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Közlöny
Jól halad a panelfelújítás
az Asztalos János utcában

Időálló burkolat
az üzletsor lépcsőin
Új burkolatot kaptak a
Béke téri üzletsor lép csői. A beruházás költségeinek kétharmadát
az önkormányzat, az
egyharmadát pedig a
boltok tulajdonosai állták.
A korábbi mészkő burkolatot az idő vasfoga, no és nem utolsó sorban az extrém
sportok szerelmesei tették tönkre. A balesetveszélyes lépcsőfokok felújítása
mára már halaszthatatlanná vált. A munkálatok 1,5 millió forintba kerültek –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.

Fejlesztés az állomásnál
Három lakóközösség iparosított technológiájú épületének energetikai felújítását végzik el szeptember
végéig a szakemberek városunkban. Az Asztalos J. u. 10-12. szám alatti társasház munkálatai néhány
napon belül befejeződnek, azt követi az Arad u. 3/A-B-C. augusztusban, valamint a Deák F. u. 1-5. szám
alatti társasház szeptemberben. A 134 lakás felújításához szükséges 218 millió forinthoz az önkormányzat
21 millió forint támogatást biztosít.
Folytatás a 2. oldalon.

Megkezdődött a szennyvízcsatorna beruházás
A polgármesteri hivatal dísztermében tartották meg július 31-én a város szennyvízcsatornázás
befejező ütemeinek megvalósítása című projekt sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényét.
A munkálatokat az EOM – Kiskunfélegyháza Konzorcium (székhelye:Üllő ) végzi el, félegyházi
alvállalkozók bevonásával.
A szennyvízcsatorna beruházás III-IV., nyolc városrészt – Kossuthvárost, Móravárost, Bankfalut, Kertvárosi részt, Bikahegyet, a Zöldmező és az Aranyhegyi lakótelepet, valamint a Molnár telepet – érint.

A nettó 2,5 milliárd forintba kerülő beruházás költségének 85 százalékát az Európai Unió és a magyar
állam társfinanszírozásában kapja a város, mint viszsza nem térítendő támogatás. Folyt. a 2. oldalon.

Megújul a Félegyháza – Majsa közötti út
Augusztus kilencedikén kezdődött el a Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa közötti 5402. jelű országos közút felújítása. A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív program keretében valósul meg.
A felújítás az 5402. jelű közút (Majsai út) 7+300
kilométer kezdőszelvény (542.sz., Bem dűlő körforgalmi csomóponttól) a 34+975 kilométerszelvény (Kiskunmajsa) közötti szakaszon, összesen
tehát 27,7 km-en valósul meg. A felújítás során változatlan pályaszélesség mellett elvégzik a burkolat
megerősítését, amely a helyenként szükséges kiegyenlítő rétegen kívül kétrétegű aszfaltozással
történik. Az érintett útszakaszon valamennyi autóbuszmegállóban buszöblöket alakítanak ki. Jász-

szentlászló és Kiskunmajsa belterületi bevezető
szakaszán középszigetes gyalogosvédelmi és sebességcsökkentő sziget kerül kialakításra. A munkálatok befejezési határideje október 15. – tájékoztatta szerkesztőségünket Kapus Krisztián országgyűlési képviselő.

Rövidesen elkezdődik a kiskunfélegyházi vasútállomás 1500 négyzetméternyi parkolásra és gyalogos forgalomra használt területének rendbetétele.
A személyforgalom magasabb szintű kiszolgálása érdekében két év múlva úgynevezett P+R parkoló kialakítására is sor
kerülhet, derült ki Németh Lászlóné, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszterének Dr. Garai István országgyűlési képviselőhöz címzett válaszleveléből.

Új buszváró Haleszban
Elkészült a haleszi tüzéppel szemben lévő
buszváró. A létesítményt július végén vehették birtokba az
utasok. A beruházás
költsége meghaladta a
félmillió forintot, melyet a biztosítási öszszeg fedezett- tájékoztatta lapunkat városunk polgármestere.
Kapus Krisztián elmondta, a várót tavaly
télen sodorta el egy helyközi járatú busz.
A csúszós úton ugyanis a jármű nem tudott
megállni. A baleset után az önkormányzat
kérte a Volán Zrt. illetékeseit, hogy minél
előbb intézkedjenek a buszváró helyreállításról. A létesítmény mára (július 31-re)
készült el.
Folytatás a 2. oldalon
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Indul a szennyvízcsatornaberuházás

Panelfelújítás

A polgármesteri hivatal dísztermében tartották
meg július 31-én a város szennyvízcsatornázás
befejező ütemeinek megvalósítása című projekt
sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényét. A rendezvényen megjelent a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Közreműködő Szervezete, mint támogató képviselője Barát Barbara, Kiskunfélegyháza polgármestere Kapus Krisztián, a Cashfund-HBF
Konzorcium képviselője, Hartyáni Gyula a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatal projektmenedzsere, a kivitelezést megvalósító EOM-Kiskunfélegyháza Konzorcium képviselője, és a U-SZ
Mérnök Konzorcium: FIDIC Mérnök képviselője,
illetve a kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat illetékese.

Folytatás az 1. oldalról.
Csomán Jánosné közös képviselő elmondta, a
munkálatokat július elején kezdődtek el. A két
lépcsőház tetőszigetelésével már elkészültek a
szakemberek. A lakások nyílászáróinak és a lépcsőházak ajtóinak cseréje már megtörtént, a
homlokzat szigetelése folyamatban van. A lakók
pozitívan értékelik a beruházást és maximálisan
elégedettek a kivitelezővel. A munkálatok augusztus közepén fejeződnek be.
A közös képviselőnek is meg kell köszönni a
munkát, hiszen folyamatosan a helyszínen van,
felügyeli a kivitelezést, elvégzi a szükséges
egyeztetéseket. Ennek is köszönhető, hogy gyorsan és zökkenőmentesen folyik az épület energetikai felújítása. A legkisebb épületen a „próbamunka” jól sikerült, ezért bízom benne, hogy
ugyanilyen tempóban és minőségben valósul
meg az Arad u. 3/A-B-C., valamint a Deák F. u.
1-5. szám alatti társasház rekonstrukciója –
hangsúlyozta Kapus Krisztián, polgármester, a
körzet önkormányzati képviselője.

Kapus Krisztián polgármester projektnyitó beszédében kiemelte a beruházás jelentőségét és a projekt fontosságát Kiskunfélegyháza szempontjából,
továbbá annak környezetvédelmi jelentőségét.
„Földünk, saját életterünk védelmének jelentős
előrelépése a szennyvízhálózat kiépítése, melynek
befejező, utolsó üteme kezdődik el városunkban.
Ezzel Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyházán teljes körűen kiépíti az egyik
legfontosabb környezetvédelmi feladatának számító
szennyvízcsatorna hálózatot.
Elmondható, hogy régi vágya válik valóra a félegyházi polgároknak ezzel a beruházással, hiszen az
elmúlt évek alatt a remény, az öröm, de a csalódottság hangjával is találkozhattunk a város lakóinak részéről a csatornázással kapcsolatban. A közös
cél mégis meghozta gyümölcsét, hiszen ahhoz,
hogy Félegyháza szennyvízcsatorna hálózata teljes
legyen a város területén, ahhoz szükség volt az
önkormányzati szándékra, a pályázati támogatásra
és a lakosság anyagi hozzájárulására is. Mindennek
a közös akaratnak pedig a gyümölcse, hogy most
elkezdődik a szennyvízcsatorna-hálózat befejező
ütemének kiépítése. Kiemelten fontos ez azon városrészek számára, amelyekben a kiépítésre most
kerül sor, de fontos ez a jövőnk számára is, hiszen
a környezetünk védelme érdekében ez jelentős
előrelépés. A megvalósításhoz szükséges források
biztosítása érdekében a kétfordulós pályázati rendszerű Környezetvédelmi és Energia Operatív Programra (KEOP) pályázatot nyújtott be Kiskunfélegyháza városa, és az első (I.) és a második (II.)
fordulón egyaránt 85 - 85 % -os Európai Uniós
(EU-s) támogatást nyert.
A projekt I. fordulója 2008-2010 évben valósult
meg, mely az előkészítési szakaszt jelentette, mely
során az alábbi feladatok teljesültek: Megvalósíthatósági tanulmányok – MT (Előzetes- EMT,
Köztes, vagy Részletes- RMT, ill. Végleges RMT),
költséghaszon elemzés (CBA), régészeti hatástanulmány, valamint teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetési eljárások
lefolytatása. A feladatok végrehajtása szakértők
bevonásával történt. Az előkészítő szakasz, mintegy
90 millió Ft-ba került 85 % -os EU-s támogatással
és 2011. február elején zárult le.
Az I. és a II. forduló közötti időszakaszban a rendelkezésre álló, Közreműködő Szervezet (KSZ)
által elfogadott dokumentumok, és tanulmányok
csatolásával a pályázatot az Önkormányzat a II. fordulóra benyújtotta. Hosszadalmas vizsgálatot és
egyeztetést követően a megvalósításra vonatkozó
Támogatási Szerződés (TSZ) 2011. decemberében
aláírásra került a támogatóval. A nettó 2,45 milliárd
Ft várható bekerülési költségű projekthez nettó 2,05
milliárd Ft. (85%) támogatást nyert az Önkormányzat. A szükséges 15 % -os saját erőt az Önkormányzat a lakosok bevonásával víziközmű társulaton keresztül biztosítja hitelfelvétellel, tehát a
társberuházói szerződés is megkötésre került.
A Támogatási Szerződés aláírását követően meg-

kezdődött a projekt megvalósulásában résztvevő
szakértők, közreműködők közbeszerzési eljárás
során történő kiválasztása. Feladatonként az alábbi
szerződések kerültek megkötésre: Közbeszerzési
eljárás lefolytatására, projektmenedzsment feladatok ellátására, PR tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, FIDIC mérnök-műszaki ellenőri feladatok ellátására, építési, kivitelezési munkák elvégzésére, valamint ingatlan- és vagyonértékű jog
megszerzéséhez kapcsolódó feladatok ellátására.
A projekt műszaki tartalma, nyolc városrészt
érint: Kossuthváros, Móraváros, Bikahegy, Kertváros, Bankfalu, Molnár telep, Aranyhegyi lakótelep, Zöldmező lakótelep (Csanyi úti).
Létesítményösszesítő: 1. Gravitációs gyűjtőcsatornák (előregyártott beton tisztítóaknákkal): DN
250 mm-es KG-PVC CSATORNA 2.868 m, DN
200 mm-es KG-PVC CSATORNA 38.979 m. 2.
Gravitációs bekötőcsatornák: DN 150 mm-es KGPVC CSATORNA 24.767 m. 3. Házi bekötések
száma: 2.826 db. 4. Szennyvíz-nyomóvezetékek:
D140x8 mm KPE PE80 937 m, D110x6,3 mm
KPE PE80 133 m, D90x8,2 mm KPE PE80 9.630
m, D90x5,2 mm KPE PE80 890 m. 5. Szennyvízátemelők: (új létesítmények) DN 1600 mm 7 db,
DN 1400 mm 1 db (meglévő átemelő, kapacitás
bővítés) 1 db. 6. Lefúvató kompresszorok: 2 db. 7.
Úthelyreállítások helyi utaknál (sávos) 51.402,34
m2. Úthelyreállítás országos utaknál (teljes pályás)
20.279,45 m2. Kivitelezési munkák megkezdésének (munkaterület átadás-átvétellel) időpontja: 2012. 07. 27. Kivitelezési munkák befejezésének (műszaki átadás-átvétellel ) időpontja:
2014.07.14. Ezt követően, használatba vételi és
üzembe helyezési eljárás lefolytatására kerül sor. A
Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna hálózat építés
befejező ütemeinek megvalósítása tárgyú projektben közreműködők: Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Közreműködő Szervezet
(KSZ): Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Építtető – Kedvezményezett:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. Építtető
– Társberuházója: Kiskunfélegyházi Viziközmű
Társulat. Tervezők: Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt.,
Kecskemét (szennyvíz vezeték). Vonalvezető Kft.,
Kecskemét (útburkolat). Kivitelező: EOM- Kiskunfélegyháza Konzorcium, Űllő (Konzorciumvezető:
EURO ASZFALT Kft., Űllő,– OMS Kft., Tata).
FIDIC mérnök-, műszaki ellenőr: U-SZ Mérnök
Konzorcium (Konzorciumvezető: Utiber Kft., Budapest, Szemes és Fia Kft, Szombathely). Közbeszerzési eljárást lebonyolító: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.,
Budapest.Projektmenedzsment: Cashfund-HBF
Konzorcium Budapest (Konzorciumvezető: Cashfund-Zrt., HBF Hungaricum Kft., Kecskemét). Jogi
projektmenedzsment: Botond és Társa Ügyvédi
Iroda, Budapest. PR és kommunikációs feladatok:
Prestige Média Kft., Budapest. A projekttel kapcsolatban további információk: Hartyáni Gyula,
projektfelelős, Tel: 06 76 562 035. Honlap:
www.szennyviz.kiskunfelegyhaza.hu.
Zöldszám: 06 80 205 323.
Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere
a projektnyitó beszédét a következő gondolatokkal
fejezte be: „kívánok a kivitelezőknek, a projektben
résztvevőknek sikeres és gyors, minőségi munkát,
a lakosoknak pedig türelmet és együttműködő segítséget, hiszen Félegyháza ezzel a beruházással elmondhatja majd, hogy városunkban a szennyvízcsatorna-hálózat teljeskörűen megvalósult.”

Rövidesen megszépül
a vasútállomásunk
Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Garai István idén áprilisban, levélben kereste meg a szaktárcát, melyben kérte a kiskunfélegyházi vasútállomás 1500 négyzetméternyi
parkolásra és gyalogos forgalomra használt területének rendbetételét. Az országgyűlési képviselő indoklásként hozta fel, hogy a rendkívül
„hepehupás” rész télen, a havas-jeges, csúszós
időben kifejezetten balesetveszélyes a gyalogosok és az autósok számára.
Németh Lászlóné miniszter asszony válaszlevelében leírta, hogy a terület a MÁV Zrt. tulajdonában van és üzemi terület, azon kijelölt
parkoló és várakozóhely nincs. Ennek ellenére
a felújítását várhatóan június 30-áig elvégzik.
Két év múlva pedig egy úgynevezett P+R parkoló kialakítására is sor kerülhet.
Néhány nappal ezelőtt a MÁV elnök vezérigazgatója arról tájékoztatta Dr. Garai Istvánt, hogy
a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a
munkálatok megkezdése késik. Dávid Ilona
mindemellett jelezte, hogy a KÖZOP Állomásfejlesztési Projekt keretében megújul a vasútállomás műemlék jellegű főépülete. A projekt
tartalmazza a kapcsolódó pályavasúti fejlesztéseket is. Betervezésre került az utasperon magasítása, P+R parkoló megépítése, tájékoztató
és biztonsági berendezések felszerelése. A beruházás becsült költsége mintegy 55 millió
forint.

Járdafelújítás
az Újtemplom előtt
Felszedték az Újtemplom előtti járdaszakasz egy
részét, a térburkolat köveit ugyanis „felnyomta”
a park egyik fájának gyökérzete. A balesetveszélyes járdaszakasz helyreállításával augusztus másodikára el is készültek a szakemberek. A felújításnak köszönhetően nem csak a balesetveszély hárult el, hanem az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolításában sem okoz fennakadást a
felpúposodott burkolat.
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Petőfi Sándorra emlékezett a város

3. oldal

Térfigyelő kamera
a Béke téren
Néhány napon belül üzembe helyezik azt a 360
fokban elforgatható térfigyelő kamerát, mely a
Béke tér rendje felett hivatott őrködni. A képet a
polgármesteri hivatalban kialakított központi szerveren rögzítik. A térfigyelő rendszer kiépítése az
önkormányzat költségvetését nem terhelte, mivel
a rávalót Balla László, a körzet önkormányzati
képviselője és a Béke téri üzletek tulajdonosai
adták össze.

Százhatvanhárom éve, 1849. július 31-én a
fehéregyházi csatában veszett nyoma a magyarság egyik legnagyobb költőjének, Petőfi
Sándornak. Városunk önkormányzata és a
Petőfi Emlékbizottság július 31-én tartott
megemlékezést a Petőfi téren.
A himnusz elhangzása után helyezték el koszorúikat a jelenlévők a költő szobrának talap-

zatán. Pásztor Ferenc: Petőfi félegyházi lakában című versét Kovács Ferenc, a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium 9/A osztályos diákja
szavalta el. Ünnepi beszédet mondott Juhász
István Kiskunfélegyháza Város díszpolgára.
Közreműködött a Széljáró Balladás együttes
(Nagyapáti Anita, Pázmándi Judit, Sövény
Tibor, Vas László).

Adomány a testvérvárosból
A partnervárosi kapcsolatok révén ismét
adományban részesült a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth
Lajos Középiskolája.

Tisztújítás a Jobbikban
Tisztújító taggyűlést tartott július 19-én a Jobbik
Kiskunfélegyházi Szervezete. A rendezvényt Suhajda Krisztián a Jobbik Megyei Választmányának
elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Jobbik
frakciójának vezetője és vitéz Szűcs Imre megyei
alelnök is megtisztelte jelenlétével. A tagság döntése értelmében az elnöki tisztet továbbra is Kollár
László tölti be, alelnökök Szládik József és Polgár
István.

Ezúttal német testvérvárosunk, Braunfels támogatta az iskola gyakorlati képzését bútorokkal, használati tárgyakkal, különböző berendezésekkel. A szociális gondozó és ápoló
képzéshez szükséges adomány július 27-én érkezett városunkba, a szállítás a kiskunfélegyházi Rollsped Kft. közreműködésével valósulhatott meg. A bútorok lepakolásában a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet munkatársai segítettek.

Határtalanul!

Elkezdődött a Mallár-kereszt felújítása
A Városunk főutcáján lévő 1867-ben emelt
kereszt felújítását kezdeményezte a közelmúltban 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.

Mint arról már korábban beszámoltunk, tavaly
nyáron, a Béke téren történt bűncselekmények
után újra égető szükség merült fel a közállapotok
hosszú távú és nagymértékű javítására. A hivatal
és a rendőrség illetékesei szerint a hatékonyság –
a közterület-felügyelet és a rendőrség megerősített járőrszolgálata mellett – csak térfigyelő
rendszer alkalmazásával érhető el. A kivitelezésre
egy helyi szakcég tett kedvező ajánlatot. A forgatható kamera, a rendszerhez szükséges
központ, átjátszóállomás és rögzítőberendezés
felszerelésének költsége néhányszázezer forintra
tehető. A rendszer előnye, hogy újabb kamerák is
ráköthetőek a hálózatra. Mivel a költségek közel
felét Balla László, a körzet önkormányzati
képviselője, a fennmaradó összeget a Béke téri
üzletek tulajdonosai vállalták magukra, a
térfigyelő rendszer kiépítése az önkormányzat
költségvetését nem terheli. Tervben van a térfigyelő rendszer bővítése is – tette hozzá Balla László alpolgármester.

Az idő vasfoga az elmúlt másfél évszázad
alatt kikezdte a bulgár szürke márványból
készült keresztet, így a felújítás halaszthatatlanná vált. A beruházás finanszírozását felajánlásokból szeretné megvalósítani Szamosi
Endre. Az első jelentkező a Bozóki Testvérek
Kőfaragó Kft. volt, a cég a kereszt csiszolását
és a korpusz ingyenes felújítást vállalta magára. A bontás július 17-én megtörtént és a
keresztet elszállították a Bozóki testvérek
Kft. telephelyére, ahol kezdetét vette a tényleges felújítás, mely előreláthatóan egy hónapot vesz igénybe. Akik úgy gondolják fontos számukra városunk főutcájának egyik
ékessége, a Mallár kereszt, és anyagi lehetőségük megengedi, a 06-70/334-96-61-es
telefonszámon jelezhetik adományozási
szándékukat.
- Munkatársunktól -

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága július 13-i döntésével a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázatokra 287.478.727 forint, a
„Együttműködés szakképző iskolák között” című
pályázatokra 98.787.773 forint, míg az „Együttműködés gimnáziumok között” című pályázatokra 49.033.500 forint vissza nem térítendő támogatási keretösszeget állapított meg.
A döntés eredményeképpen a 2012/2013-as tanévben 17 ezer diák és 2 ezer pedagógus vehet részt
Határtalanul! utazáson. Közöttük a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola. Az intézmény
503.300 forintot nyert az „Alkotásainkban, műveinkben megvalósult lét a mi hazánk” című pályázatával. A Határtalanul! program a nyertes iskolai csoportok számára teljes egészében finanszírozza a külhoni utazási és szállásköltségeket.
A Határtalanul! program ebben a tanévben háromezer külhoni magyar diák és tanár magyarországi
viszonossági látogatását is lehetővé teszi.
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Új káplán az Ótemplomban

„Fiatalság bolondság?”

Augusztus hónap hagyományosan az áthelyezések
ideje a Magyar Katolikus
Egyházban. Idén Kiskunfélegyházát is érintették ezek
az intézkedések, hiszen
városunk szülöttét Kovács
Ferenc atyát az Újtemplomból Soltvadkertre, az
Óplébánia egyik káplánját,
Seffer Attila atyát pedig Kiskőrösre helyezték. Attila
atya a továbbiakban plébánosi feladatokat lát el.
Az ő helyére érkezett a szlovákiai származású
Juhos Imre atya, hogy dunaszerdahelyi állomáshelye után Kiskunfélegyházán teljesítsen kápláni szolgálatot.

Huszonegyedik alkalommal rendeznek lelkigyakorlatos tábort a
móricgáti Hittanyán. A tábor témája
idén „Fiatalság bolondság?” – Miért
nem inkább boldogság?”. A program
augusztus 5-én ünnepi szentmisével
kezdődött. A tábor napirendjében
helyet kapnak a témában járatos
papok, szerzetesek, világi szakemberek előadásai, amelyek témáit kis
csoportokra oszolva, beszélgetés
során mélyítik el. A lelkigyakorlatos
jelleget erősíti a mindennapi szentmise, a közös imádság, a szentségimádás.

Juhos Imre 1983-ban született, 2010-ben szentelték
pappá, Szécsényi Attila káplánnal együtt, akivel
együtt teljesít szolgálatot a Sarlós Boldogasszony
Főplébánián. Vele a Budapesti Központi Papnevelő
Intézetben tanultak együtt teológiát, tehát régóta ismerik egymást és örömmel értesültek róla, hogy a
továbbiakban egy helyen szolgálják majd az Urat.
Juhos Imre káplán a szlovákiai Pozsonyban született
és Nádszegen él, gyermekkora óta vallásos közegben nevelkedett, a papi hivatás mindig is ott élt a
szívében. Sokat köszönhet principálisának dr.
Herdics György, apát-esperesplébánosnak, aki számos éven át egyengette s egyengeti útjait. Építészeti
szakközépiskolába járt, ahol stukatér, vagyis díszítő
végzettséget szerzett. Ebből adódóan jó kézügyességgel rendelkezik, többféle anyaggal is dolgozott
már, mint például papír, tempera és akrill, de régebben barokk stílusban is festett és gyertyát is öntött. Jelenleg az üvegfestés technikáit tanulmányozza, de szabad idejében szívesen orgonál. Az
érettségi utolsó évében már elkezdte a hittudományi
főiskolát Révkomáromban, mellette hittanárként
tanított, majd jelentkezett a Kalocsa – Kecskeméti
Főegyházmegyébe, mert dr. Bábel Balázs érsek
munkássága és személyisége mély benyomást tett
rá, hiszen többször tett apostoli látogatást szülőfalujában.

Fiatal tehetségek
a Hattyúházban

A lelkigyakorlatos tábor ötlete huszonegy esztendeje vetődött fel, egy kirándulás alkalmával. A
csoport középiskolás tagja, Kapus Krisztián javaslata valóra is vált. A tábor helyszíne a Móricgát
közelében lévő tanya lett, melyet az itt táborozó
fiatalok újítgattak, javítgattak évről évre. Működtetéséről a Néri Szent Fülöp Alapítvány gondoskodott.
Kezdetben harminc-negyven fiatal töltötte a nyarat a Hittanyán, de számuk egyre gyarapodott. A
lelkigyakorlatos mellett tánc, építő, fotóstáborokat
is rendeztek. A lelkigyakorlatos azonban a
legkiemelkedőbb volt mindközül. Programjaikat

minden évben más-más téma köré szervezik. Idén
a fiatalság került a középpontba.
Kapus Krisztián a tábor elindítója - aki ma már
polgármester és országgyűlési képviselő - elmondta, az elmúlt huszonegy esztendő alatt közel
háromezer fiatal vett részt a lelkigyakorlatos táborokban. Ez idő alatt generációs váltások is történtek, hisz az első táborok lakói most gyermekeiket
hozzák ide. Vannak akik családostól jönnek, hogy
lélekben feltöltődjenek.
A tábor olyan, mintha egy hétig a földi mennyországban lennénk, elfeledve a rohanó világot állítják többen a tábor résztvevői közül.

Dulity Tibor alkotótábor idén is

Szegedről, Nemesvámosról, Gárdonyból, Székesfehérvárról, Kecskemétről, Szolnokról, Mezőtúrról, Százhalombattáról és Gávavencsellőről érkezett az a 27 amatőr festő, alkotó, aki
ideális körülmények közt dolgozhatott Sáska
Tibor festőművész irányítása alatt. A nagy
gyakorlattal rendelkező művészeti vezető ezúttal arra törekedett, hogy az egyéni sajátossá-

az alkotók napjai felhőtlenül teljenek. A táborzáró értékelésen az is kiderült, hogy ebben
az évben egyrészt sokkal „termékenyebbek”
voltak az alkotók, másrészt technikailag gazdagabb, és minőségileg jóval magasabb színvonalú anyagot tettek le a táborlakók a zsűri elé,
mint tavaly. Egységesebb, kifejezetten szép
műalkotásokat láthattunk a táborban hagyott, illetve bemutatott alkotások szemrevételezésekor. A vidám, baráti hangulatban eltöltött igen
hasznos és termékeny időszak mindenkit megerősített, feltöltött, és igazi közösségi élményt
adott a táborlakóknak.
A táborban alkotók névsora: Nagy T. Selman
Ilona, Tóth László, Háziné Szikora Éva, Virágh
László, Várkonyi Gábor, Ladányi Melinda,

gokat, az egyéni jegyeket felerősítse az
alkotókban. Tette ezt sok-sok egyéni foglalkozással, bemutatóval. Külön hangsúlyt kapott
az akvarellfestészet és annak gyakorlása, melyben nagy segítségére volt a táborlakóknak Tóth
László, akit nevezhetünk a tábor „nagy öregjének” , hiszen 17. alkalommal volt résztvevője
ennek a képzőművészeti közösségnek, s akit 80.
születésnapján felköszöntöttek a táborzárón. A
tájképfestő tábort – melyet eddig mindig - Dr.
Benkő Éva szervezett meg, ő biztosította, hogy

Szilágyi Hédi, Trombitásné Gombos Mária,
Trombitás József, Ladányi-Banczik Ágnes, T.
Fogarasi Margit, Dr. Szokodyné Bánk Éva, Kaposváriné Mihályi Mária, Tóthné Szabó Magdolna, Kurencs Julianna, Nacsáné Kovács
Mária, Bánkuti Emese, Karóczkai Ottó, Bálint
Ágnes, Csizmadia Krisztina, Papp Zoltánné
Szép Ilona, Belankáné Hupka Margit, Frits Ilus,
Sebestyén Marcell, Fekete Júlia, B. Tóth Edit
és Sáska Tibor.
RF

Az idén hatodik alkalommal gyülekeztek a
tiszaalpári Kontyvirág Erdei Iskolában az ország szinte minden részéről a kedves visszatérő
barátok, a régi alkotótársak és az újonnan
érkezők a fennállásának 20. évfordulóját
ünneplő a Dulity Tiborról elnevezett Tájképfestő Alkotótáborba.

A Let The Cigar Die, Sánta Zoltán és Blanár
Levente duója volt a vendége július 26-án a
városi könyvtár Hattyúházi zenés esték sorozatának.
Az akusztik grunge stílusban játszó formáció
egyre több meghívást kap országszerte, hogy
laza profizmusukkal lezenéljék a színpadról az
előttük és utánuk következőket, vagy éppen az
aktuális közönségüket bűvöljék el improvizatív
műsor összeállításukkal, valamint saját számaik
és különböző feldolgozások előadásával. A
zenészek jó hangulatú, színvonalas műsort adtak, játékukon érződött az összeszokottság és a
zene szeretete.
A sorozat augusztus 23-án a Gregus Tárogató
Kvartett produkciójával folytatódik. A kvartett
tagjai: dr. Tóth Ákos szoprán-tárogató, Nyilas
Gábor szoprán-tárogató, Tóth Gábor alt-tárogató, Szabó Sándor tenor-tárogató. Az előzenéről Süveges Sándor (klarinét) és Kürtösi István
(fagott) gondoskodik.
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Európa-díjat kapott Segesvár
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének illetékes bizottsága márciusban hagyta jóvá az Európa-díj albizottságának jelentését Berlinben,
melynek megfelelően idén az olaszországi Corciano és első romániai városként Segesvár kapja
az elismerést. Az Európadíjat 1955 óta azon
városoknak ítélik oda, amelyek kiemelt fontosságot tulajdonítanak az európai értékek hordozásának, az európai szellemiség megteremtésének. A
2012-es Európa-díjat Segesvár városa július 21én vehette át.
A díjat az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
albizottságának elnöke, Sir Alan Meale és a németországi Hunfeld város – a tavaly díjazott település
– polgármestere, dr. Eberhard Fennel adta át. A
rendezvényen Segesvár város vezetői, a romániai
európai parlamenti képviselő és a megyei prefektus mellett jelen volt több nemzet képviselője is:
Erich Georg Fritz –Németország, Jim Dobbin –
Anglia, Jean-Claude Frécon - Franciaország, Jose
Mendez Bota – Portugália. Kiskunfélegyháza
városát Dongó József önkormányzati képviselő és
Ficsór József nyugalmazott polgármester képviselte. A díjazási ceremóniát középkori fesztivál
keretében tartották. Segesvár városa egy latin felirattal ellátott bronzplakettet, bronz emlékérmet és
oklevelet kapott, amelyet egy évig tudhat magáénak. A tárgyi díjazás mellett a kitüntetett település
5000 eurót is kapott elismerésként. A pénzjutalmat
a kitűnő tanulmányi eredményt elérő diákok európai tanulmányi útjának megszervezésére használhatják fel.
A díjazási ceremónián több százan vettek részt. A
középkori fesztivál fellépőinek nagy része nem jött
el Segesvárra, hiszen Alexandru Petru Frătean
Maros megyei prefektus megrövidítette a koráb-

A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester nyitotta meg, méltatta a zenekar munkásságát és szakmai eredményeit. „Munkájuk, előadásaik színvonala és szervezettsége példaértékű, és követendő az is, ahogyan megújulnak évről-évre, aho-

Móra Ferencre
emlékezünk
Városunk jeles személyisége, Móra Ferenc
születésének 133. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a Móra Emlékbizottság
július 19-én Móra Ferenc szülőházánál.

ban hétnaposra tervezett rendezvényt, mert az
zavarta volna a Traian Băsescu felfüggesztésével
kapcsolatos népszavazást, hiszen a fesztivál utolsó
két napja egybeesett volna a referendummal. Így
a pénteken kezdődött rendezvénysorozaton öt lovagrend vett részt Magyarországról, Bulgáriából,
Meggyesről, Marosvásárhelyről és Nagyszebenből, ezen kívül magyar, ukrán, német, bolgár, görög, horvát, rutén és szerb népi együttesek léptek
fel. Az ünnepi hangulatot a kurtított program mellett is sikerült a segesvári óvárosban megteremteni.
Volt ott zene, tánc, tűzijáték, kézműves vásár, színjáték.
Gáll Ernő városi tanácsos így nyilatkozott az Európadíjról: Ez a legmagasabb kitüntetés, amit az
Európa Tanács egy városnak odaítélhet. Segesvár
már másodszor pályázza meg a díjat, tavaly a második helyig jutott. Akkor nem sikerült győzniük,
most viszont nagy öröm és megtiszteltetés a város
számára ez az elismerés. Valószínű, hogy a város
turisztikai szempontból óriásit lép előre, ugyanakkor várható, hogy a pályázatok elbírálása is
másképp fog történni a díjnak köszönhetően –
hangsúlyozta Gáll Ernő.

Negyed évszázados művészeti munka
Jubileumi koncertet adott július 14-én a
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar a Kész
Aréna Városi Sportcsarnokban. Megalakulásuknak 25. évfordulója alkalmából a jelenlegi
tagok mellett a volt zenekarosok is játszottak,
valamint fellépett a Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes is.
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gyan a felnövekvő generációk lelkes diákjait a
fúvószene iránt egyre elkötelezettebb, elhivatottabb fiatalokká nevelik.” – mondta a város első
embere. Beszédében köszönetét fejezte ki Jankovszki Ferencnek, Tóth Lászlónak és a zenekari
tagoknak, akik mindent megtesznek azért, hogy
a zene szeretetét és a közösséghez tartozás fontosságának magvait elültessék városunk művészeti életében, és hogy a Kiskunfélegyházi
Koncert Fúvószenekar neve és hírneve tovább
szárnyalhasson. A nagysikerű jótékonysági koncert bevételét a Borsihalmi Művésztelep javára
ajánlották fel.

A rendezvény koszorúzással vette kezdetét,
majd Balla László alpolgármester ünnepi
beszédében felidézte a félegyházi író munkásságát és életpályáját. Így tisztelgett az előtt az
út előtt, amelyet bejárva Móra Ferenc Félegyháza díszpolgára és a Szegedi Egyetem díszdoktora lett. A folytatásban színvonalas műsort
adtak a Constantinum Intézmény Móra Ferenc
Katolikus Általános Iskola diákjai. A fiatalok
Móra Ferenc gondolatvilágát elevenítették fel
a furulyával és gitárral színesített produkciójukban.

Megújul
a városháza erkélye

Négymillió forintot nyert az önkormányzat a
városháza erkélyének felújítására a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumához
benyújtott pályázatán. A költségek másik felét
a város biztosítja. A pénzből futja a főhomlokzati erkély felújítására és az attikafalon lévő
műkő díszítőoszlopok leemelésére.
A képviselő-testület 2011. július 21-i testületi
ülésen fogadta el a Városháza épületére vonatkozó intézkedési tervet. Tekintettel az épületszerkezetek állapotára, sürgőssé vált az épület
főhomlokzati erkélyének helyreállítása és az attikafalon elhelyezett oszlopszerű kődíszek
leemelése. Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti
Kulturális Alaptól nyert összeg. Az igényelt támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a felújításhoz szükséges
összeg 50 százaléka. A munkálatok a tervek szerint szeptemberben elkezdődnek.
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Meghívó
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
és Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az államalapításunk ünnepe alkalmából rendezett programokra.
Augusztus 16. (csütörtök), Művelődési Központ, 17 óra: Csák László csongrádi
képzőművész kiállítását, megnyitja Kecskés László.
Augusztus 17. (péntek), Hattyúház, 19 óra: A Wesel Hugó Fotókör tagjának kiállításmegnyitója. „Idősek és fiatalok – egymás szemében” címmel nemzetközi
fotókiállítás testvértelepülések részvételével a városi könyvtárban
Augusztus 18. (szombat), Művelődési Központ, 9 – 12 óra: Aktív időskor partnervárosainkban címmel közösségi program. Köszöntőt mond Balla László alpolgármester. Nyugdíjas Klubok csoportjainak műsora.
Augusztus 19. (vasárnap), Bercsényi utca – Partnervárosok kertje, 14 óra:
Testvérvárosok faültetése a Kulacs vendéglővel szembeni parkban.
Jakabszállás – Magyarkert, 15.30 óra: Kiskunfélegyháza - malomkő ünnepélyes avatása az országmaketten.
Petőfi tér - Holló László Képzőművész Kör műterem-galériája, 17 óra: Papp
Gáspár kerámia kiállítása, megnyitja Schéffer Anna keramikus, az Országos
Képző- és Iparművészeti Társaság elnöke.Haleszi harangláb 17 óra:
Kenyérszentelés a Haleszi Gazdakör szervezésében. Selymes – Mária-szobor
19 óra: Kenyérszentelés a Haleszi Gazdakör szervezésében.
Augusztus 20. (hétfő), Petőfi tér 10 – 12 óra: II. Séberger SC- kupa amatőr
fekvenyomó verseny.
Szent István tér, 9.45 óra: Szent István-szobor koszorúzása. 10 óra: Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő ünnepi beszéde. 10.10 óra:
Braunfels, Segesvár testvér-települési jubileumi oklevelek aláírása. 10.30 óra:
Ünnepi szentmise. A szentmisét celebrálja Tamás József, a Gyulafehérvári
Főegyházmegye (Erdély) segédpüspöke. Harangjáték megáldása, harangjáték
felcsendülése. 11.30 óra: Arató felvonulás érkezése a Kossuth utcán a Szent István
templomhoz. Az új kenyér megszentelése. Városháza előtti tér: 12 óra:
Aratófelvonulás a Kossuth utcán a Városházáig, az új kenyér megszegése.
Szabadtéri programok, Szakmaközi Művelődési Ház 10 órától: Hagyományőrző csoportok műsora, kenyérlángos kóstolás, Braunfels és Segesvár
testvérvárosok bemutatkozása.
Petőfi téri szabadtéri színpad, 16 óra: „Érdemét idézzed…” Zenés történelmi
visszatekintő a Fény Gyermekei Ótemplomi Ifjúsági Közösség előadásában.
16.30 óra: Kiskunfélegyházi Népdalkör műsora, 17 óra: „A szeretetre vágyó süni”
c. bábműsor az Új Lehetőség Alapítvány előadásában. 17.30 óra: Silver Step Tánc
Stúdió bemutatója. 18.10 óra: Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje,
19.00 óra: Wings Táncsport bemutatója. 20.00 óra: Milagro - Santana Tribute
Band koncertje. 21.15 óra: Jel - Szó zenekar koncertje.

Közhasznúsági jelentés
Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 1997-ben alapította a Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítványt, a Bíróság Pk. 65/1997/19. sz.
határozatával 2000. 07. 26-án kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. A
Közalapítvány célja: - Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén belül a foglalkoztatást elősegítő beruházásokat, eszközbeszerzéseket megvalósító vállalkozók, vállalkozások támogatása visszatérítendő (kamatmentes) juttatás formájában, pályázati rendszer
keretében. - Egyéb vállalkozásfejlesztési célú szervezetek támogatása. - A munkanélküliek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése. A Közalapítvány 2011.
évben nem részesült támogatásban, cél szerinti juttatás nem történt. A tisztségviselők az
elmúlt év folyamán tiszteletdíjban nem részesültek. A Közalapítvány pénzügyi mérlege
az elmúlt évben: 2011. január 1-i pénzkészlet, bankszámla: 2.678 eFt, 2011. január 1-i
követelésállomány: 11.953 eFt, Összesen: 14.631 eFt. 2011. évi bevételek: Támogatások
törlesztése: 8.363 eFt, Kamatbevétel 34 eFt. Összesen: 8.397 eFt, 2011. évi kiadások:
OTP bankköltség: 15 eFt. 2011. január 1-ei követelésállomány: 11.953 eFt. 2011. évi
törlesztés: 8.383 eFt. 2011. december 31e-i kintlévőség: 3.570 eFt. 2011. január 1-jei
pénzkészlet: 2.678 eFt. Összes bevétel: 8.397 eFt. Összes kiadás: 15 eFt. 2011. december
31-ei pénzkészlet: 11.060 eFt.

Ingyenes előadások
A kiskunfélegyházi Túl az Óperencián Élménypark ingyenes előadás sorozatot és
ingyenes képesség felmérést kíván indítani heti rendszerességgel, minden érdeklődő
szülő és gyermeke számára. Előadásainkkal és képesség felmérésünkkel azoknak a
szülőknek kívánunk segíteni a gyermeknevelésben, gyermekük képességeinek megismerésében és kibontakoztatásában, akik fontosnak tartják, akár ép, akár sérült gyermekük
a lehető legharmonikusabb személyiséggé fejlődhessen. Előadásaink időpontjai: augusztus 15., 22., 29., szeptember 5. szerda délután 16.30-tól 20 óráig. Jelentkezés , időpontegyeztetés az ingyenes komplex képességfelmérésre. Későbbi előadásaink témái: Kutyaterápia, Zene terápia, Angol nyelv tanulása kisgyermekkorban, Néptánc terápia, Szülésre
felkészítés, Gyermek elsősegélynyújtás. Tel: 0630/2070-288.
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Egyházi sorok
Ótemplom:
• A hét ünnepei: Péntek: Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. Szombat: Szent Klára szűz emléknapja.
• Vasárnap, augusztus 12-én lesz a fülöpjakabi templom búcsúi szentmiséje ½ 11 órai kezdettel.
• Akik már rendezték idei egyházi hozzájárulásukat, azoknak hálásan
köszönjük. Akik még ezt nem tették meg, tisztelettel kérnénk, hogy a
nyári időszakban, legyenek szívesek rendezni.
• Zarándoklatok indulnak Szentföldre, Lourdesba, San Giovanni Rorondoba. Érdeklődni a plébánián lehet.
Újtemplom:
• Minden vasárnap 8 órakor tartjuk az elsőáldozási előkészítőt. Kérjük,
hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek jöjjenek el, vegyenek részt az
előkészítőn.
• Vasárnap, augusztus 12-én délután 6 órakor kezdjük a Rózsafűzér társulat összejövetelét.
• Lelkigyakorlatos beszédek lesznek templomunk búcsújára augusztus
17-18-19-én, az esti szentmisékben. A beszédeket Dr. Tarjányi Zoltán
atya fogja mondani.
• Augusztus 19-én, vasárnap délután 6 órakor lesz a felújított Kossuth
utcai kereszt újraszentelése. A szervezők hívnak és várnak mindenkit
erre az eseményre.
• Templomunk búcsú ünnepe augusztus 20-án, Szent István király ünnepén lesz a ½ 11-es szentmisében. A búcsúi szentmisét és szentbeszédet
Tamás József a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke tartja. A
búcsúi előkészületek miatt azon a napon nem lesz szentmise 9 órakor.
Szentmisék: Újtemplom: h-szo.: 7 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 es 19 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: Augusztus 6-tól augusztus 12-ig KAMILLA
Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76/432-000. Augusztus 13-tól
augusztus 19-ig KORONA Patika, Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76
/466-582. Augusztus 20-tól augusztus 26-ig KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158. Augusztus 27-től szeptember 2-ig KÖR
Patika, Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Szeptember 3-tól
szeptember 9-ig MÓRA Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/
461-721
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 11-én és 12-én: Dr. Pesír Zoltán,
Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330), Dr. Vígh István, Bugac,
Rákoczi út 1. (Tel. 30/2-343-128). Augusztus 18-20 között: Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188). Augusztus 25-26-án: Dr. Kovács
Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3-389-244), Dr. Pozsár Miklós,
Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:20/9812181).
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

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

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/562 230, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403
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102 éves városunk legidősebb polgára
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Királyi szakácsok
a Rózsafesztiválon
A beregszászi járási Beregdédában nagy kultusza
van a rózsának. A település minden portájának udvarán, kertjében és háza előtt találkozhatunk ezzel
a gyönyörű virággal. Így talán nem véletlen, hogy
a dédaiak a falunapból magát fesztivállá kinőtt
rendezvény névadójának a virágok eme királynőjét
választották. A rangos eseményre idén július 22én került sor.
A nagyszabású rendezvényen kulturális programok,
szépségverseny, főző verseny, tombola, külföldi fellépők, tűzijáték várta az érdeklődőket. Városunkat
Mezei Sándor és Horváth István “Király mesterszakács” képviselte, akik óriáspalacsintával lepték meg
a vendégsereget. A Királyi Szakácsok legközelebb
a kárpátaljai Mezőgecsére utaznak, az augusztus 26án megrendezésre kerülő hatodik lekvárfőző fesztiválra.

Százkettedik
születésnapját
ünnepli Kurgyis Lajosné Juliska néni, akit
július 31-én otthonában köszöntött Kapus
Krisztián polgármester. A városunk legidősebb
polgára a virágcsokor mellé egy oklevelet is
kapott. Másnap, augusztus 1-én a kilencvenöt
éves Gyarmati István kapott oklevelet, melyet
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
látott el kézjegyével.
Kurgyis Lajosné Juliska néni 1910. július 30án született paraszti család sarjaként. Négy polgári iskolát végzett, e mellett pedig a szüleinek
segített a mezőgazdasági munkákban és az állatok ellátásában. Miután férjhez ment, háziasszonyként munkálkodott és katona ruhákat
mosott, saját gyermekei mellett pedig állami gondozott gyermekeket is nevelt. A hosszú évek alatt
kilenc testvérét és a férjét is elveszítette már. Két
gyermeke, három unokája és két dédunokája
azonban féltő szeretettel és gondoskodással veszi
körül, minden reggel fia kelti, lánya pedig délben
viszi neki a házilag elkészített ebédet. Juliska
néni jó egészségi állapotnak örvend, önállóan
mosakodik, öltözködik, megeteti az állatokat és
locsolja a virágokat, rendben tartja a kertjét.

Gyarmati István Kiskundorozsmán született
1917. július 25-én. Az elemi iskola elvégzése
után a szegedi piarista gimnáziumba jelentkezett,
ahol 1936-ban érettségizett. A szegedi Polgári
Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát, közben
magántisztviselői gyakorlatot szerzett, illetve kitanulta a szőnyegszövés mesterségét is. A kiskunfélegyházi Szent István polgári iskolában tanított
1944-ig. A világháborúban a hadtáposoknál szolgált, 1945-ben esett orosz fogságba. A Kirov
környéki lágerből 1948 karácsonyára tért haza.
1949 októberében az I. számú Állami Leányiskolában (Constantinum) kapott igazgatóhelyettesi állást. 1953-ban szerezte meg középiskolai tanári oklevelét matematika szakon. Időközben az Móra gimnáziumba helyezték át. A tanításon kívül az iskolai könyvtár, majd a fotószakkör
vezetése volt a feladta. 1958-ban elvégezte a latin
szakot is, majd 1969-ben könyvtárosi végzettséget szerzett. Így lett az iskola könyvtárosa.
1977-ben vonult nyugdíjba, de 1996-ig maradt
könyvtáros. A fotószakkör 1997-ben szűnt meg,
ezzel véget ért Gyarmati István 55 esztendős
pedagógusi pályafutása. 1997-ben Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért kitüntetést
kapott. István bácsi 1953-ban nősült, öt gyermeket nevelt fel.

Aratóink sikere
Jászberényben rendezték meg idén a Hármaskerületi kézi aratóversenyt, illetve a Népi Ételek
Főzőversenyét. A megmérettetésen a jász, a kis és
a nagykunság tizennyolc csapata szállt versenybe.
Kiskunfélegyházáról négy csapat – a Haleszi
Kislányok, a Haleszi Gazdakör, a Selymesért
Egyesület, a Félegyházi Brigád – képviselte.
Közülük a Selymesért Egyesület négyfős együttese
az előkelő második helyen végzett. Valamennyi félegyházi csapat különdíjban részesült.
Ván Jenő szervező, önkormányzati képviselő elmondta, nem csak a kézi aratás hagyományait
idézték fel Jászberényben, hanem a csapatok megmutatták a kötél készítés, a kaszafenést, a kévekötés
fortélyait is. A hármas-kerületi kézi aratóversenyek
ötletét a jász és kun kapitányok vetették fel évekkel
ezelőtt, amely mára a jász-kun hagyományok egyik
jelentős momentumává vált. Az aratóversenyeket
minden évben más település rendezi meg. A jövő
évben ez a megtiszteltetés Kiskunfélegyházának jut.
A verseny előkészületei már elkezdődtek. A tervek
szerint külföldről is érkeznek résztvevők a XIX.
Hármas-kerületi kézi aratóversenyre.

Ötven éves érettségi találkozó a gépészetiben
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gimnázium 1962-ben érettségizett diákjai találkoztak június 23-án, hogy emlékezzenek az
elmúlt 50 évre. Az egykor 27 fős osztályból ma már csak 11 fő
tudott megjelenni, mivel 11-en már csak a felhők mögül intenek
végső búcsút társaiknak, 5 társukról pedig nem tudnak semmit.
Dr. Sahin Tóth István, aki a találkozót ötévenként szervezi,
szomorúan vette tudomásul társaik elvesztését. A beszámolók
során sokszor emlékeztek elhunyt társaikra, de szeretettel emlékeztek elhunyt tanáraikra is, majd később felkeresték végső
nyughelyüket, és virágot helyeztek el sírjukon. A feltárult emlékek
során különböző életutak, sorsok, örömök, bánatok, sikerek jellemezték a beszámolókat. A már nyugdíjas éveiket élő öregdiákok
életét mégis a család, a gyerekek és unokák, dédunokák teszik színesebbé. Az eddigi találkozóikat kissé beárnyékolta, hogy az
érettségi tablójuk 30 évre eltűnt, de most végre előkerült és felújítás után elhelyezték a tanárival szemben lévő falra. Ennek örömére Sahin Pista a régi diáksapkájában állt a fényképezőgép elé.
A megjelentek bíznak a jövőben, és abban, hogy a következő találkozójukra ismét összejöhetnek emlékezni. Némedi László
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Negyedik hely a racketlon vb-én
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Futsal remények
A Kiskunfélegyházi Bulls és a csepeli Astra HFC
szimbiózisa eléggé sikeresnek volt mondható az
elmúlt idényben. Első évükben megnyerték az
NB2 -es kiírást és a Magyar Kupában a döntőig
jutottak, ahol csak nagy szerencsével tudott föléjük
kerekedni a nagy múltú Univerzum. Az idei bajnokságban is számolni kell a rózsaszínben pompázó gárdával.

Szófia adott otthont július 12-14. között a
2012-es páros és csapat Racketlon Világbajnokságnak. A magyar válogatott, melynek első
ízben lett félegyházi tagja dr. Francia Balázs
személyében, minden eddiginél jobban szerepelt.
A nagy racketlon nemzetek, az osztrákok, németek és svédek mögött a magyarok az előkelő 4.

Sakktáborok
Tizenkettő éves sportbarátság fűzi össze a félegyházi és korondi felnőtt sakkozókat. Ezt a kapcsolatot bővítette tovább öt éve a fiatalok szintjére a
Művelődési Központ „Pince 72 „Sakk Klubja.
Az évente megrendezett cseretáborok sorrendjében
július 9- 15. között szervezte meg a klub az V.
Nemzetközi Ifjúsági Barátsági Sakk és Sporttábort
a testvértelepülésünknek, az erdélyi Korond fiataljainak részvételével városunkban. A táborvezetői fe-

helyet szerezték meg 14 csapat közül. Páros B
kategóriában dr. Francia Balázs párjával, a
kitűnő tollaslabdázó és fallabdázó Rohács
Attilával egymást remekül kiegészítve, 4 mérkőzésen diadalmaskodva a dobogó legfelső fokára
jutott, ezzel világbajnoki címet szerzett. A 22 indulót felvonultató mezőnyben a döntőben a
román felnőtt tollaslabda bajnok párost összességében 2 ponttal felülmúlva győztek.
ladatokat Nagy György a klub elnöke látta el. A
sakk-teszteket Seres László a megyei sakkszövetség
főtitkára állított össze. A verseny kupáit Dr. Hideg
Ferenc adományozta a klub számára.
Sakktábort szervezett július 8 és július 15 között a
TKIKI Batthány Lajos Általános Iskola sakk szakköre az általános iskolás korosztály számára Tiszakécskén. A sakk táborban a diákok részére magas
színvonalú oktatást tartottak, továbbá sakkversenyeket és játékos sportvetélkedőket rendeztek. A
táborvezetői feladatokat Lantos Pál és Rácz István
látta el. A cikkek teljes terjedelmükben a Félegyházi
Közlöny Online-on olvashatók.

Ijászsikerek Vásárhelyen és Mezőtúron
Tíz fővel vettek részt a Turul Koppány Íjászai HE
tagjai a Hódmezei Őrzők Íjászegyesület által rendezett, hagyományteremtő I. Kun László emlékversenyen Hódmezővásárhelyen. Az érmet hozó
helyek ezúttal is a lányoknak jutottak. Az ifi lányok
között Vas Bianka első, Szendrei Bella harmadik,
a felnőtt nők között Magyar Zsanett második
helyezett lett.
A 14 év alatti korosztályban ifj. Lovas Ferenc az
ötödik, Steitz Adelina a hatodik helyen végzett. A
nagy létszámú korcsoportban sajnos a szervezők
összevonták a fiúkat a lányokkal, így Adelina jogos
első helye elúszott. A felnőtt férfiak közül Bakró
István az előkelő 6. helyen, Boldog Bence, Kiss
János, Lovas Ferenc, Vass Tibor a középmezőnyben végeztek, így eredményükkel a csapatversenyben a negyedik helyet szerezték
meg a legjobb három Bakró István, Vass
Tibor és Lovas Ferenc pontszámaival.
Három aranyérmet hoztak a Turul Koppány Íjászai HE versenyzői Mezőtúrról. Mezőtúron
az Erzsébet ligetben a Csillagösvény Hagyományőrző
Egyesület szervezésében került
sor az ötletes, bár néhol irreális pon-

tozású célokat felvonultató örömíjász versenyre,
ahol a Turul Koppány Íjászai HE tagjai hat fővel
képviseltették magukat. A lányok jóvoltából három
aranyéremmel térhettek haza: a mini lányok között
Steitz Adelina, a gyermeklányok között Szeibert
Nóra és az ifi lányok között Vas Bianka állhatott a
dobogó legfelső fokára. A férfiak a mezőny első
felében végeztek: Papp Zoltán az ötödik, Vass Tibor
a nyolcadik, Szeibert Imre a tizedik helyen végzett
a nagyon szoros verVass Tibor
senyben.

Az eddig is remek erőkből álló csapathoz „újoncként" csatlakozik az elmúlt szezon két kiemelkedő
játékosa, a legjobb játékosnak választott Szekér
Anita és a legjobb kapus díjat nyert Vincze Anikó.
Mellettük érkezik még Godvár Kati, aki
mostanában szintén jó teljesítményekkel vetette
észre magát futsal berkekben. Ha hozzátesszük a
régi névsort, akkor a következőt látjuk:
Oláh Erika, Vincze Anikó, Megyes Ágnes, Szabó
Boglárka, Zágor Detty, Szekér Anita, Jakab Kata,
Godvár Kati, Pincze Gabi, Molnár Judit, Benkő
Móni, Szabó Nóri, Pintér Vió, Koch Fruzsi, Kakuszi
Adri. Arra következtetünk, hogy az újonc Astra
csapata már első évében a felsőházi rájátszást
tűzhette ki célul és a nevek alapján erre minden esélye meg is van. Más kérdés, hogy csapatot nem rajzolni, hanem sok munkával építeni kell, de úgy
gondoljuk, hogy Dombó János szakmai vezetőnek
van már annyi tapasztalata, hogy venni tudja majd
ezt az akadályt is. A stáb, a háttér összeállt, - sőt hallani, hogy u15-öt is indítanak – a csapat formálódik,
mi pedig reményeink szerint nyertesei leszünk az
ügynek, hisz az eddigiek mellé egy újabb jó csapat
került be, így erősödik a verseny, amiből a Futsal és
a közönség profitál majd. -munkatársunktól-

Bemutatkozó mérkőzésen
nyertek a Mókusok
Első ízben lépett pályára a június eleji megalakulását követően a Mókusok U15-ös csapata.
Ellenfelük a bemutatkozó mérkőzésen a Balog
Huba vezetésével felálló KHTK U11-es fiú
gárdája volt.
A leányok játékán érződött az összeszokottság
hiánya, ennek ellenére kétgólos előnyre tettek
szert. A KHTK ifjú tehetségei azonban nem
hagyták magukat és szép támadásokat vezetve
sikerült kiegyenlíteniük. A fiúk nagyon ügyesen
játszottak, szemmel láthatóan érezték egymást a
pályán. A folytatásban ismét a Mókusok léptek el
két góllal, és bár ellenfelük folyamatosan partiban
tudott maradni, a végére a különbség megmaradt.
A 7:5 arányú győzelemből Farkas Judit 4, Szabó
Edina, Andrási Brigitta illetve Lévai Rebeka 1-1
találattal vette ki részét. A mérkőzést követően
Csányi Klaudia kiváló védőmunkájáért, Justin
Anna lelkes játékáért, illetve a kapuban bemutatkozó Néma Kíra jó kapusteljesítményéért
kapott edzői dicséretet. A nyár hátralévő részében
Bagdi Csilla és Zsadányi Szilvia irányításával
folytatódik a felkészülés, majd további edzőmérkőzések és tornák várnak a legfiatalabb Mókusokra, ahol lehetőség lesz a taktikai elemek
gyakorlására és az összeszokásra.
-tudósítónktól-
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