Félegyházi

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2012. szeptember 7. XXI. évfolyam 16. szám

Közlöny
Benépesültek a város iskolái

Felújítanák
a kemencei tábort
Közel két éves küzdelem és pereskedés után ismét a város birtokába került
a kemencei ifjúsági
tábor főépülete. A
bérleti szerződést tavaly felbontotta az
önkormányzat, a
peres eljárás azonban idén nyáron zárult
csak le.

Kiskunfélegyházán 935 óvodás, 235 általános iskolás és közel 780 középiskolás (önkormányzati és más
fenntartók által működtetett intézményekben) első évfolyamos diák vágott neki a 2012/2013-as tanévnek.
Mivel kevés a tanuló, veszélybe került a Móra Ferenc Gimnázium hatosztályos tehetséggondozó képzése.
A Képviselő-testület júliusban született határozata azonban lehetővé tette a kisebb létszámmal működő
tehetséggondozó osztály beindítását.
Folytatás a 2. oldalon.

234 panellakás újul meg az idén
A Fortuna Lakásszövetkezet részközgyűlése augusztus 22-ei ülésén határozott az önerő biztosításhoz
szükséges előtakarékossági szerződések megkötéséről – tájékoztatta augusztus 23-án Kapus Krisztián
polgármestert Molnárné Szécsényi Mária közös képviselő, a lakásszövetkezet elnöke.
Elmondta: a beruházás összköltsége 154 millió
forint, melyből az elnyert állami támogatás 82
millió, a lakossági önerő 57 millió forint. Az
önkormányzat a munkálatokat 15 millió forinttal
támogatja. A beruházás első ütemében az épület

külső homlokzata újul meg, illetve kicserélik a
nyílászárókat. Reményeik szerint a gépészeti
munkák (fűtés- és szellőzőrendszer-korszerűsítés)
a fűtési szezonra elkészül.
Részletek a 2. oldalon.

Mesekastély lehet a Fürdőszállóból
Mesekastély, Csillagkerülő játszótér kialakítását
tervezi a város, melynek a Fürdőszálló épülete és
a Hősök parkja adna otthont. A Új Széchenyi Terv
keretében megjelent „Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton közel
500 millió forintot nyerhet Félegyháza, amelyből
megújulhat a város egyik legszebb épületének
külseje és a belső helyiségek 70 százaléka. A pályázat benyújtását augusztus 30-ai ülésén hagyta
jóvá a Képviselő-testület.
A tervek szerint a Hősök parkjában kapna helyet a
Csillagkerülő játszótér, amely a magyarság történelmének jeles eseményeit jeleníti meg. A kastélyban - az országban egyedülálló módon, a 21. századi technika elemeit is beépítve - hazai és a világirodalom meséit felvonultató világot alakítanának

ki, melyben nagy szerepet kapna a felújított volt
törökfürdő, aranyhalakkal, vízfüggönnyel, csörgedező patakkal, üveghíddal. Az emeleten megjelenne Petőfi Sándor és Móra Ferenc mesevilága
mechanikus játékok segítségével. Kapcsolódva a
Nemzeti Alaptantervhez a legmodernebb technika
– hologramos kivetítő – segítségével a tudományok
világába kalauzolnák el a gyermekeket. A projekt
megvalósulása nagyot lendíthet a helyi turizmus
helyzetén, megmenekülhet a város egyik legszebb
épülete az enyészettől, és nem utolsó sorban új
munkahelyek is teremtődnének. A komplex programcsomag nemcsak egy helyszínre korlátozódik,
hanem kapcsolódási lehetőséget biztosít a városban
már meglévő látnivalók, látogatható intézmények,
valamint a kistérség más települései számára is.
-munkatársunktól-

A város tulajdonába visszakerült létesítményben áldatlan állapotok uralkodnak.
A felújítás becsült költsége meghaladja
a tízmillió forintot. A rekonstrukciós
munkákhoz szükséges pénzt saját
költségvetéséből nem tudja fedezni az
önkormányzat, így helyi vállalkozások
segítségét kérte Balla László alpolgármester.
Részletek a 2. oldalon.

Haranglábat avatnak
a tűzoltók
A hősi halált halt
tűzoltók emlékére
avatnak haranglábat szeptember 11én, a World Trade
Center elleni terrortámadás évfordulóján, a kiskunfélegyházi tűzoltóságon.
A harangláb tövében kap helyet – gránitlapba
ágyazva – az a new yorki ikertoronyból származó acéldarab, melyet tavaly kaptak a magyar és amerikai tűzoltók bajtársi kapcsolata
jelképéül a félegyházi lánglovagok.
Folytatás a 3. oldalon.

Új bizottság alakult
Kettő helyett három bizottság segíti a képviselő-testület munkáját a jövőben. Minderről augusztus 30-ai ülésükön döntöttek a
városatyák.
A Jogi Bizottság elnöke dr. Réczi László, a Gazdasági Bizottságé Gyenes Attila, míg a
Városüzemeltetési Bizottságé Bense Zoltán önkormányzati képviselő lett. Az új bizottság megalakítását a hatékonyság növelése indokolta. Az
eddigi bizottságok látszáma így egy külsős taggal
gyarapodott - tájékoztatta lapunkat Balla László
alpolgármester
Részletek. a 2. oldalon.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

234 panellakás újul meg az idén

Folytatás az 1. oldalról.
Ez a lakótömb idén a negyedik, amely részt vesz
a panelprogramban. Az Asztalos J. u. 10-12.
szám alatti társasház felújítási munkálatai már
befejeződtek. A szakemberek már az Arad u.
3/A-B-C. épületén dolgoznak, szeptemberben a
Deák F. u. 1-5. szám alatti társasház újul meg. 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
234 lakás felújításához szükséges 372 millió
forinthoz az önkormányzat 36 millió forint támogatást biztosít.– tájékoztatta a Félegyházi Köz-

lönyt Kapus Krisztián, polgármester, a körzet
önkormányzati képviselője.

ki, hanem a város oktatási intézményeinek gondjára bízott faházakban is jelentős károkat tettek.
Szembesülve a kialakult helyzettel, Balla László
alpolgármester helyi vállalkozók segítségét kérte.
Ez idáig több cég jelezte, hogy üdülési jogért
cserébe részt vállalna a felújításban.
Balla László alpolgármester és Bense Zoltán
önkormányzati képviselő az elmúlt hétvégén Kemencére utazott, hogy személyesen is meggyőződjön az okozott kár nagyságáról. Elmondták,
megdöbbentő látványban volt részük, hisz a tábor főépületéből szinte minden mozdíthatót elvittek, így a radiátorokat, víz- és villanyvezetékeket,
nyílászárókat, de még az egyik kazánt is. Megítélésük szerint elsőként az épület biztonságos lezárását kell sürgősen megoldani, a felújítás megkezdése után pedig gondoskodni kell a létesítmény őrzésvédelméről. A kemencei tábor nem
csak turisztikai, hanem eszmei értéke miatt sem
mehet veszendőbe – hangsúlyozták a városatyák.

Iskolakezdés 2012
Folytatás az 1. oldalról.
A Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképzőiskola és Kollégium továbbra is alapítványi
iskola marad december 31-ig és 2013. januárjától állami fenntartásba kerülhet. A képviselőtestületnek
szeptember végéig kell nyilatkoznia arról, hogy az általános iskolák és a gimnázium működtetését önkormányzati vagy állami szinten kívánja megoldani. A
fenntartói jogok ezen intézmények esetén is államivá
válnak, mivel 2013-tól különválik a fenntartói jog a

működtetési jogtól.A3000 főnél nagyobb lélekszámú
települések esetén a működtetési jogról lehet dönteni.
Ezen változások országos szintűek, nemcsak Kiskunfélegyházát érintik. Az óvodák továbbra is önkormányzati fenntartásban maradnak, a szakképzés pedig
állami irányítás alá kerül. A fenti változások a tanulók
hétköznapi életét nem befolyásolják, a nevelést és oktatást zavartalanul biztosítják számukra az iskolák –
tájékozatta a Félegyházi Közlönyt Mayer Tamásné
oktatási referens.

Nem kell napidíjat fizetni a bölcsődékben
Egy évig még nem kell gyermekgondozási díjat
fizetni a szülőknek a bölcsődei ellátásért. Tekintettel az ősszel induló bölcsőde felújításra, a
képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a 300 forintos napidíjat leghamarabb
jövő év őszétől kell megfizetniük a szülőknek.
A városatyák a március 29-ei képviselő-testületi
ülésen döntöttek arról, hogy április elsejétől
bevezetik a gyermekgondozási díjat a város két
bölcsődéjében. Ez azt jelentette, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben minden
gyermek után háromszáz forintot kell fizetni
naponta, ami havonta több mint hatezer forint
plusz kiadást jelent a családoknak. A befolyt
összeget a bölcsődék az ellátási színvonal

Új bizottság alakult
Folytatás az 1. oldalról.
Jogi Bizottság, elnök: Dr. Réczi László. Tagok:
Horváth Gábor, Szamosi Endre, Dr. Garai
István. Külsős szakértői tag: Dósai Bence.
Gazdasági Bizottság, elnök: Gyenes Attila.
Tagok: Jankovszki Zoltán, Mester Ernő, Dongó
József, Kollár László, Ernyes László. Külsős
szakértői tag: Tarjányi Dezsőné.
Városüzemeltetési Bizottság, elnök: Bense
Zoltán. Tagok: Dongó József, Gyenes Attila,
Ván Jenő. Külsős szakértői tag: Tóth László

Rendbe tennék a kemencei tábort
Folytatás az 1. oldalról.
A táborban uralkodó áldatlan állapotokra még
2010-ben hívta fel az illetékesek figyelmét Bense
Zoltán önkormányzati képviselő. A létesítmény
üzemeltetetője többszöri felszólítás ellenére sem
tett eleget a szerződésben vállat kötelezettségének, elhanyagolta a rábízott épületet, nem
fizette a bérleti díjat, sőt a közüzemi számlák, így
a villany és a vízdíj tekintetében is jelentős elmaradása volt. A szerződés felbontása után a város sem a létesítmény kulcsait, sem pedig az elmaradt bérleti díjat nem kapta meg. Az ügy a
Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslatára bíróság elé került, mivel a
tagság úgy ítélte meg, hogy a volt bérlő jelentős
anyagi és erkölcsi kárt okozott a városnak. A
közel egy esztendeig húzódó peres eljárás ideje
alatt a kemencei tábort csaknem teljesen kifosztották. Ez ügyben négy feljelentés érkezett a helyileg illetékes rendőrkapitányságra. Az ismeretlen
tettesek nem csak a tábor főépületét „rámolták”
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javítására kívánták fordítani. A gyermekgondozási díj bevezetése ellen nem csak a szülők,
hanem a helyi ellenzéki párt (MSZP) is tiltakozott. Áprilisban a várostyák a határidőt szeptemberre módosították. Időközben a város közel százötven millió forintot nyert a Kapocs Szociális,
Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény
Gyermekjóléti Szolgálat, Dankó Pista utca 4-6.
sz. alatti Kuckó Bölcsődéjének infrastrukturális
felújítására és kapacitás-bővítésére. Tekintettel a
munkálatok miatt szükségessé váló költözésre,
a városatyák augusztus 30-ai ülésükön úgy határoztak, hogy a 300 forintos gyermekgondozási
napi-díjat leghamarabb jövő év őszétől kell megfizetniük a szülőknek.

Körözött személyt fogtak
Közös akciót tartott augusztus 23-án a rendőrség és a mezei őrszolgálat, melynek célja körözött személyek bejelentett tartózkodási helyének felkutatása volt. A területileg illetékes mezőőr információgyűjtése és helyismerete alapján a
hatóság emberei a III. kerületben elfogták a körözött személyt, akit azonnal át is szállítottak a
kecskeméti bíróságra. Ezúton is kérjük a külterületi lakosok segítségét, ha bármi szokatlant
(idegen személyek, autók, események) észlelnek
lakókörnyezetükben, értesítsék a területileg illetékes mezőőrt. Közös összefogással visszaszoríthatók és megelőzhetők lehetnek a felmerülő
problémák- hangsúlyozta Csáki Zsolt, a Kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat vezetője.

Emléktáblát avatnak
Támogatja a város Szabó Tibor, a Master Plus
Kft. ügyvezetőjének kérését, miszerint kerüljön
emléktábla a Petőfi tér 2. szám alatt lévő „Görögház”, a város első emeletes házának homlokzatára. Az emléktáblát Palásti Gábor kőfaragó
mester készítené el, felhelyezésére a műemlékvédelmi hatósággal történő engedélyeztetés után
kerül majd sor.

Eredménytelen pályázat
Eredménytelennek nyilvánította a sportrepülőtér
üzemeltetésére kiírt pályázatot a város képviselőtestülete, mivel egyik pályázónak sem volt meg
– saját jogán – a pályázati felhívásban kikötött öt
éves szakmai tapasztalata. A hiányosságra Kollár
László önkormányzati képviselő hívta fel a testület figyelmét. Dr. Nánási Éva aljegyző megalapozottnak találta a felvetést. A városatyák – betartva
az ide vonatkozó szabályokat – eredménytelennek nyilvánították a Kiskunfélegyházi AERO
Sportegyesület, illetve a Blue Sky Repülő Klub
pályázatát. Az új pályázat kiírásáról a következő
ülésen születik döntés.

Minimumszinten a pótlékok
Megerősítette a közalkalmazottak pótlékainak
meghatározásáról szóló 185/2011. sz. határozatát
a város képviselő-testülete. Fenntartói jogkörében
eljárva az általa fenntartott intézményekben a
jogszabályokban meghatározott minimumszinten
biztosítja a közalkalmazottak részére a törvényi
előírásoknak megfelelő órakedvezményeket, helyettesítési és többletmunka kifizetéseket – határoztak augusztus 30-ai ülésükön a városatyák.
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A kunok világtalálkozójáról egyeztettek Népszerű a Félegyházi
Közlöny Online

Városunkban tartotta ülését augusztus 29-én a
„Kun Összefogás” Konzorcium, melynek témája
a szeptember 8-22. között lebonyolításra kerülő
Kunok II. Világtalálkozója volt. A napirendi pontok között szerepelt a rendezvény költségvetése, a
Jász-kun kapitány medáljának formája, elkészítése, a konzorciumba való belépésre és tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezések
elfogadása.
A most életbe lépett szabályok szerint a belépési
szándékot írásban kell jelezni a konzorcium elnökének, a szervezet tevékenységének és működésének bemutatásával. A belépésről a szándék
benyújtását követő ülésen kell döntést hoznia a
tagságnak. A kilépési szándékot ugyancsak írásban
kell jelezni. Megszűnik a tagság a jogi személyiség
megszűnésével, a tag halálával, illetve a tagsági díj
fizetésének elmulasztásával.
A világtalálkozó megrendezésére a konzorcium 1,5
millió forint támogatást kapott a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumától, 500 ezer forintot adott a Szerencsejáték Zrt., a konzorcium számláján pedig 727
ezer forint volt. A rendelkezésre álló pénzből elkészült a programfüzet, a fennmaradó összeget a

Két esztendeje, 2010.
augusztusában indult
útjára a Félegyházi
Közlöny elektronikus
változata a Félegyházi Közlöny Online.

Jász-kun kapitányi medálra, illetve a Kiskunfélegyházán megrendezésre kerülő tudományos konferencia könyv alakban való megjelentetésére fordítják. Abronz színű kapitányi medál, melyet Győrfi
Sándor karcagi szobrászművész készít el, a jásznagykun kerület történelmi címerét formázza. A hátoldalán „ A jászok és kunok főkapitánya” felirat lesz
majd olvasható. Az ülésen döntés született arról is,
hogy a Kunok II. Világtalálkozója zárórendezvényén Kunszentmiklós kapja meg a Gubcsi Lajos
által, a Magyar Művészetért Alapítvány részéről felajánlott könyvsorozatot.
-g-

Az eltelt huszonnégy hónap alatt az internetes
felület népszerűvé vált, ennek bizonyítéka, hogy
naponta több mint kétezer látogatónk van. A város
újságjának internetes felületére napi átlagban
(hétvégén és ünnepnapon is) tíz új híranyag,
közérdekű információ kerül fel. Az online felület
a város „legfrissebb” hírportálja, hisz a történésekről szóló tudósításokat, fotókat a lehető legrövidebb időn belül közzé tesszük. A hírportál folyamatosan fejlődik, a tervek szerint ősszel új rovatok indulnak.
(Szerk.)

Táncosaink sikere

A megye második legjobb helyszínelője
Polgár Sándor rendőr törzszászlós, a Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság munkatársa lett
a második a „II. Balesethelyszínelői Verseny”
megyei döntőjében augusztus 22-én, Kecskeméten.
A legkiválóbbnak Füzi Csaba rendőrzászlós
(Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság) bizonyult, míg a harmadik helyen Gyulai Sándor
rendőrzászlós (Bács-Kiskun MRFK Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály) végzett.
A verseny első két helyezettje szeptember 11-13án bizonyíthat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett II. Balesethelyszínelői Ver-

seny országos döntőjében. A szervezők és szakmai irányítók szerint a legfőbb cél a megmérettetés biztosítása és a versenyszellem kialakítása,
amely mérhető módon támogatja a közlekedésrendészeti szakmai identitás megerősítését szolgáló törekvéseket. Fontos célja még a versenynek
a szakmai tudás elmélyítése, tudás- és tapasztalatcsere, a szakmán belüli egységes gondolkodás
továbberősítése. A kecskeméti megyei verseny
egyfajta szimuláció, elméleti és gyakorlati feladatokból állt. A zsűri tagja volt a sokat próbált,
sok közlekedési tapasztalattal bíró dr. Jekkel Irén
közlekedési ügyész és dr. Szeleczki Zoltán közlekedési bíró is.
-tudósítónktól.

Kínai baráti tagozat alakult
Félegyháza leendő testvértelepülése, a kínai
Liupanshui városa iránt érdeklődők gyűltek
össze augusztus 29-én a Városházán. A kapcsolat ápolása, bővítése érdekében ugyanis
Kínai Baráti Tagozat alakult Kapus Krisztián
kezdeményezésére.
A baráti tagozat első ülésén a polgármester a Kínában tett látogatásának eredményéről számolt
be, illetve vázolta a kapcsolatban rejlő lehetőségeket. Elmondta, a kapcsolatot elsősorban a
gazdaság és a turisztika fejlesztése terén lehetne
kamatoztatni. Akár új befektetők is érkezhetnének városunkba, amely munkahelyteremtést
is eredményezhetne. A szándék kétoldalúságát

bizonyítja az az aláírt emlékeztető, amely a
kiskunfélegyházi térség és Liupanshui közötti
gazdasági és turisztikai kapcsolatok kölcsönös
fejlesztését célozza.

Haranglábat avatnak a tűzoltók
Folytatás az 1. oldalról.
A World Trade Center ikertornyaiból származó
acél eredetileg egy darabot alkotott, és az ikertornyok egyik tartógerendájának részét képezte,
amely sokáig a John F. Kennedy Nemzetközi
Repülőtér egyik hangárjában volt. Később a New
York-i tűzoltó akadémiára került, végül négy
darabra vágták, hogy Magyarországra küldhessék
Dan Daly nyugalmazott New York-i tűzoltóparancsnok kezdeményezésére. A fémdarabok célba

juttatásában Dr. Kutalik Tamás, az IBSSA igazgatója segédkezett. Az Egyesült Államokban lévő
darabokból köztéri szobrok készülnek. A Kiskunfélegyházára került acéldarabnak emlékhelyet
alakítottak ki a tűzoltólaktanyában a környező
települések segítségével, akik pénzzel, illetve faanyaggal járultak hozzá a harangláb elkészítéséhez – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Leiz
Gábor őrnagy, Kiskunfélegyháza Hivatásos
Tűzoltóság parancsnoka.

Nagyon jól szerepeltek a Wings Tánc Sport
Egyesület versenyzői az augusztus 7-8. között
Zánkán megrendezett Táncfesztiválon. A rangos
eseményen először lépett együtt parkettre a Gál
Krisztián – Juhász Jázmin páros, akik mindössze
két hónapja dolgoznak együtt.
Ennek ellenére kiváló eredményt értek el, hiszen
a Junior I. “D” Latin mezőny legjobbjainak bizonyultak, és aranyérmet szereztek. Másnap az
idősebb korosztályban is megmérettették magukat,
ahol az előkelő negyedik helyen végeztek. A Barcsik Márk – Czifrik Panna páros ezen a versenyen
indult először „C” osztályban, ahol standard tánckategóriában és junior II-es korosztályban egyből
döntőbe is kerültek, és szép szerepléssel a 6. helyen
zárták a versenyt. Latin tánc kategóriában a középdöntőig jutottak és a 10. helyet szerezték meg.
Edzőjük kiemelkedő teljesítménynek tartja a páros
első „C” osztályos versenyen elért eredményét.

4. oldal

Programajánló
Városi könyvtár:
Szeptember 13., csütörtök 18 óra – Hattyúház:
A Hattyúkerti Zenés Esték sorozat vendége a
Szent István-templom Palesztrina kamarakórusa.
Vezényel Szatmári Imre kántor.
Szeptember 18., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A városi könyvtár Baba-mama klubja.
Szeptember 19., szerda 18 óra – Hattyúház: A
Kunok Világtalálkozója jegyében bemutatjuk
Bánkiné Molnár Erzsébet: Földadta sors.
Népélet a Jászkunságban 1745-1848-ig című
könyvét. A kötetet ismerteti Hortiné dr. Bathó
Edit, a Jász Múzeum igazgatója.
Szeptember 20., csütörtök 18 óra – Hattyúház:
Pálfy Gusztáv szobrászművész kiállítását megnyitja Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti
Galéria ny. főigazgatója. Pálfy Gusztáv Gondolatok – szobrok – évek című könyvét bemutatja
Pintér Lajos József Attila-díjas költő, a Forrás c.
folyóirat szerkesztője.
Szeptember 27., csütörtök: 18 óra – Hattyúház:
“Minden, ami zene!” Félegyháza zenei élete
1928-ban Haubner Károly felmérése alapján.
Előadó: Kőfalviné Ónodi Márta, levéltárvezető.
Szeptember 28., péntek: Népmese felolvasónap a Gyermekbirodalom szervezésében.
Művelődési központ:
Szeptember 16., vasárnap: KHTK-Gyula NB
II. sakkbajnokság.
Szeptember 29., szombat, 16 óra: Mihály-napi
családi sokadalom. Kézműves-fogalakozások, illetve aprók tánca.
Szakmaközi Művelődési Ház:
Szeptember 10., hétfő: 10-12 óra között Babamama csoport.
Szeptember 18. , kedd: 8-14 óra között Latin
Nap középiskolásoknak,
Szeptember 24. hétfő: Baba-mama csoport.

Pályázatfigyelő
2012 az aktív idősödés és a generációk közötti
együttműködés nemzetközi éve az Európai Unióban. A nemzetközi évhez kapcsolódva a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár fotópályázatot hirdet
Kiskunfélegyháza és térsége amatőr és profi
fényképészei számára. A pályázat célja, hogy bemutassa, miként lehet idős korban egészségesen,
produktívan, önkiteljesítő módon élni. Szándékunk az, hogy az időskorról és az idős emberek
hétköznapjairól készülő fotók segítségével felfedezhessük a hatvan felettiek színes, mozgalmas és kihívásokkal teli világát. Olyan fotókat
várunk, amelyeken az idős emberek aktivitása
példaértékű és követendő. Elsősorban nem portrékra gondolunk, inkább érdekes, önfeledt pillanatokra (legyen az sportolással, unokákkal
vagy egyéb társasággal töltött hasznos perc)
vagy közösségi élmények megörökítésére.
Határidő: a pályázatokat 2012. szeptember 14ig kell beküldeni. A pályázatokat szakmai zsűri
értékeli. Az első három helyezett díjazásban részesül, valamint minden pályázó emléklapot kap.
Beküldési cím és a kiállítás helye: Petőfi Sándor
Városi Könyvtár és Művelődési Központ 6100
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.
Tel.:76/461-429; 70/338-7317. A részletes pályázati kiírás és a nevezési lap letölthető a
www.psvk.hu honlapon.
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Képzőművész tábor az erdélyi Tordán

Második alkalommal rendezett nemzetközi
alkotótábort a tordai Kultúra Határok Nélkül
ERDÉLY Egyesület. Az idei rendezvénynek a
Simonfy Alkotóház adott otthont augusztus 1219. között.
A tábor célja Torda szépségeinek és nevezetességeinek alkotásokban való megörökítése volt.Az
alkotómunkát Simonfy Dani Irén festőművésznő
irányította. Városunkat Mihály László faszobrász
- festő és Szűts Tamás szobrász képviselte. A
tábor ideje alatt a résztvevők megismerkedhettek

Torda nevezetességeivel, így a XV. században
épült római katolikus templommal, ahol a világon először kiáltották ki a vallásszabadságot, a
fejedelmek házával, melyben utolsó éjszakáját
töltötte családjával Petőfi Sándor. Ellátogattak a
helyi múzeumba, a sóbányába, megtekintették a
római település maradványait és az üveggyárat
is. A résztvevők a táborban készült alkotásokból
egyet-egyet a tordai Kultúra Határok Nélkül ERDÉLY Egyesületnek ajándékoztak, melyeket augusztus 18-án a nagyközönség is megtekinthetett.

Fotók a Kiskun Múzeumban
A helyi Wesel Hugó Fotókör IV. Nemzetközi Fotópályázatának anyagából nyílt kiállítás
szeptember 1-jén a Kiskun Múzeumban. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester
nyitotta meg. A képeket Nagy István fotóművész értékelte, a zenei aláfestést az Ében
kvartett biztosította.
A negyvenhat fotós munkáit bemutató kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg. A
pályázatra nyolcvan szerző 390 db fotója
érkezett be, melyből a zsűri 43 szerző 71
alkotását javasolta kiállításra. A nemzetközi
fotópályázat díjazottjai: I. Törköly József
(Szeged), II. Piotr Rosiňski (Lodz), III.
Horváth Tamás (Hajdúböszörmény). Ifjúsági különdíj (legjobb 22. év alatti pályázó
díja): Huszka Ibolya (Pusztaszer).
Különdíj: Szabó Maya (Kecskemét), Német Gabriella (Csongrád), Mikó István
(Budapest), Kovács Levente (Székelyudvarhely).

Zenés est a Hattyúházban
A Gregus Tárogató Kvartett volt
a vendége augusztus 30-án a
városi könyvtár Hattyúkerti Zenés Esték sorozatának. Tagjai: dr.
Tóth Ákos szoprán-tárogató 1.,
Nyilas Gábor szoprán-tárogató
2., Tóth Gábor alt-tárogató, Szabó Sándor tenor (basszus) tárogató. A rendezvényen fellépett
még Süveges Sándor (klarinét) és
Kürtösi István (fagott).
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Az Iskola rendőre

Közérdekű felhívás

A rendőrség idén is folytatja a négy évvel ezelőtt
indított „Iskola rendőre” programját, melynek
célja az, hogy a rendőrség és az általános
iskolák vezetői között szorosabb legyen a formális és informális kapcsolat. Az iskola rendőrének feladata az általános iskolák környékén a
közrend és a közlekedés rendjének fenntartása,
a gyermekek helyes közlekedésre nevelése, a
bűncselekmények megelőzése, a drogprevenció,
illetve az iskolában előforduló, a rendőrségre
tartozó problémák megoldása.

A Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény alapellátás szolgáltatásai.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság működési területén 11 általános iskolában indult be az
„Iskola rendőre” program. Ennek keretében szeptemberben nagyobb hangsúlyt fektetnek a közlekedés rendjének fenntartására, így az iskolákhoz
vezető gyalogos átkelőhelyek ellenőrzésére, valamint arra, hogy a szülők bekapcsolt biztonsági
övvel szállítsák gyermekeiket. Az ellenőrzéseket
a reggeli iskolakezdés, valamint a délutáni befejezéskor hajtják végre a rendőrök a Batthyány Lajos, valamint a Dózsa György Általános Iskoláknál. Októbertől az „Iskola rendőre” részt vesz az
intézmények rendezvényein, segíti a gyermekek

védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program egyik fő célja,
hogy a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz, és ezáltal „pozitív rendőrkép” alakuljon ki a
gyermekekben, szülőkben és pedagógusokban.
Fotó: Közlöny archív

Baba-mama klub a szakmaköziben
A Szakmaközi Művelődési Ház
szervezésében indult szoptatós
baba-mama csoport júliusban.
A foglalkozás a „Családbarát
Hetek” programsorozat keretén belül, pályázati finanszírozásból valósult meg.

anyák már ismerősként üdvözlik
egymást, megbeszélik kivel mi
történt az elmúlt két hétben, milyen új tapasztalatokkal gazdagodtak, milyen kérdések merül-

tek fel bennük. A következő alkalom szeptember 10-én lesz, melyre szeretettel várják a várandós és
szoptató édesanyákat.
-bk-

A Szakmaközi felújított, külön
erre a célra kialakított helyiségében Sinkó Melinda szoptatási
tanácsadó irányításával zajlanak a foglalkozások. A legutóbbi foglakozás témája a csecsemő első fél éve, szükségleteinek megismerése, táplálkozási
tanácsok, a babahordozás módjainak ismertetése és a hosszú távú szoptatás témaköre. Az édes-

Mesevarázs a könyvtárban
Az idei nyár utolsó olvasótábora a szünidő
utolsó hetében zajlott a városi könyvtár Gyermekbirodalmában.
A hét folyamán Békés Pál, "A kétbalkezes varázsló" című mesekönyvét dolgozták fel a gye-

rekek oly módon, hogy minden nap felolvastak a könyvből, megbeszélték az eseményt, levonták a tanulságokat. A 9-12 éves résztvevők
élményeiket papírszínház segítségével rögzítették, tehát lerajzolták a hallottakat és a kép
hátuljára leírták a cselekményt, melyet így felolvasva végül megkapták a
teljes történetet. A gyerekekre sok érdekes túra várt, az
Ó-templom tornyából és a
város más magas pontjairól is
gyönyörködhettek a kilátásban. Az utolsó napon játékos
Ki mit tud? formájában mutathatták meg miben jók és
megoszthatták társaikkal tudásukat – örvendeztethették
meg egymást egy hangulatos
táborzárással.
-munkatársunktól-

Az idősek klubja 1968. március 1-jén nyitotta meg kapuját a városunkban élő idős emberek előtt. Az idősek klubja a mai napig
biztosítja a nappali ellátást mindazon személyek részére, akik egyedüllétük, magányuk
oldására mindennapjaikat közösségben, társaságban kívánják tölteni, szinesebbé tenni.
Lehetőség van napi egyszeri meleg étkezés,
szükség szerint diétás étkezés helyben fogyasztására.
A házi segítségnyújtás 1970-től működik
az intézmény keretein belül, folyamatosan
bővülő, személyre szabott, igényekhez igazodó szolgáltatásokkal.
Az intézmény által alkalmazott gondozónők
mindazon feladatokat ellátják, melyek az ellátott egészségi állapota szerinti szükségleteit
megfelelően biztosítják.
Céljaink között fontos szempont, hogy az általunk házi segítségnyújtásban részesülő személyek részére olyan ellátást biztosítsunk,
hogy minél tovább otthonukban, saját környezetükben élhessenek. / Így biztosítjuk pl.
a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, takarítást,
stb./ Mindazon személyeknek, akiknek nincs
hozzátartozója, vagy távol él és megoldatlan
a hétvégi ellátása, szolgálatunk biztosítja
személyes szükségletei kielégítését.
Étkeztetés 1986 óta működik az alapellátás
keretein belül. Étkeztetést biztosítunk hétfőtől péntekig – indokolt esetben hétvégén
és ünnepnapokon is igény szerint házhoz
szállítással. Egészségi állapotnak megfelelő
diétát is biztosítunk.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2000. év januárjától, 80 készülék működik
városunkban. A szolgáltatást a saját otthonukban élő idős vagy fogyatékkal élő személyek egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján igényelhetik. A lakásra kihelyezzük a jelzőkészüléket, mely 24 órás felügyeletet biztosít az igénybe vevő számára. A
készülék segítségével adottak a biztonságos
életvitel feltételei, lehetősége van segítséget
kérni a készüléken keresztül (pl.: rosszullét,
betörés esetén...stb.). Az ellátást igénybe
vevő személyek ezáltal a jelzéstől számított
30 percen belüli gyors segítségnyújtást kapnak. A készülékek korlátozott száma végett
jelentkezési sorrendben tudjuk az igénylőket
kiszolgálni.
A szolgáltatásokért díjat kell fizetni, mely
azonban igazodik az igénybevevő jövedelméhez és az igénybe vett szolgáltatásokhoz,
vagyis minden ellátott esetén névreszólóan
kell kiszámolni a fizetendő összeget.
A fenti szolgáltatásokról információt nyújt:
Pintér Lászlóné vezető gondozó, 76/466272-es telefonszámon 8-tól 15.30 óráig.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10/A.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL, TISZTELETTEL
VÁRUNK!
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Libafesztivál
Az Integrál Zrt. Kiskunfélegyháza, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ és a Magyar Bajusz Társaság szeretettel meghívja Önt és
kedves családját 2012. szeptember 7-9 között a XIV. Kiskunfélegyházi Libafesztivál és a VI. Kunsági Bajuszmustra programjaira. Helyszín: Művelődési
Központ, Kossuth utca, Kazinczy utca, Spar parkoló (bálaszínpad).
Szeptember 7. péntek: 10.00: Libatenyésztők szakmai konferenciája. Helyszín:
Művelődési Központ – díszterem. 17.00 Nagy Mari és Vidák István, a
Népművészet Mesterei, Ifj. Vidák István, a Népművészet Ifjú Mestere nemez
kiállítását megnyitja Polyák Albert, a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet
főtanácsosa. Közreműködik a Yenisei együttes. Helyszín: Művelődési Központ
– aula. 18.00. Jánváry Zoltán Végvári Vitézek c. fotókiállítása. Megnyitja Szilágyi
Péter, a Magyar Bajusz Társaság ügyvivője. Magyar Bajusz című dokumentumfilm (2012), rendezte Lakos Nóra. Helyszín: Hattyúház (Szent János tér 9.19.00:
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház: Zsiványtanya c. táncmesejáték. Helyszín:
nagyszínpad. 21.00 Tárkány Művek koncert. Helyszín: nagyszínpad. 22.00: Zanzibár koncert a Rocktár szervezésében. Helyszín: Rocktár (Kossuth u. 35.).
Belépődíjas rendezvény, Info: www. rocktar.hu.
Szeptember 8. szombat, 8.00: „KI MIT TUD” sütni-főzni libából főzőverseny.
A zsűri elnöke és a verseny házigazdája Bede Róbert mesterszakács és Szőke András filmrendező, humorista. Az étkek versenye mellett kerestetik a legszebb szakácsné és a legrímesebb ételköszöntő versike, valamint a legszebb bajszú szakács!
Helyszín: Kazinczy utca. 9.00-13.00 Bajuszmustra nevezés és előzsűrizés. Bajuszos vitézek viselet- és fegyverbemutatója. Helyszín: bálaszínpad. 9.00-14.00:
II. Ludas Matyi egyéni sakkverseny a „Pince 72” Sakk Klub szervezésében. Információ: Nagy György: 06 70 37 80-239. Helyszín: Művelődési Központ – kamaraterem. 9.45 Gólyalábas felvonulás a bálaszínpadtól a nagyszínpadhoz. 10.00:
A fesztivált megnyitja dr. Horváth Sándor, a kiskunfélegyházi Integrál Zrt. elnöke
és Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság ügyvivője. Langaléta Garabonciások:
Rózsa Sándor gatyamadzagja - gólyalábas komédia. Helyszín: nagyszínpad előtti
tér.11.00: Főzőshow Bede Róberttel és Szőke Andrással. Helyszín: nagyszínpad.
12.00: Néptánc bemutatók:a kiskunfélegyházi Padkaporos Táncegyüttes és a
Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület műsora. Muzsikál a Hegedűs együttes.
Helyszín: nagyszínpad.12.00: Zsűrizés kezdete. A közönség kíséretében megkezdődik a főzőverseny étkeinek kóstolása, zsűrizése.13.00: Sáska Tibor Holló
László-díjas festőművész kiállításának megnyitója. Helyszín: Holló László
Képzőművész Kör műterem-galériája.
Petőfi tér 2.14.00: Eredményhirdetés. „KI MIT TUD” sütni-főzni a libából
főzőverseny, a legszebb szakácsné, a legrímesebb ételköszöntő versike és a
legszebb bajszú szakács kerestetik verseny eredményhirdetése Bede Róberttel és
Szőke Andrással. Helyszín: nagyszínpad. 15.00-18.00: VI. Kunsági Bajuszmustra.
A nagy megmérettetés menettel indul a Héttorony Hangászok kíséretében.
Helyszín: nagyszínpad. 18.00: ORT-IKI utcaszínház: Kossuth Lajos Wigvamja.
Helyszín: bálaszínpad. 18.30: A Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző
Egyesület és a Magyar Íjász Szövetség által jegyzett íjászverseny eredményhirdetése. Helyszín: nagyszínpad. 19.30: Kravaiar koncert és táncház. Helyszín:
bálaszínpad. 20.30: Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band, Vendégművész:
Szulák Andrea énekesnő. Helyszín: nagyszínpad.
Szeptember 9. vasárnap. 10.00:Vendégünk PETŐFISZÁLLÁS. Ünnepi köszöntőt mond Szász János, Petőfiszállás polgármestere. Bemutatkoznak a
település hagyományőrző csoportjai, táncosai, népdalénekesei, kézművesei.
Helyszín: nagyszínpad. 11.30: Boka Színház: János Vitéz hiteles története
képekben elbeszélve. Helyszín: nagyszínpad előtt. 14.00: Kiskunfélegyházi Népdalkör - válogatás hazánk népdalgyűjteményéből. Helyszín: nagyszínpad. 14.30:
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. Helyszín: nagyszínpad.15.00:
Bábakalács Bábszínház: Jambóza Bábcirkusz. Helyszín: bálaszínpad. 15.00: „100
éves platánfák alatt” Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója mesél a
ligetes főutca épületeinek múltjáról egy kellemes séta közben. Gyülekező 14.4515 óráig az információs sátornál. 16.00: Márkus Színház: Mátyás király szárnyai.
Helyszín: bálaszínpad. 17.30: A Láma Dalai koncert. Helyszín: bálaszínpad. 18.30:
Vándor Vokál koncert: válogatás hazánk és más népek énekeiből. Helyszín:
nagyszínpad. 19.30: Kukás guru. Bohózat egy felvonásban a bugaci Tanyaszínház
előadásában. Helyszín: nagyszínpad. 21.15 „Szülőföldemen”A Széljáró Balladás
együttes koncertje. Helyszín: nagyszínpad.
Állandó programok a fesztivál ideje alatt: Néder Norbi fakörhintája. Kádár
Ferkó fotószínháza - vásári élményfotózás. Bábakukucs: Kandika színház.
Baromfitermék-vásár. Libabusz, Libasimogató. Kézművesek kirakodóvására és
bemutatói: Egérparádé - macskamentes játék kicsiknek és nagyoknak. Kitelepült
vendéglátóhelyek: libás étkek, kemencés lángos, kürtőskalács. Linómetszés a
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület tagjaival,Waldorf kézműves
játszóház, Bajuszkészítés bajusztalanoknak, Bartha Tóni csúzlizdája. Europe Direct
Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont (aktuális európai uniós információk, játékok, vetélkedők, nyeremények). Információ: MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT. Tel: 06/76-466-843. Email: moramuvhaz@moramuvhaz.hu. Magyar Bajusz Társaság. www.magyarbajusz.hu. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Egyházi sorok
Újtemplom: - Megkezdődött az iskolákban a tanítás. Kérjük a családokat, jelezzék az iskolákban, hogy gyermekeiket hittanra akarják járatni. Az iskolákkal
egyeztetett időpontokban lesznek a hittanórák.
- Az iskolások évnyitó szentmiséjét szeptember 9-én 9 órakor tartjuk. Kérjük,
hogy az iskolás gyerekek arra a szentmisére hozzák el iskolatáskájukat, mert
akkor lesz a táskák megáldása!
- A következő napokban, hetekben nagyon sok szabad szentmise van. Akik szeretnének szentmisét mondatni, jöjjenek be a Plébániára!
- Szeptember 15-én, szombaton este a szentmise után 8 órakor kezdődik templomunkban a „Nyitott templomok éjszakája” rendezvény.
- Szeptember 16-án, vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az elsőáldozás.
Ótemplom: - Ismét megrendezésre kerülnek Kiskunfélegyházán a Márianapok szep-tember 7-15. között az Ótemplomban. Részletes program:
http://www.otemplom.hu/index.php/home.
- Zarándoklatok indulnak Szentföldre, Lourdesba és San Giovanni Rotondoba.
Érdeklődni a plébánián lehet.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 és 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: Szeptember 3-tól szeptember 9-ig
MÓRA Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721.
Szeptember 10-től szeptember 16-ig KÓRHÁZI Patika, Kiskunfélegyháza,
Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158. Szeptember 17-től szeptember 23-ig
PINGVIN Patika Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel.: 76- 560-081.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: szeptember 8-án és 9-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). Szeptember 15-16-án: Dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/3-381-097), Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Meghívó
Szeretettel várják szeptember 18-án 18 órára, a Városháza dísztermébe a vállalkozókat, magánszemélyeket és mindazokat, akik érdeklődést tanúsítanának
egy régi Hangya szövetkezet mintájára megalakuló térségi saját hitelszövetkezet létrehozására. Célja a napjainkat jellemző nehéz pénzügyi helyzetben
olyan megoldás keresése, mely segíti a lakosság, illetve a helyi vállalkozók
napi és üzleti életviteléhez szükséges, saját közreműködéssel biztosítható
pénzügyi források létrehozását. A kezdeményezést támogatja a Széchenyi
Kereskedelmi Bank Zrt. És a Magyarországi Hitelszövetkezetek Szövetsége.
További információ: www.hangyaszovetkezet.eu oldalon olvasható.

Véleményezni lehet a településrendezési tervet
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkészíttette a város Településrendezési
Tervének 2012. évi módosítását. A terv véleményezési eljárása befejeződött, s
Képviselő-testületi elfogadása előtt Kapus Krisztián polgármester egy hónapra
lakossági közszemlére bocsátotta az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény szerint. A közzététel 2012. augusztus 15. – 2012. szeptember 14ig tartó ideje alatt az érintettek megtekinthetik a tervanyagot a Városháza földszinti előterében, és írásos észrevételeiket elhelyezhetik a gyűjtődobozban.
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Diákolimpia
Kiskunfélegyházán

Íjászaink sikerei

A Jövő Bajnokai Diáksport Egyesület sikeres
pályázatot nyújtott be a Magyar Tollaslabda
Szövetséghez idén márciusban az országos
tollaslabda diákolimpia lebonyolításának
jogára.

A Bösztörpusztán megrendezett Magyarok
Országos Gyűlése alkalmából szervezett íjászversenyen a Turul Koppány Íjászai is célvonalba
álltak, Magyar Zsanett, Vass Bianka, Bakró
István, Vass Tibor, Kiss János csapatösszeállításban.
Hatalmas létszám, nagy meleg, jó, ötletes célok
jellemezték a versenyt. A Koppányoknak is jutott
siker, hiszen Vass Bianka első helyen végzett a
csoportjában, Vass Tibor pedig az igen előkelő
negyedik helyet szerezte meg. Magyar Zsanett
hetedik lett.
A Jászjákóhalmán rendezett örömíjász versenyen, augusztus 25-én a Turul Koppány Íjászai
HE tagjai tíz fővel vettek részt. A Koppányok sikerei nem maradtak el. Ifjú Lovas Ferenc gyerek
fiúkategóriában úgy is tudott győzni, hogy összetették a nála négy évvel idősebbekkel. Szeibert
Nóra első lett, kiemelkedő eredménnyel nyerte

kategóriáját. Vass Bianka hozta az ifi lány kategória győzelmet, de ponteredményével a felnőtt
női kategóriában is nyertesként állhatott volna a
dobogóra. Steitz Adelina, Lovas Ferikéhez hasonlóan szintén idősebbekkel versengett, így a
negyedik helye kiváló eredménynek számít.
Keserű Szilvia ritkán jut versenyre, mégis a
felnőtt női kategóriában hatodik, Magyar Zsanett
a hetedik helyen végzett. A legnépesebb kategória is adott sikerélményt a Koppányoknak, hiszen
Szeibert Imre a dobogó második fokára állhatott.
Ezzel Imre íjász versengése legjobb eredményét
produkálta, annak ellenére, hogy technikai okok
miatt kölcsöníjjal lőtt. A dobogós helyezések
után annyira sűrű lett a sor, hogy Vass Tibor a
harmadiktól mindössze 13 ponttal maradt el,
azonban eredménye a kilencedik helyre volt elég,
Bakró István tizenkilencedik, míg Lovas Ferenc
harmincötödik lett.
Dinnyés Gyula

Erős emberek vetélkedtek a Petőfi téren
Immáron második alkalommal rendeztek
fekvenyomó versenyt az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében városunkban a Séberger SC szervezésében. A rendezvénynek a
Petőfi tér adott otthont. A résztvevők négy súlykategóriában indultak.
Eredmények, női vegyes kategória: I.
Huszár Éva, II. Kollár Mária, III. Krisztin

Csabáné, IV. Czikó Katalin.
-80kg súlykategória: I. Kozák Zsolt, II.
Varga Ákos, III. Tímár Péter.
80-100kg súlykategória: I. Szabó József , II.
Tarjányi György, III. Csalami Norbert, IV.
Hörcsögh Lajos, DQ. Krisztin Csaba.
100+ kg súlykategória: I. Szabó Tamás, II.
Kozák Gábor, III. Szabó Zoltán.
Fotó: Hajdú Ferenc

A rendezvény 2013. április 5-7. között valósul
meg a Kész Aréna Városi Sportcsarnokban –
tájékoztatta Pethő Károly, a Tollaslabda szakosztály vezetője Kapus Krisztiánt, városunk
polgármesterét, aki személyesen gratulált az
elért eredményhez és biztosította arról, hogy
Kiskunfélegyháza városa lehetőségeihez mérten minden segítséget meg fog adni a rendezvény szervezéséhez. Várhatóan ötszáz fő
érkezik városunkba erre a jeles sporteseményre, a sikeres lebonyolítás tehát további gyümölcsöző együttműködést is eredményezhet a két
fél között.

Közlemény
Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai
Hivatala (EUROSTAT) együttműködési megállapodásának megfelelően kerül sor az Európai
egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az adatgyűjtést a KSH végzi, az Eurostat előírásai alapján. A felmérés elsősorban az európai uniós adatigényeket és a közösségi szociálpolitikai
döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy többségében azonos időpontban, egységes előírások szerint hajtják végre.
Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető társadalmi részvételi lehetőségeket,
tevékenységeket vizsgálja. A TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát
kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel. Magyarországon a TÁRS-felmérés 530
településen, a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében, 10 893 fő megkérdezésével zajlik 2012. szeptember 15. és október 31. között.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti időszakban keresik fel a véletlen
mintavétellel kiválasztott személyeket és kérdőívet
töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi
részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésről, szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikről. A kérdőív
vizsgálja azokat az akadályokat, amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik
során szembesülhetnek. A válaszadók többségét
hordozható számítógép (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdőíven
válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes.
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.)
előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az
egyéni azonosítást kizáró módon.
A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült
személyeknek tájékoztató levelet küldünk.
Központi Statisztikai Hivatal
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Jól kezdte a bajnokságot a KHTK
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Szerezzen még idén szakmát
és akár Europass bizonyítványt!
A KISOSZ Bács-Kiskun Megyei Szövetsége
8 általánosra, vagy érettségire épülő
OKJ-s tanfolyamokat indít
Kecskeméten.

Egyéni felkészítés és részletfizetés megoldható.
Óriási kedvezményeinkről és személyre szabott ajánlatért érdeklődjön irodánkban:
6000 Kecskemét, Budai u 1 . I/22.
Telefonon: 06-76/480-350
vagy 06-30/9434-948
Email: postmaster@bacskisosz.t-online.hu;
web: www.bacskisosz.hu Nysz:00025-2011

Fotó: Rigó Tamás
KHTK– Kiskőrős 3:1 (1:1)
Kiskunfélegyháza: 300 néző. Játékvezető:
Aradi Csaba (Csere Máté, Markó László).
KHTK: Tóth P. – Némedi, Horváth, Fekete,
Cseh (Kelemen) – Ábel, Fricska (Nemes) –
Valkovics (Ormándi), Katona B., Szabó T.
(Terjék) – Koncz. Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár Tamás.
Gólszerzők: Szabó T., Némedi, Koncz illetve
Csernik.. Sárga lap: Lesták, Beregszászi,
Gillich. Piros lap: Somlyai. Kitűnt: Tóth P.,
Némedi, Szabó T., Koncz illetve Kovács,
Gillich, Cebei, Csernik.
Agócs Zoltán (Kiskőrös): Tíz emberrel nem
bírtuk az ellenfél nyomását. Felőröltek bennünket a második félidőben.
Kádár Tamás( KHTK.): Gratulálok mindkét
csapatnak. Éltünk az emberelőny adta lehetőséggel.
Tompa SE – Kiskunfélegyházi Honvéd
TK-Grand Poker Club 3:3 (1:1)
Szeptember 1., Tompa: 200 néző. Játékvezető: Széll János (Vereska Mátyás, Fodor
Lajos)
KHTK: Tóth P. – Nemes, Fekete, Némedi,
Kelemen (Lénárt) – Fricska (Cseh),Ábel –
Szabó T. (Valkovics), Katona B., Koncz –
Zs. Juhász (Ormándi). Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár Tamás
Góllövők: Pálfi 2, Nikutovic illetve Katona

B., Szabó T., Némedi. Sárgalap: Szabadi,
Pálfi, illetve Ábel, Fekete, Kelemen, Némedi, Fricska, Katona B.,Koncz, Lénárt.
Piros lap: Kovács. Jók: Pálfi, Nikutovic,
Kiss, Szabadi, illetve Nemes, Fekete,
Némedi, Ábel.
Fütyü Illés (Tompa):
Úgy éreztem 3:1-nél
megvolt a mérkőzés.
Óriási hibákból a Félegyháza kiegyenlített.
KádárTamás (KHTK):
Gratulálok a csapatnak.
Nehéz helyzetből álltunk fel. A csapat egységét ez is bizonyítja.
Ifjúsági mérkőzés:
Tompa SE- KHTK 1:3
Közönségszórakoztató, fordulatos, nagy iramú, gólokban gazdag
mérkőzést játszottak a
labdarúgó megyei I.
osztály harmadik fordulójában a csapatok. A
hazai csapat a 63. percben már 3:1-re vezetett, de a KHTK mégis
döntetlenre hozta a
mérkőzést.
Varga Ferenc

Hirdessen
a Félegyházi KözlönyOnlinon!
Havi megjelenés 10 ezer
forint/ÁFA

A VSZKSZ értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a 2012 szeptember
10-ei hétre meghirdetett Zöldjáratot két héttel később, a szeptember
24-ei héten végezzük.
Ennek megfelelően az év hátralévő Zöldjáratok időpontjaia : szeptember 24-28., október 22-31., november 26-30., december 17-21.

Az időpont változásáért szíves elnézésüket kérjük. Kérjük, hogy a zöldhulladékot a gyűjtés első napján a hulladékgyűjtő edény mellé, vagy
helyére kihelyezni szíveskedjenek.

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

