
Kész Ingatlan Kft. adósságát a város pedig
kötelezettséget vállalt arra, hogy havonta 20 milliót törleszt a beruházónak. A sportcsarnok
üzemeltetésére utalt összeget jövőben a Kiskun
Szabadidő Kft. más célokra nem használhatja.
Az így keletkező megtakarítás eredményeként
évi 45 millióval, a futamidő végén pedig mintegy
450 millióval kerülhet a városnak kevesebbe a
sportcsarnok – tette hozzá Balla László.

Folytatódik a Panel-program
Folytatás az 1. oldalról.
A komplexitásra törekvő épületfelújítások miniszteri támogatásának köszönhetően első körben 3 társasház illetve lakásszövetkezet kezelésében lévő épület újul meg még a fűtési szezon kezdete előtt. Az Asztalos J. u. 10-12. szám
alatti társasház felújítási munkálatai július 9-én
kezdődnek el, azt követi az Arad u. 3/A-B-C.
augusztusban, valamint a Deák F. u. 1-5. szám
alatti társasház szeptemberben. Az Asztalos J.
u. 13-23. szám alatti épület pályázata is nyert,
de a felújítása előtt még további szövetkezeti
döntések meghozatala szükséges. A komplexitás az első lakószint alatti födém és a külső
homlokzatok szigetelését, nyílászárók cseréjét,

a tető víz- és hőszigetelését, a közös helyiségek
nyílászáróinak cseréjét, valamint a szükséges
épületgépészeti felújításokat jelenti. A 134 db
lakás felújításához szükséges 218 m Ft-hoz az
önkormányzat 21 m Ft támogatást biztosít. Ezúton is gratulálunk a három lakóközösségnek,
köszönjük a közös képviselők és a pályázatírók
lelkiismeretes munkáját és sok sikert kívánunk
a most kezdődő felújítási munkákhoz. Reméljük, hogy hamarosan elkezdődhet a Holló L. u.
13-27. Asztalos 2-8. és az Attila u. 1-3. szám
alatti épületek felújítása is – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián, polgármester, a körzet önkormányzati képviselője.
-munkatársunktól-

Nyertes LEADER pályázatok két kistérségben
A tavalyi évben a Kiskunok Vidékéért Egyesülethez
benyújtott LEADER pályázatokból 47 bizonyult
sikeresnek és nyert 61,2 millió forint támogatást. A
kiskunfélegyházi kistérségből hét rendezvény kerül
támogatásra: Bugacon, Bugacpusztaházán, Fülöpjakabon, Pálmonostorán, három pedig Kiskunfélegyházán.
Ezek hagyományzőrző- és kulturális rendezvények,
az igényelhető maximális összeg 250.000 forint volt.
Összesen 1.180 ezer forint. Öt civil szervezet szerezhet be a működéséhez szükséges eszközöket: kettő bugaci, egy pálmonostori és kettő félegyházi. Mivel itt maximum 1,2 millió forintot lehetett nyerni, a
végeredmény 5,9 millió forint. Bugacpusztaházán
kialakítanak egy sportpályát 3,8 M Ft-ból, így a
térség minden településének sportlétesítménye,
sportpályája megújul a LEADER támogatásokból.

Bugacon egy falusi szálláshelyet felújítanak, illetve
két őstermelő, egy bugaci és egy félegyházi, új
gépekkel korszerűsíti termelését. A településekre így
összesen 18,7 millió forint került.
A kiskunmajsai kistérségből: hat hagyományőrzőés kulturális rendezvény kerül támogatásra 1,2 M
Ft-tal: 3 Majsán, illetve Csólyospáloson, Jászszentlászlón és Móricgáton. 12 civil szervezet nyert eszközfejlesztésre összesen 11,6 M Ft-ot. Ezek közül 7
majsai székhelyű, 3 szanki és egy csólyospálosi. a
jászszentlászlói sportpályát 4,5 M Ft-ért felújítják és
korszerűsítik. Egy pék vállalkozó kemencét vásárolhat 5 M Ft-ért. Három őstermelő (majsai, szanki és
kömpöci) új gépekkel korszerűsíti termelését 5 M
Ft-ért. A településekre így összesen 28,4 millió forint
került.
Kapus Krisztián,
a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöke
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Elismerték munkájukat
A Semmelweis Nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon, július elsején,
országszerte megemlékezéseket tartanak. Városunkban június 28-án, a képviselő-testületi ülésen
adta át Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Jogi Bizottságának Elismerő Oklevelét dr. Réczi
László, a Jogi Bizottság elnöke a legkiválóbb, a
leglelkiismeretesebb munkát végző egészségügyi
dolgozóknak.
Bizottsági dicséretben részesült: a Seven Dentists
Kft., Dr. Kurthné Dr. Szekeres Irén gyógyszerész,
Dr. Farmasi Róbert háziorvos, Ifj. Dr. Domján Mihály pszichológus, Dr. Balla Rozália háziorvos, Dr.
Bajzák Jenő háziorvos, Dr. Hegedűs Éva gyermekorvos, Dr. Rádi Erika gyermekorvos, Pozsárné
Kristóf Mónika asszisztens.
Ünnepséget tartottak június 29-én a Semmelweis
Nap alkalmából a városi kórházban. Az egészségügyi dolgozókat Kapus Krisztián polgármester
köszöntötte, majd ezt követően adta át a kitüntetéseket, jutalmakat az arra legérdemesebb dolgozóknak dr. Vincze Sándor igazgató.
Közszolgálatban 25 évet eltöltött áldozatos, felelősségteljes munkájáért jubileumi jutalomban
részesült: Csányiné Bokor Erika asszisztens –
tüdőgondozó, Dr. Fekete Róbert osztályvezető
főorvos – mozgásszervi rehabilitáció, Fazekasné
Solymosi Ildikó ápoló – krónikus belgyógyászat,
Gulyás Antalné varrónő – mosoda. Közszolgálatban
30 év: Bokor Imréné asszisztens – gégészeti szakrendelés, Eszikné Kovács Ildikó asszisztens – pszichiátria, Forgó Jenőné ápoló – krónikus belgyógyászat,
Göröcs Éva ápoló – mozgásszervi rehabilitáció,
Kulik Irén ápoló – krónikus belgyógyászat, Patyi
Józsefné ápoló – gyermekgyógyászati szakrendelés,
Törökné Pintér Veronika asszisztens – gégészeti
szakrendelés, Varga Józsefné ápoló – krónikus belgyógyászat, Varga Piroska labor asszisztens. Közszolgálatban 40 év: Dr. Fehérvári István főorvos –
gyermekgyógyászati szakrendelés, Tarjányi Jánosné
könyvelő – pénzügyi-számviteli osztály.
Főigazgatói dicséretben és jutalomban részesült:
Turcsányiné Fekete Éva pénztáros, Sztakó János
beteghordó, Szikora Ilona ápolónő – krónikus belgyógyászat, Szabóné Vakulya Klára ápolónő,
Serfőző Tünde ápoló, Drozdik Jánosné asszisztens.

Astellas-díj
Mint ismeretes, a tavaly első alkalommal meghirdetett Astellas-díj - Az év egészségügyi szakdolgozója - pályázat sikerén felbuzdulva az Astellas
Pharma, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2012 februárjában ismét nemes
versengésre hívta a szakma gyakorlóit.
A pályázat legfőbb célja továbbra is a kiemelkedő
emberi és szakmai teljesítmények felkutatása és nyilvánosság előtti elismerése maradt. Czikó Gáborné,
a Kiskunfélegyháza Városi Kórház és Rendelőintézet – Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ járóbeteg szakellátás vezető asszisztense Astellas-díjat
kapott egyéni kategóriában. A díjat július 7-én, a budapesti Művészetek Palotájában, a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Kara diplomaátadó
ünnepségének keretében vehette át.
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Félegyházi Közlöny

3. oldal

Megújul a Bercsényi utcai óvoda udvara Összeültek

a polgármesterek

Folytatás az 1. oldalról.
A rendelkezésre álló keretből futja a jelenlegi homokos és betonos, mozgásra hasznosított talajfelület egy részének gumiborítására. Ütéscsillapító felületet kap az
„Aladdin” mászóvár, betonkoszorúra ragasztott gumilapos borítás váltja fel a régi
elkorhadt deszkákat a harmadik csoport
homokozójában. Rendbe teszik az óvoda
Nádasdy utca felőli falát. A kőműves munkát és festést a szülők végzik el – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Virágné Tóth
Márta feladatellátási hely vezetője.

Megbeszélést tartottak június 21-én a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagjai – a félegyházi kistérséghez tartozó
települések polgármestereinek részvételével – a
Városházán. A napirendi pontok között szerepelt
a gyermekjóléti alapellátás ügye, melyen belül a
KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény biztosít gyermekjóléti szolgáltatást is.

Tourinform iroda nyílt Félegyházán
Az iroda egész évben teljeskörű, naprakész, átfogó
turisztikai információkat szolgáltat Kiskunfélegyháza és az adatgyűjtő területéhez tartozó települések
szálláshelyeiről, vendéglátóhelyeiről, közlekedéséről, programjairól, látnivalókról, szolgáltatásokról
a helyi lakosok és turisták részére. Az információk
mellett az érdeklődők hozzájuthatnak ingyenes turisztikai kiadványokhoz is, továbbá az internet segítségével azonnal tájékozódhatnak az aktuális akciókról, árakról, útvonalakról. Az információszolgáltatás mellett az iroda másik alapfeladata a meghatározott módon történő adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbankja számára.
Az iroda a jövőben mindent megtesz azért, hogy a
betérő vendégek segítségére legyen, maximálisan
eleget tegyen igényeiknek, kéréseiknek és informá-

ciós szükségleteiknek. Folyamatos szakmai kapcsolatot kíván tartani a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel. Folyamatosan figyeli a turisták minőségi
elvárásait, a keresett, esetleg hiányolt szolgáltatásokat. Félegyháza és térsége fontosnak tartja, hogy
mind a települést, mind annak térségét, turisztikai
vonzerőit, információit közzétegye, népszerűsítse.
Ezért település-ismertető kiadvány készítésével, esetenként kiállítások rendezésével, partner- és testvértelepülésekkel való kapcsolattartással, a városi
honlap működtetésével biztosítja a támogatás turisztikai célú felhasználását. Az iroda szeretné támogatni a helyi termelők, kézművesek,
hagyományőrzők tevékenységét termékeik bemutatásával, esetleg értékesítésével. Az iroda tervezi
városnéző túrák szervezését is.

Megszépülnek a szakmaközi belső terei
Közel hatszázezer forintot költenek a Szakmaközi Művelődési Ház belső tereinek felújítására. A rendelkezésre álló keretből a két
oktató, a kiállító terem, és néhány kiszolgáló
helyiség kifestésére, a falak kijavítására, illetve az ajtók rendbetételére futotta.
A beruházás költségeit a fenntartó, a Területi
Intézmények Szövetsége biztosította, a munkálatokat a Kiskunfélegyházi Összevont Szak-

képző Intézmény Kossuth Lajos tagintézményének tanulói végezték el. Mindezen túl az intézményben működő klubok tagjai rendbe tették a művelődési ház udvarát és parkját, illetve
részt vettek a takarításban is. Az első ütem rövidesen befejeződik, amennyiben újabb forrásokhoz jutnak, elvégzik a többi helyiség rendbetételét és az épület homlokzatának felújítását
is – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Rókus
Tibor igazgató.

A feladatellátásban a Társulás alapító tagönkormányzatai közül Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Petőfiszállás és Tiszaalpár
vett részt. Petőfiszállás Község Önkormányzata
májusban úgy döntött, hogy a továbbiakban önállóan kívánja ellátni ezt a feladatot. Ebből kifolyólag szükségessé vált a megállapodás módosítása, melyet a június 21-i ülésen el is fogadtak,
és szeptembertől hatályos lesz. A társulási tanács
elé terjesztették még „A Kiskunfélegyházi kistérség térségi tanyafejlesztési programja”című
dokumentumot, mely négy hónapos kutatómunka
eredménye. Adatgyűjtés, lakossági fórumok tapasztalatai és statisztikák segítségével állították
össze az anyagot, mely megfogalmazza a problémákat és megoldási alternatívákat kínál. Mivel
küszöbön áll a 2014-2020 Európai Uniós költségvetés meghatározása, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat fejlesztési javaslatokat vár az érintett Önkormányzatoktól. A Kistérségi Társulás támogatja a települések által beadott fejlesztési
igényeket – tudtuk meg Juhász Miklóstól, a
Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény
igazgatójától.

Felújítanák
a Mallár féle keresztet?

Átadták a KÖÁI új sportudvarát
Folytatás az 1. oldalról.
A támogatási szerződést 2011 nyarán írták alá
a szaktárcával, az előkészítést követően a
beruházás kivitelezési munkálatai idén április
2-án kezdődtek és május 29-re fejeződtek be.
Az elnyert támogatásból megvalósulhatott a
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
József Attila Általános Iskola tagintézményénél az iskola elavult sportudvarának modern
multifunkcionális sportudvarrá történő átalakítása. A kialakított korszerű sportpálya
tenisz, kézilabda, kosárlabda, röplabda, futsal,
atlétika és távolugrás sportágaknak ad helyet.
A József Attila Általános Iskola emelt szintű
testnevelés osztálya kistérségi beiskolázású,
amely azt jelenti, hogy a Kiskunfélegyháza
vonzáskörzetéhez tartozó települések sportolni
vágyó tanulói lehetőséget kapnak a sokoldalú
testmozgásra. A létesítmény fejlesztése lehetővé teszi, hogy a nevelési intézmények tanulói
rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport és az iskolai

szabadidősport megvalósulását. Az élsporton
kívül a mindennapos testnevelés tárgyi feltételei is biztosítottak.
A multifunkcionális sportudvar nemcsak a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola tanulóinak tud sportolási lehetőséget nyújtani,
hanem a kistérségben élők számára is olyan
lehetőséget teremt, amely segít abban, hogy a
felnövekvő nemzedék egészségesebb legyen –
hangsúlyozta beszédében Kapus Krisztián.

A városunk főutcáján lévő 1867-ben emelt kőkereszt felújítását tervezi Szamosi Endre, a körzet
önkormányzati képviselője. Az egyházi jelképet
“Isten dicsőségére és a jámbor hívő nép lelki
épülésére” emeltette Mallár Pál és neje Vidéki
Borbála. Az idő vasfoga az elmúlt másfél évszázad alatt kikezdte a város első műkőből készült
keresztjét, így a felújítás halaszthatatlanná vált.
A beruházás becsült költsége 350 ezer forintra
tehető, melyet felajánlásokból szeretne összegyűjteni Szamosi Endre. Az első jelentkező a Bozóki
Testvérek Kőfaragó Kft. volt, a cég a műkőkereszt
csiszolását és a korpusz ingyenes felújítást vállalta
magára. Akik úgy gondolják fontos számukra
városunk főutcájának egyik ékessége, a Mallár
kereszt, és anyagi lehetőségük megengedi a
0670/334-96-61-es telefonszámon jelezhetik adományozási szándékukat – mondta el Szamosi
Endre önkormányzati képviselő.
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Jubilál a koncert fúvószenekar

Németh „Nyiba” Sándor volt a vendége június
28-án este a városi könyvtár Hattyúkerti zenés
esték sorozatának. Ne szégyelld, hogy van
lelked című zenés-verses önálló műsorára régi
edzőtársa, Dr. Réczi László – az 1977-es világbajnok – is ellátogatott. Az előadó dalaiban, verseiben a hagyományos értékeket helyezte előtérbe, és a hervadhatatlan fiatalság témáján merengett.

Megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
több programot is szervez a Kiskunfélegyházi
Koncert Fúvószenekar, melyek visszatekintenek
a múltra és ízelítőt adnak a jelenből. A rendezvények sora a zenekar életét bemutató kiállítással kezdődött július 3-án a Móra Ferenc
Művelődési Központban.

„Élményfotók”
Pálfy Gusztávné alkotásaiból nyílt kiállítás június 28-án a városi könyvtárban. Pálfy Gusztávné néhány évvel ezelőtt csodálkozott rá a
fotózás örömeire. Ma már fényképezőgépe
nélkül nem is indul el otthonról.
Király László Györgytől, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagjától kapott biztatást a
fotózás folytatásához. Több kiállítása is volt a ProCent Galériában, a Malom Galériában és Kecelen.
A könyvtárban 2010-ben Tavaszi virágcsodák
címmel csodálhatták meg képeit. „Élményfotók”
c. kiállítását Lukács Ferenc nyitotta meg,
közreműködött szaxofonon Csányi László.
„Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy kiállíthatom képeimet. Nagyon szeretek fotózni.
Fényképezőgép nélkül már nem tudom elképzelni
napjaimat. Szívem szerint minden szép pillanatot
és csodát szeretnék megörökíteni, amit most
megosztok másokkal is. Azt hiszem, ez már
szenvedély lett és nem csak hobbi.” – vallja az
alkotó. A kiállítás a Hattyúházban augusztus 24ig tekinthető meg.

Trytichonok
KissCzakó
Imre, a kiskunfélegyházi
Wesel Hugó Fotókör
vezetője nyitotta meg a Lodzi
Fotóművészek Társaságának Trytichonok című fotókiállítását június 30-án
a Kiskun Múzeumban.
A kiállításon a lengyel társaság huszonkét tagja mutatja be három-három munkáját, melyek témájukban és technikailag „egységes egészet” alkotnak,
innen a „Tryptyki“ (Triptikonok) elnevezés. A kiállított munkák sokszínűek, hiszen mindegyik művész
más-más témát dolgozott fel, portrék, természetfotók, művészképek sokasága várja az érdeklődőket.
A tárlat július 31-ig tekinthető meg a Kiskun
Múzeum dísztermében.

Köszöntőt mondott Jankovszki Ferenc, a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar Egyesület elnöke,
a kiállítást Ficsór József, az egyesület örökös
tiszteletbeli tagja nyitotta meg. A programsorozat
július 14-én, jubileumi koncerttel folytatódik a
Kész Aréna Városi Sportcsarnokban. A rendez-

vényen a jelenlegi tagok mellett a volt zenekarosok is játszanak, valamit fellép a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes, és meglepetés vendégek produkcióját élvezheti a közönség. Másnap, július 15-én vasárnap 10 órától térzenével
zárják a programokat, az eseményre a Szent
István Templom előtt kerül sor. A jótékonysági
koncertek bevételét a Borsihalmi művésztelep
javára fordítják. Jegyek kaphatók a zenekari
tagoknál, a Wink cipőboltban és a helyszínen is.
A régi tagok az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: lacatoth@upcmail.hu, Tel.: + 36 70/
3-352-695.

Angyalok városa
E címmel nyílt kiállítás Kisné Csík Mária gobelinbe és horgolásba álmodott alkotásaiból
július 3-án a Mozgáskorlátozottak Fesztiválja
alkalmából a Szakmaközi Művelődési Házban
a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú
Egyesület és a Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete szervezésében. A kiállítást
Balla László alpolgármester nyitotta meg.

gálhat a hátrányos helyzetű emberek számára is.
A tárlat július 8-ig tekinthető meg munkanapokon
9-17 óráig, szombat-vasárnap: 9-14 óráig.

A műsorban közreműködött Patai Heléna furulyán, Tonté Róbert hegedűn és Sejben Ilona zongorán. Balla László elmondta, a kétgyermekes
családanya a sorstól kapta, hogy mozgáskorlátozott lett, de a mottóként megfogalmazott gondolata, „Tegyünk önmagunkért!” nem csak gondolat marad, hanem életének középvonalává is
vált. Bizonyítja ezt élete és ez a kiállítás is. A
család ellátása napi feladat, de Kisné Csík Máriának emellett az alkotásra is jut ideje. Gobelinjeibe és horgolásaiba fogalmazza meg álmait,
gondolatait. Élete, munkássága példaként szol-

Vonószenekar a könyvtárban
A városi könyvtár Hattyúkerti zenés esték
sorozatának volt a vendége június 21-én a
TKIKI Művészeti Iskola Vonószenekara, akik
reneszánsz dallamokkal köszöntötték a közönséget.

A Hegyesi Judit zenetanár által vezetett vonósok
műsoruk címéhez híven – Kiránduljunk a zenében! –széles repertoárt vonultattak fel mind
zeneszerzők, mind zenei műfajok tekintetében.
A jelenlévők Johann Strauss két polkáját,
Brahms és Schumann műveit hallhatták, a zenei
palettát Janis Joplin egyik szerzeménye színesítette. Az est folyamán bemutatkozott a Tücsök
zenekar is, akik a fiatalabb korosztályt képviselik, és Mozart német táncát adták elő nagy sikerrel. Magas művészi színvonal jellemezte az
estét, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a
zongorakíséretről Szatmári Imre gondoskodott.
Bali Kinga
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Festményadomány Tibikének Kenával járőröztek
a Tourist Police-sok

Kena, a három és fél éves német juhász keverék
rendőrkutya és gazdája Peres Péter főtörzsőrmester kísérte el első útjukra a július 3-án induló Tourist Police szolgálat tagjait. A diákoknak Timafalvi László rendőrkapitány tartott
eligazítást. A szolgálat tagjai a nemrégiben megnyílt Szezonális Tourinform Irodában városismertető kiadványokkal felszerelkezve kezdték
meg tevékenységüket.

A sajtóban már régóta nyomon lehet követni a
félegyházi Tóth Tibike történetét, akinél hasnyálmirigy rákot diagnosztizáltak 2011 nyarán.
Azóta sok jóakaratú ember fogott össze ezen ügy
érdekében és nyújtott segítséget a családnak.
S. Vágó Eta kecskeméti festőművészt is megérintette a történet, hiszen négy unokája van. Mivel a
jótékonykodás sem áll tőle távol, úgy döntött
adományoz egy festményt Tibike szüleinek.

A virágot ábrázoló műalkotást eladásra szánják,
ezért egy, a festményt ábrázoló fotót is bekereteztettek, hogy megmaradjon emlékbe, ha az eredeti festmény már elkelt – tudtuk meg Strázsi
Imrétől, a művésznő menedzserétől. Az átadásra
június 22-én került sor a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal egyik tanácstermében. A festmény mellett egy iskolaszerekkel megpakolt táskát
is adományoztak a családnak, akik köszönetüket
és hálájukat fejezték ki a sok segítségért.

Dr. Horváth-Rekedt Gréta, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság sajtóreferense elmondta, negyedik éve működik nyaranta a Tourist Police
városunkban. Az idegen nyelveket is beszélő fiataloknak az a feladatuk, hogy információt adjanak a városba érkező turistáknak, de bűnmegelőzési szempontból is fontos a szolgálat, az uszodában például arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket. Idén júliusban a Constantinum Intézmény
gimnáziumának húsz diákja vállalta el a feladatot, akik 3-3 napos turnusokban váltják egymást.

Házaspárok találkozója Pálosszentkúton

Petőfiszállás – Pálosszentkúton tartották június 30án a Házaspárok Ünnepi találkozóját, melyet első
alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendeztek meg.
A tavalyi évre hirdette meg a Magyar Katolikus Egyház a család évét, melyhez kapcsolódóan sok ren-

dezvény zajlott a Mária-kegyhelyen, a pálos atyák
szervezésében. Mivel a családok ügye a társadalom
számára is fontos, továbbra sem feledkeznek el
róluk.
Gábor Imre, kerekegyházi plébános mutatta be a
hálaadó szentmisét, prédikációjában pedig összefoglalta a jó házasság ismérveit, és felhívta a figyelmet az akadályozó tényezőkre. Elmondta, az önzés,
a saját magam akaratának és kényelmének kergetése
nem teszi lehetővé, hogy a másik üdvösségén
fáradozzunk. Pedig az Isten társul választotta egymásnak a házasokat, hogy kölcsönös tisztelettel,
türelemmel és alázatos szeretettel segítsék egymást
az Istenhez vezető úton. Lássunk túl a gondokon,
hogy mindig okunk legyen az örömre, és derűsen
nézzünk szembe az élet nehézségeivel – ezt a tanácsot adta az atya a jelen lévő házaspároknak, akik a
szentmise végén esküvel erősítették meg a köztük
lévő szeretet kapcsolatot.
Bali Kinga

a
Párakapu
a Petőfi téren

Félegyháza is bekerül a Magyar-kertbe

Kiskunfélegyháza város is bekerül a Magyarország domborzatát és vízrajzát bemutató jakabszállási Magyar-kertbe. A „Magyarfalva
Programhoz” történő csatlakozásról június 28án döntött a város képviselő-testülete.
A tervek szerint augusztusban helyezik el a kertmakett területén a településünket jelző malomkövet, amely egyben bemutatkozási lehetőséget
biztosít Kiskunfélegyházának. Jakabszállás köz-

ség határában, a Bugaci Nemzeti Park mellett
található a Magyar-kert, amely a világon egyedülálló 1:1000 méretarányú domborzati és vízrajzi országmakett. Üzemeltetői a jelentős turisztikai vonzerővel és természeti értékekkel rendelkező magyar településeknek térítésmentesen
biztosítanak bemutatkozási lehetőséget egy, a
Magyarország domborzatát és vízrajzát élethűen bemutató kert-makett területén a települést
jelölő malomkő helyének biztosításával. Ennek
érdekében júniusban megalakult a Magyarfalva
Kft., amely az országmakett és a környezetében
elhelyezkedő fejlesztési területek hasznosítását
végzi.
A településekkel való együttműködési programjuk a „Magyarfalva Program” nevet viseli. Céljuk, hogy a Magyar-kert látogatói az országmakett területén barangolva ismerhessék meg
Magyarország településeinek nevezetességeit –
köztük Félegyháza értékeit, hagyományait.

A rendkívüli hőségre való tekintettel párakaput
helyzetek üzembe július 5-én a költségvetési üzem
munkatársai a Petőfi téren Kapus Krisztián polgármester kezdeményezésére.
A berendezést a járókelők hálásan fogadták és
azonnal megkedvelték, hiszen igazi felfrissülést jelent a vízfüggönyön áthaladni. A tervek szerint
egész nyáron üzemel a párkapu. A berendezés fenntartási és üzemeltetési költsége rendkívül alacsony,
hiszen mindössze napi 50-80 liter víz szükséges a
vízpermet előállításához – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Rádi Rudolf, a városüzemeltetési csoport
vezetője.
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Kézi aratóversenyt tartottak Haleszban Vizet osztanak
a városházánál
A napok óta tartó nagy meleg miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat III. fokú
hőségriadót rendelt el az ország egész területére.

Halesz adott otthont július 7-én a Kiskunsági
Aratónap, Kézi Aratóversenynek. A hagyományőrző rendezvényre a térség 15 csapata
nevezett, akik egy-egy 100 négyzetméteres
parcellán mutatták be, hogy őseink miként
takarították be a gabonánkat. A zsűri több
szempont szerint is értékelte a három-négyfős csapatok munkáját.
A legkiválóbbnak a Félegyházi Énekkar és Citerazenekar csapata bizonyult, megelőzve a
Félegyházi Brigádot, illetve a Haleszi Kislányokat. A legminőségibb munkáért különdíjat
kaptak a fülöpjakabi aratók.
Az aratóvesenyt követően a Haleszi Gazdakör székházánál a környező településekről
érkező néptáncosok szórakoztatták a nagyérde-

műt. Mindemellet
sportos népi játékok, humoros vetélkedők, íjászbemutató és lovaglási lehetőség várta az érdeklődőket. Az eseményt
aratóbál zárta. A
hagyományos hármaskerületi aratóversenyen négy
csapat, a Haleszi Gazdakör, a Haleszi Kislányok, a Félegyházi Brigád és a Selymesért
Egyesület csapata képviseli városunkat,
mondta el Ván Jenő szervező, a körzet önkormányzati képviselője.

A polgármester adta össze az ifjú párt
Első alkalommal vállalt anyakönyvvezetői
szerepet Kiskunfélegyházán polgármester.
Magai Balázs és Bene
Zsuzsanna frigyét Kapus Krisztián, a város
első embere szentesítette. A ceremóniára június 30-án a polgármesteri hivatal dísztermében került sor.

A kánikulában védőitalt (szódavizet) osztottak - továbbra is szükséges – osztanak- a
kiskunfélegyházi polgármesteri hivatal dolgozói a járókelőknek a Városháza bejáratánál.
A Józsa Szóda felajánlásának köszönhetően
jut elegendő víz minden arra járó polgárnak
ahhoz, hogy egy kicsit felfrissüljön a kánikulában – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Balla László alpolgármester.

Működik
a Petőfi szökőkút!
Két önkormányzati képviselő – Balla László,
5. számú, és Bense Zoltán, a 2. számú választókörzet – közbenjárásának és összefogásának
köszönhetően beindult a városközpontban
lévő Petőfi szökőkút is. A hiányzó alkatrészt
június 27-én szerelték be a szakemberek. A
hatékony fellépésnek köszönhetően most már
a város valamennyi szökőkútja, illetve ivókútja üzemel.

Esélyegyenlőség napja a szakmaköziben
Az Esélyegyenlőség Napja alkalmából tartott
rendezvényt június 25-én a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület és a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége a
Szakmaközi Művelődési Házban.
A programot Kapus Krisztián polgármester nyitotta meg. Elmondta, az esélyek megterem téséhez figyelem, észszerű tettek és a megfelelő
törvények szükségeltetnek, melyek hozzásegítik
a fogyatékkal élőket egy önálló, saját élethez.
Mindenkinek vannak hiányosságai, gyengeségei,
ezekkel együtt kell elfogadni és segíteni egymást,
főleg azon társainkat, akik valamilyen fogyatékkal élnek – fejtette ki véleményét a város első
embere. A folytatásban a Fogyatékos Személyek
Nappali Otthonának tagjai egyéni élménybeszámolókat tartottak. A műsorban a Százszorszép

Fogyatékkal Élők Nappali Intézmény, a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság és a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény lakói adtak
elő verseket és zenés produkciókat, táncokat.

Szent Iván éji mulatság
Hagyományos szentivánéji mulatságot tartottak a művelődési ház udvarában, június 23án. Kézműves foglalkozással kezdték az estét,
a gyerekek nemezeltek és ékszereket készítettek, majd az Aprók Táncával örvendeztették
meg a közönséget. A folytatásban fellépett a
Társadalmi Célú Közlemény, akik bebizonyították, hogy méltán nyerték meg a Rocktár
tehetségkutatójának senior kategóriáját. A félegyházi zenekar színvonalas koncerttel gondoskodott a jó hangulatról. A tűzgyújtást
követően moldvai dallamok csendültek fel, és
a résztvevők vígan táncolták körbe a tüzet.

2012. július 13.
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Élelmezési raktárost keresnek

Egyházi sorok

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.) pályázatot hirdet 1 fő részére élelmezési raktáros
munkakör betöltésére. A munkakörbe tartozó lényeges feladat: az intézmény
Csanyi út 3. sz. alatti telephely konyhájának élelmezési raktárosi feladatainak ellátása. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.

Ótemplom: - Vasárnap, július 15-én, ½ 11-kor lesz a kunszállási Kármelhegyi
Boldogasszony templom búcsúja.
- Szent Mónikás (autóbuszos) zarándoklat lesz a keresztény édesanyák számára
augusztus 25-én, Esztergomba. Jelentkezni az Ótemplom sekrestyéjében, illetve
a plébánia hivatalában lehet a részvételi díj, 3000 Ft befizetésével. A pontos indulás idejét később jelezzük.
- Egy hetes 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.
Újtemplom: - Ebben az évben ünnepli a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvós
Zenekar alapításának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból július 15-én, vasárnap
délelőtt 10 órakor a templom előtti téren koncertet tartanak. A koncert miatt azon
a napon 11 órakor kezdődik a szentmise.
- Július 15-én, vasárnap délelőtt ½ 11-kor tartják a kunszállási templom bú-csúját.
- A Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal kinevezése alapján Kovács Ferenc atya
augusztus1-től Soltvadkerten folytatja kápláni szolgálatát.

Pályázati feltétel: - középfokú végzettség, számítástechnikai ismeret, - büntetlen előélet. A pályázat részeként benyújtandó iratok: - iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Pályázat benyújtásának határideje:
2012. július 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálig
Erzsébet intézményvezető nyújt a 30/815-54-01-es telefonszámon. A pályázat
benyújtásának módja: - Postai úton a pályázatnak a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézmény címére történő megküldésével (6100
Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.). - Személyesen Gálig Erzsébet intézményvezető részére, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 25. A munkakör a pályázat elbírálását
követően azonnal betölthető.

LEADER pályázatok 2012.
2012 őszén utoljára hirdetik meg a LEADER pályázatokat a 2007-2013-as
időszakban. A munkaszervezet már megkezdte a projektötletek, fejlesztési
igények gyűjtését, hiszen a LEADER pályázatok legfőbb sajátossága, hogy
helyi igényekre, kezdeményezésekre épülnek. Javaslataikat, ötleteiket, fejlesztési céljaikat kérjük, juttassák el a munkaszervezethez, ahol hamarosan
indul a célterületek tervezése. Információ: www. kiskunokvidekeert.hu.
Elérhetőségek: e-mail: titkarsag@kiskunokvidekeert.hu, tel.: 77/492-716, cím:
6133 Jászszentlászló, Kossuth u.7.

Ingyenes képzések vállalkozóknak
A „Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül” tárgyú pályázati kiírás keretében a TÁMOP 2.1.4.-09/1-2010-0007 számú projekt lehetőséget
biztosít ingyenes képzésekre. A Kiskunfélegyházi Vállalkozók Ipartestülete is csatlakozott az országosan meghirdetett projekthez. Támogató az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ). A támogató a támogatást oly módon nyújtja, hogy
ingyenesen igénybe vehető képzést biztosít a képzésben résztvevők számára a
közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevő akkreditált képzőintézménnyel
megkötött vállalkozási szerződés révén. Infó: http://felegyhazikozlony.hu/?p=33246

Pályázatok fejlesztési támogatásokra
Megjelent a tanyafejlesztési program feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet. Az előző évhez hasonlóan az idén, 2012-ben is két célterületre nyerhető el
vissza nem térítendő támogatás. A támogatás igénybe vehető: a tanyák, valamint
az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez, valamint a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése
érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez. A pályázati lehetőséggel a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók vagy családi gazdálkodók élhetnek. További információ: http://felegyhazikozlony.hu/?p=33722

Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 es 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 katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap 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: Július 9-től július 15-ig SZENNA Patika,
Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398. Július 16-tól július 22-ig ALMA
Patika, Kiskunfélegyháza, 9. körzet 8/B. (TESCO) Tel.:76/712-036. Július 23tól július 29-ig KORONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466582. Július 30-tól augusztus 5-ig HÓVIRÁG Patika Szegfű u. 10/a. Tel:
76/463-363). Augusztus 6-tól augusztus 12-ig KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76 432-000.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Július 7-én és 8-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242), Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4.
(Tel.: 70/338-1097). Július 14-én és 15-én: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3-389-244), Dr. Pozsár Miklós, Kkfháza, Szegfű u. 21.
(Tel.:20/9812181). Július 21-én és 22-én: Dr. Vígh István, Bugac, Rákoczi út 1.
(Tel. 30/2-343-128), Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a. (Tel.
20/3-165-995). Július 28-án és 29-én: Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca
26. (Tel.: 20/3-619-330), Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.:
20/9-511-955)
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség: 06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek. házasságot kötöttek:Áron Erzsébet – Pelyhe József,
Jéga Edina– Szabó Zoltán, Bakti Kornélia – Kecskeméti Dávid, Sipos
Zsuzsanna – Fazekas Antal József, Bene Zsuzsanna – Magai Balázs.
Meghaltak:Tóth Ferencné Fodor Erzsébet, Faragó Istvánné Gondi Mária,
Faragó Ferencné Tarjányi Mária, Lantos Antal, Vincze Zoltán, Csányi József
Kálmán – Kiskunfélegyháza. Horváth Antal, Lédeczi Bertalan, Bertus Mihály
– Kecskemét. Gyebnár Mihályné Csehszakál Ilona – Ágasegyháza, Pálfi
Kálmánné Kovács Mária – Ballószög. Visnyei Lajos – Szank.

Mórára és Petőfire emlékeznek

Árverési hirdetmények

Városunk jeles személyisége, Móra Ferenc születésének 133. évfordulója alkalmából tart megemlékezést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a
Móra Emlékbizottság július 19-én 10 órakor Móra Ferenc szülőházánál. Ünnepi köszöntőt mond Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő,
a Móra Emlékbizottság elnöke. Műsorral közreműködnek a Constantinum
Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai.

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

Petőfi Sándor halálának 163. évfordulója alkalmából tart megemlékezést
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi Emlékbizottság július
31-én 18 órakor a Petőfi téren. Ünnepi beszédet mond Juhász István Kiskunfélegyháza Város díszpolgára. Közreműködik a Széljáró Balladás együttes
(Molnár István Nagyapáti Anita, Pázmándi Judit, Sövény Tibor, Vas László).
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Diákolimpiai bajnokok lettek
a Koppány íjászok

Ismét remekeltek
a félegyházi úszók

Hosszas előselejtezések után június 23-án, Budapesten rendezték meg a diákolimpiát a legjobb
magyar íjászoknak. A kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület fiataljai
közül öten verekedték be magukat a döntőbe. A
történelmi kadett fiú kategória volt a legnépesebb.
Itt Tábi János képviselte Kiskunfélegyháza várost,
ezen belül is a Koppányokat és a Bartha János
Kertészeti Szakközépiskolát.

Hódmezővásárhelyen rendezték meg június 24én a Dél-Alföldi Regionális Utánpótlás úszóversenyt, ahol a Bács, Békés, Csongrád megye
úszóegyesületeinek versenyzői álltak rajthoz.

János kitartása és tehetsége ismét megmutatkozott,
505 ponttal indult, míg legesélyesebb ellenfele
három selejtezőn szerzett legjobb 537 ponttal. Kiegyensúlyozott sorozatokkal (258, 255) az utolsó
előtti lövésére ledolgozta hátrányát és az utolsó 10
pontos lövésével, 10 pont előnnyel diákolimpiai bajnok lett. Történelmi kadett lány kategóriában már
nehezebb dolguk volt. A Koppányok közül ketten
jutottak be a döntőbe: Vass Bianka 372 és Ladányi
Ágnes 287 hozott ponttal. Mindkét versenyző a
Móra Ferenc Gimnázium tanulója. Ági így kimagasló döntőbeli teljesítményével az előkelő harmadik helyre küzdötte fel magát. Vass Bianka a
kiváló második helyen végzett. Így a dobogó teljesen
Koppányokból állt, hiszen az első helyezett Fekete
Eszter a Kis-Koppány ÍDSE tagja lett. A történelmi

serdülő lány kategória már kicsit simábban ment. A
Turul Koppányoktól Szeibert Nóra és Csányi Dóra,
mindketten a Constantinum Intézmény tanulói,
verekedték be magukat az ország legjobbjai közé.
Szeibert Nóra 1153 pontos végeredménnyel, 47 pont
előnnyel nyerte meg a diákolimpiai érmet.
Ugyanebben a kategóriában Csányi Dóra élete
legjobb eredményével zárta a versenyt, hiszen az
országos diákolimpiai döntőben ötödik helyezést
érte el

A versenyen a 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 és fiatalabb születésű gyerekek indulhattak.
9 egyesület 150 versenyzője vett részt az úszóversenyen, ahol a következő eredményeket érték
el a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület versenyzői.
Burai Boglárka (2002): 50 m leány pillangó:
0:37,76 (1. hely), 100 m leány pillangó: 1:20,65
(versenyen kívül), 100 m leány hát: 1:25,67 (2.
hely), Dobos Dorka (2000): 50 m hát: 0:38,94
(versenyen kívül), 50 m leány pillangó: 0:36,43
(versenyen kívül), 100 m leány pillangó: 1:27,33
(4. hely), 100 m leány hát: 1:23,64 (3. hely)
Vízhányó András (2003): 50 m fiú pillangó:
0:38,48 (2. hely), 100 m fiú hát: 1:29,38 (1. hely).
Kocsis Marcell (2001): 50 m fiú hát: (versenyen
kívül), 50 m fiú pillangó: (versenyen kívül), 100
m fiú gyors: (versenyen kívül), 100 m fiú hát:
1:25,81 (5. hely).

Sakktábor a Honvédon

Az országos döntőben is
helyt álltak triatlonistáink
Fadd-Dombin rendezték meg a Triatlon Diákolimpia országos döntőjét. Hat korcsoportban
állhattak rajthoz a gyerekek. A Jogging Plus
Szuperinfó Futóklub triatlonistái most saját
iskoláik színeit képviselték. A félegyháziak öt
korcsoportban tudtak rajthoz állni. A versenynap elejét a legidősebbek kezdték. A nagy
meleg ellenére az első női futam máris két
remek helyezést hozott.
A nap folyamán változatos befutó eredmények születtek, mindenkinek meg kellett
küzdeni a távokkal és a meleggel. A legmelegebb időben 13 óra után indultak a
legkisebbek. 50 méter úszás 1km kerékpár és

500m futás várt a résztvevőkre. Hegyi Boglárka elsőként szakíthatta át a célszalagot. Az
Országos Döntőben a legjobb 6 helyezett díjazásban részesült.
Versenyzők eredményei, 1. korcsoport,50 méter úszás, 1 km kerékpár és 500m futás: 1.
Hegyi Boglárka, 24. Trungel-Nagy Kolos
(KÖÁI Platán), 2. korcsoport, 100 méter úszás,
2 km kerékpár és 1 km futás: 12. Fricska Anna
(TKIKI Batthyány), 27. Csontos Fanni,
31. Fekete Vendel (KÖÁI Platán) 3. korcsoport, 200 méter úszás, 4 km kerékpár és 1 km
futás: 8. Baltás Olga (Kodály Zoltán Ált. Isk.),
9. Fricska Anna (TKIKI Batthyány).
Németh László

Az idén is, mint lassan egy évtizede, a vakáció
elején a KHTK sporttelepén tölthettek el egy
hetet a sakkot kedvelő félegyházi gyermekek,
június 25-29 között.
A rendezvény célja a versenyzés az elméleti- és
gyakorlati képességeik fejlesztése. Játszva tanulhattak, szórakozhattak, rejtvényt fejthettek, szimultánon vehettek részt, de nem hiányozhattak a
szabadtéri játékos vetélkedők sem. A szakmaiságot Kemény Csaba sakkoktató, Nagy György
sportszervező, Seres László nemzetközi sakkfőbíró (BKMSSZ főtitkár) és Tanács István sakkszakosztályvezető (BKMSSZ elnök) biztosította.

„Fiatalság bolondság?”…
…Miért nem inkább boldogság? lesz a témája
a XXI. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábornak, melyet augusztus 5-től 12-ig tartanak
meg a mórcigáti Hittanyán. Költség: 12.000
Ft/fő/8 nap, további nagycsaládos kedvezmények. Bővebb információ: Dr. Finta József, általános helynök, táborvezető. (tel:
20/9177621 fintajozsi@freemail.hu), Kapus
Krisztián táborszervező. (tel: 20/9771497 kapusk@gmail.com). A Lelkigyakorlatos Tábor
honlapja: www.hittanya.hu
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