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Közlöny
Szerb-magyar jégvédelmi rendszer
Bács-Kiskun és Csongrád megyéket, valamint a Vajdaság
északi részét lefedő közös jégvédelmi rendszer kialakítását tervezi a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Az
első lépés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A
rakéta alapú jégeső-elhárítási rendszer megismerése
céljából második alkalommal szerveztek tanulmányutat.
A résztvevők, közöttük Kapus Krisztián, városunk polgármestere szeptember 13-án Szerbiába, a bajsai radarállomásra látogatott.

Elsőként a Hailnet című projekttel, a radarállomással
és az operátor bázissal ismerkedhettek meg a tanulmányút résztvevői. A topolyai önkormányzatnál tett
látogatást követően a rakétakilövő állomást és rakétakilövést mutatták be a szakemberek.
A tanulmányúttal kapcsolatban Kapus Krisztián pol-

Beiktatták
a kun kapitányokat
Immáron második alkalommal adnak randevút egymásnak a kunok. A Kunok II.
Világtalálkozója szeptember 7-én kezdődött
Karcagon, a hivatalos megnyitó ünnepséget szeptember 8-án tartották, amelynek
keretében iktatták be a nagykun kapitányt.
.
A világtalálkozó programjai kiterjednek a
Kis- és Nagykunság, a Jászság és a Délvidék
településeire. A két hét alatt, melyet elő- és
utórendezvények foglalnak keretbe számos
nagyközönséget vonzó program, tudományos konferenciák, történeti kiállítások, kiadvány bemutatók, hagyományőrző és kulturális fesztiválok, történeti előadások erősítik tovább az eddig példa nélküli kun öszszefogást. A záró rendezvényre szeptember
23-án Kunszentmiklóson kerül sor.
Részletek a 3. oldalon.

gármester a Félegyházi Közlöny érdeklődésére elmondta, mint ismeretes Bács-Kiskun és Csongrád
megyék területein domborzati és éghajlati jellemzőik
alapján gyakori a jégesővel érkező vihar, ami hatalmas károkat okoz, elsősorban a mezőgazdaságban.
Részletek a 2. oldalon.

Aszfaltozzák a Félegyháza – Kiskunmajsa közötti utat Ismét adomány
Javában zajlik a Kiskunfélegyháza-Kiskunmaj- aszfaltozás mindig az egyik oldalon történik, így
sa közötti 5402. jelű 27,7 kilométer hosszú or- félpályás útlezárásra számíthatnak az autósok. A
érkezett Braunfelsből
szágos közút felújítása.

A szakemberek a haleszi tüzéptelepnél kezdtek,
de már elhagyták a petőfiszállási bekötőutat is. Az

teljes szakaszon épülnek az út víztelenítése szempontjából fontos átereszek, folyamatban van az
árokrendezés is. A munkálatok befejezési határideje november 15.

Hatvanegymillió a kultúrára
Két pályázatot nyert a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Művelődési Központ az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében. A „Tudástárépítés Kiskunfélegyházán – A könyv-társ, avagy aki olvas,
soha nincs egyedül” című projekt megvalósítására 47.563.608 forintot, míg az „Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán”
címűre 13.773.670 forintot fordíthat az intézmény. Mindkét pályázat 100 százalékos támogatottságú – jelentette be szeptember 18-án
Kapus Krisztián polgármester.
A “Tudástárépítés Kiskunfélegyházán – A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül”
(TÁMOP-3.2.4.a-11/1-202-0061) projekt keretén

belül a korábbi TIOP-1.2.3 pályázat eredményeire
alapozva a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztését, programjainak bővítését
célozták meg. Tervezik a könyvtárhasználók körének bővítését, az olvasáskultúra és a könyvtárhasználat színvonalának emelését.
Az „Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás
Kiskunfélegyházán” (TÁMOP-3.2.13-12/1-20120131) elnevezésű pályázat a Móra Emlékház és a
Petőfi Emlékszoba által nyújtott lehetőségeket hivatott a közoktatás szolgálatába állítani. Elsődleges
célja, hogy az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket – az együttműködő oktatási-nevelési intézmény pedagógiai programjához szervesen
kapcsolódva – megismertesse a városunkban működő Móra Emlékházzal és Petőfi Emlékszobával.

Megérkezett annak az
adománynak a másik
fele Kiskunfélegyházára, melyet német
partnervárosunk,
Braunfels gyűjtött a
Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth
Lajos Középiskolája számára.
Az adomány főként a szociális gondozó és
ápoló képzés gyakorlati feltételeit hivatott
előteremteni, de egyéb, az intézmény számára hasznos eszközöket, székeket, asztalokat, szekrényeket, televíziókat, stb. is tartalmazott. A gyűjtésben tevékenyen részt
vett Peter Schneider, Braunfels korábbi polgármestere, Günter Jakob, Braunfels alpolgármestere és Michael Prinz, a kiskunfélegyházi kapcsolatokért felelős kapcsolattartó. Az adomány ingyenes elszállítását a
kiskunfélegyházi Rollsped Kft. ajánlotta fel.
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Jégelhárító rendszer kiépítését tervezik Megújulnak
Folytatás az 1. oldalról.
A szomszédos Vajdaság területén, a Szerb
Köztársaságban több mint 40 éve működik
jégvédelmi rendszer. A kiváló szakértői csoportnak egyértelműen meghatározott jégvédelmi módszertan és modern technika áll
rendelkezésére. Az elmúlt három évben kétszer
pusztított a jég környezetünkben. A klímaváltozás okozta szeszélyes időjárás miatt a gyümölcsösöket ma már kiépített öntöző, fagyvédő és jégvédő rendszer mellett lehet csak
gazdaságosan és biztonságosan művelni.
Mindkét ország számára fontos tehát a rendszer kiépítése Bács-Kiskun és Csongrád megyékben. A közös jégvédelmi rendszer maximális hatékonysággal dolgozhat, különösen a
határ menti térségben. Mint ahogy a felhőknek
sem korlát az országhatár, a jégvédelemben
sem lesz az. A Bács-Kiskun és Csongrád megyei jégelhárító rendszernek nagy hatása lehet
a jégkárok csökkentésére Bácskában, és ez
fordítva is érvényes – tette hozzá Kapus Krisztián.
A jégelhárító rendszer kiépítése érdekében a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Szerb
Köztársaság Belügyminisztérium Katasztró-

favédelmi Szektorával és a Vajdasági Magyar
Gazdák Szövetségével közösen
nyújtott be és
nyert pályázatot. A MagyarSzerb IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program költsége
116 ezer euró, célja egy megvalósíthatósági
tanulmány kidolgozása a Vajdaság északi
részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád
megyékben közös jégvédelmi rendszer létrehozására. A projekt megvalósítására az Európai Unió következő költségvetési ciklusában
(2014-2020) kerülhet sor. Optimális esetben
260 darab kilövő állomást kellene létesíteni,
amely mintegy 887.143 hektár terület védelmére elegendő. A projekt becsült költsége 1,5-2
milliárd forint. A bajsai radarállomás hatósugara mintegy 150 kilométeres. A rendszer tehát
képes a Cegléd-Kecskemét-Makó vonalig terjedő, hozzávetőleg 1,5 millió hektáros területen és az Észak-Vajdaság jégkár elleni oltalmának biztosítására.
-munkatársunktól-

A folyószámlahitelről döntöttek a városatyák
A folyószámlahitellel kapcsolatos szerződésről,
valamint a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola biztonságtechnikai felülvizsgálatának ügyében döntöttek a szeptember
7-re összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésükön a városatyák.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság levélben értesítette a Kiskunfélegyházi Összevont
Általános Iskolát, hogy szeptember 12-én hatósági ellenőrzést végeznek annak valamennyi
tagintézményében. Szükségessé vált az ehhez
kapcsolódó dokumentumok megújítása, amit
már júliusban jelzett a képviselő-testület felé az
iskola vezetője is. Balla László alpolgármester

javaslatára nem csak a KÖÁI, hanem a város
valamennyi oktatási intézményeiben felülvizsgálják, amennyiben szükséges megújítják a
mérési jegyzőkönyveket, biztonságtechnikai engedélyeket. Az ehhez szükséges forrást az önkormányzat biztosítja.
A város vezető pénzintézetével kötött folyószámlahitelre vonatkozó szerződés szeptember
15-ével lejárt, így új szerződés megkötésére van
szükség. A képviselő-testület szeptember 7-ei
ülésén jóváhagyta az előterjesztésben foglaltakat. A szerződésben 807 millió forintos hitelkeret szerepel – mondta el lapunk érdeklődésére
Balla László alpolgármester.
-tudósítónktól-

Vissza az iskolapadba!
Nem csak a nagyobb városokban, hanem
Kiskunfélegyházán is találkozhatunk iskolakerülő, csellengő diákkal. A probléma orvoslását
az ellenőrzések megszigorításában, a tanárok,
a szülők és a hatóságok összefogásában látja
Horváth Gábor önkormányzati képviselő. Ennek érdekében egyeztető fórumra gyűltek össze
az intézmények, az önkormányzat, a rendőrség
és a Kapocs Segítő Szolgálat képviselői szeptember 5-én a Városházán. Az eszmecsere során
több probléma is napvilágra került, egyebek
közt az iskolák környezetének rendje és a dohányzás ügye is.
A hatályos törvény ugyan rendelkezik arról, hogy
ha egy diák ötven óránál többet hiányzik igazolatlanul, felfüggesztik a családi pótlék „utódaként” bevezetett iskoláztatási támogatást. A
helyi kezdeményezésnek azonban nem a szankcionálás a célja, hanem az, hogy az iskolában
tartsák a notórius csellengőket, illetve minimálisra csökkentsék a „lógás” lehetőségét. Erre
megoldást jelenthet az intézmények bejáratainak
fokozottabb ellenőrzése, a beléptetőkártyás rend-

szer bevezetése. Az iskolák környezetének rendben tartása végett hatékonyan kell fellépni a dohányzás ellen is. A törvény értelmében az oktatási
intézményekben nem lehet dohányzóhely, a
diákok így a környező utcákban hódolnak szenvedélyüknek. Amennyiben tanítási idő alatt tilos
lesz a dohányzás, tehát a tanulók nem hagyhatják
el az iskolát, az intézmények környékén is kevesebb lesz a szemét, az eldobott cigarettacsikk. A
dohányzási tilalmat szeptember 3-tól a mezőgazdasági szakközépiskolában már bevezették és
máris tapasztalható a pozitív változás.
A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy a
drogprobléma kezelése létfontosságú feladat,
ezért különös figyelmet kell fordítani a megelőzésre, a felvilágosításra. Nem elhanyagolható
szempont azonban a szülők felelősségének tudatosítása a szülői értekezletek, a fogadóórák, családlátogatások alkalmával.
A fórumon jelenlévő intézmények képviselői
ígéretet tettek arra, hogy a lehetőségeikhez mérten megtesznek mindent a felvetődött problémák
orvoslására, októberben pedig beszámolnak a
változások eredményeiről.

az útburkolati jelek
Jó ütemben halad az útburkolati jelek felfestése
városunkban. Ezen a héten három brigád végezte
a munkákat. A felezővonalakat és a gépi munkát
igénylő (vonalas) jelek felújítását az önkormányzat
szakvállalkozó cégnél rendelte meg.
A legnagyobb felületű, így legköltségesebb részt jelentő gyalogátkelők és STOP vonalak felfestését
továbbra is közmunkások végzik. Időjárási körülményektől függően a munkák a héten befejeződhetnek. Továbbra is kérjük a közlekedők megértő
türelmét, a munkaterület mellett fokozott óvatossággal haladjanak – tájékoztatta lapunkat Sipos Róbert
a Városüzemeltetési Csoport munkatársa.

Munkába lendül a KEF
A drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák
megvalósulásának előmozdítása, a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására írt ki pályázatot az EMMI és a Nemzeti
Családi és Szociálpolitikai Intézet. Az elnyerhető
összeg 100-500 ezer forint, melyhez tíz százalék
önerő szükséges. Az önkormányzat az elnyerhető
legmagasabb összegre nyújtja be pályázatát.
Minderről legutóbbi ülésén döntött a város
képviselő-testülete.
Az elmúlt években, illetve hosszabb ideje működött
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum különböző munkacsoportokban. Szükséges és elengedhetetlen a
KEF munkájának újraindítása, illetve szükséges
városi helyzetfelmérés elkészítése. Mind a pályázat
elkészítésében, mind a program megvalósításában
elengedhetetlenül szükséges a Szociális Rekreációs
Társaság munkatársainak bevonása, akik napi szinten találkoznak e problémával.

Száztizenkilencen
akadtak fenn a rostán
Fokozott közlekedésrendészeti akciót tartottak
szeptember 11-13. között az országban, amelyben a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság is részt vett.
Az ellenőrzés célja a biztonsági övet nem használók
kiszűrése volt.
A városban tartott ellenőrzések során lakott területen
belül 119 személlyel szemben kellett kiszabni a
10.000-10.000 forint értékű közigazgatási bírságot.
A 119 személy közül tízen utasok, százkilencen
járművezetők voltak. Egy ittas kerékpárosnak pedig
30.000 forint bírságot kellett fizetnie. Az akció ideje
alatt több járművezetőt azért kellett helyszíni bírsággal is sújtani, mert menet közben kézben tartott mobiltelefont használt. Akadt olyan segédmotor kerékpáros, aki nem csatolta be a bukósisakot. Egy országos körözés alatt álló személy is fennakadt az ellenőrzésen.
Szeptembertől kis mértékben csökkentek a bírságok
összegei, így a biztonsági övre vonatkozó bírság
összege is változott. Lakott területen belül 10.000
forint, lakott területen kívül 15.000 forint, autóúton
és autópályán 20.000 forint a kötelező mértékű
közigazgatási bírság – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Csordás József alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető.
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Haranglábat avattak a tűzoltók

A hősi halált halt tűzoltók emlékére avattak haranglábat szeptember 11-én, a World Trade
Center elleni terrortámadás évfordulóján a
kiskunfélegyházi tűzoltóságon. A harangláb tövében kapott helyet – gránitlapba ágyazva – az
a new yorki ikertoronyból származó acéldarab,
melyet tavaly kaptak a magyar és amerikai
tűzoltók bajtársi kapcsolata jelképéül a félegyházi lánglovagok. A harangot a Hittanya „kölcsönözte” az év 51 hetére, egy hétig pedig eredeti
helyén tölti be rendeltetését.
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. Az Egyesült Államokban lévő darabokból köztéri szobrok készültek. A Kiskunfélegyházára került acéldarabnak emlékhelyet alakítottak ki a tűzoltólaktanyában a környező települések segítségével, akik
pénzzel, illetve faanyaggal járultak hozzá a harangláb elkészítéséhez.
Az avató ünnepségen Lezsák Sándor, a magyar
országgyűlés elnöke, Dmitri Tarakhovsky, az
USA magyarországi nagykövetségének kulturális
attaséja, valamint dr. Farkasinszki Lóránt, a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetője mondott beszédet. Retkes Illés nyugalmazott tűzoltóparancsnok a tűzoltó emlékfutás
történetét ismertette meg a jelenlévőkkel. Kapus
Krisztián polgármester, a térség országgyűlési
képviselője parlamenti elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni a megemlékezésen, ezért levélben tisztelgett a hősi halált halt tűzoltók emléke
előtt. A haranglábat Dr. Finta József érseki helynök áldotta meg és szentelte fel.
Az ünnepség zárásaként Leiz Gábor őrnagy, a
kiskunfélegyházi tűzoltóság parancsnoka köszönte meg az emlékhely elkészítésében résztvevők munkáját, majd a hősi halált halt tűzoltók
emlékére megszólaltatták a harangot.
-g-

Beiktatták a kis- és nagykun kapitányt
Folytatás az 1. oldalról.
A karcagi ünnepség Dobos László, Karcag
polgármesterének köszöntőjével kezdődött a
Városháza előtti téren. A kun emlékzászlóra
Kapus Krisztián, a Kiskun Önkormányzatok
Szövetsége elnöke, a Kun Összefogás Konzorcium elnöke, Kiskunfélegyháza polgármestere, Ficsór József, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége alelnöke, a Kun Összefogás
Konzorcium titkára, a kazah nagykövet és
Horváth László tiszteletbeli konzul kötötte fel
az összefogást jelképező emlékszalagot. Bene
Sándor nagykun kapitányt Dobos László polgármester iktatta be hivatalába.

Ünnepélyes keretek között iktatták be hivatalába szeptember 16-án Kunszálláson az új
kiskun kapitányt. Szépe Ferenc helyét Kovács
Imre, Kunszállás polgármestere vette át a
Kunok II. Világtalálkozójának társrendezvényeként megrendezett III. Történelmi KunSzállás Foglalás, Tésztafesztivál és Kunok
Sokadalma című rendezvény keretében. Az
avatón jelen voltak a jelenleg regnáló kiskun
kapitányok is. Az új kiskun kapitány – a
Kiskun Önkormányzatok Szövetségének döntése alapján – egy helyett három évig tölti be
hivatalát.
-munkatársunktól-

Szüreti felvonulás, borszentelő
Idén is megrendezték hagyományos szüreti felvonulásukat a Nagyszőlő úti és a Haleszi Gazdakörök. A
népviseletbe öltözött csőszpárok, a lovasok és a huszonkilenc feldíszített parádés kocsi szeptember 15-én
délelőtt vonult fel a Kossuth utcán.
A menet először a Szent István templomnál állt
meg. Az újbort Hajagos Gyula plébános szentelte

meg. Az óvodások és az ifjúsági tánccsoport bemutatója után a menet a városházához vonult. A
felvonulókat Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő, Balla László alpolgármester és dr. Garai István országgyűlési képviselő fogadta. A műsor végén a csőszpárok táncba
hívták a város vezetőit és a közönséget. A kocsisok egy-egy
üveg bort, a csikós lányok virágot, a fiúk egy-egy palack vörösbort kaptak, amit Kapus Krisztián
polgármester és Balla László alpolgármester adott át nekik. A
program este szüreti bállal fejeződött be.
Fotó: -g-
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Véradók a Városházán
Véradó napot tartottak szeptember 12-én a Városházán. A vért a kecskeméti véradó állomás munkatársai vették le. Három óra alatt több mint harmincan
adtak vért, közöttük a hivatal dolgozói, valamint
Kapus Krisztián polgármester is. A Magyar
Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes
véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 430 ezer egység vér kell.
Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományára
van szükség.

Rozika néni 90,
Mihály bácsi 95 éves lett
Pintér Mátyás Mihályt köszöntötte otthonában kilencvenötödik születésnapja alkalmából szeptember
14-én Kapus Krisztián polgármester. Kilencvenedik
születésnapját ünnepelte Cserkó Lászlóné, akinek
pedig Balla László, városunk alpolgármestere adta
át Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke üdvözletét és egy virágcsokrot.

Szüreti mulatság
a Nádasdy utcában
Szüreti mulatságot rendeztek szeptember 12-én a
Nádasdy utcai idősek otthonában. A résztvevők
szőlőt szüreteltek, melyből a mustot is elkészítették.
Az otthon lakói versekkel készültek. A szüreti
hangulatot a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény kórusának műsora tette teljessé.
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Egy gyűjtemény,
egy múzeumőr
Folytatódott a Kiskun Múzeum Egy gyűjtemény
– egy múzeumőr című előadássorozata. A szám
szerint ötödik rendezvényre szeptember 11-én
került sor az intézmény dísztermében. A néprajzi
gyűjteményt Mészáros Márta múzeumigazgató,
néprajzkutató ismertette. Dr. Lükő Gábor igazgatói
munkásságát Dr. Bárth János ny. múzeumigazgató, néprajzkutató mutatta be.

Felolvasónap
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalma a Magyar Népmese Napja alkalmából szeptember 28-án 9.15-11 és 13.15-15 óráig felolvasónapot hirdet. Szeretettel várnak minden érdeklődőt
(egyénileg és csoportosan is) – valamennyi korosztályból – egy magyar népmesével (részlettel).
Felolvasni lehet bármely könyvtári vagy saját
kötetből maximum 4 percig. Jelentkezés: szeptember 26-ig a Gyermekbirodalomban személyesen
vagy a 461-429/15-ös telefonszámon.

„Az Óperencián túl”
E címmel hirdet mese- és prózamondó találkozót
a 6 – 14 éves diákok számára a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár. Nevezés: 1-6. évfolyam: egy tetszés szerint kiválasztott magyar népmese elmondásával. Időtartama ne haladja meg az öt
percet! 7-8. évfolyam: egy tetszés szerint kiválasztott magyar népmese vagy bármely magyar író egy
tetszés szerint kiválasztott prózájának (prózarészletének) elmondásával. Időtartama ne haladja meg
a nyolc percet! Csak mesemondással nyílik
lehetőség a megyei versenyre való továbbjutásra,
prózával nem. Az életkori, alkati sajátosságaidat
figyelembe vevő választáshoz segítséget kérhetsz
a Gyermekbirodalomban is. Az elődöntőket is a
városi könyvtárban rendezzük meg. Jelentkezési
haráridő: október 25. Jelentkezési lapot a gyermekkönyvtárostól kérhetsz, vagy letöltheted a
könyvtár honlapjáról (www.psvk.hu). Minden
jelentkező ajándéka: könyvtári tagság (is).

Városi Diáknap
Idén szeptember 27-én rendezi meg a GYIÖK és a
kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság a városi diáknapot. A rendezvény 7.30 órakor kezdődik a Városházán. A város kulcsát Deák Viktória diákpolgármester veszi át Kapus Krisztián polgármestertől. A
program hivatalos megnyitójára 11 órakor kerül sor a
Honvéd Sportpályán. „Hiszem ha látom” címmel
disco baleset-szimulációs előadást tartanak a
rendőrkapitányság, a tűzoltóság és a mentőszolgálat
munkatársai. A Cozombolis koncertet követően
zumba, küzdősport bemutató, ügyességi versenyek
várják a város iskoláinak diákjait.
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Az élet festője
Sáska Tibor neve városunkban, különösen a
művészetet szeretők és értők körében ismerősen
cseng. Bár Veszprémfajsz, ahol él, nem éppen errefelé van, mégis az elmúlt évtizedek alatt egyre
több és erősebb szállal kötődött ehhez a
vidékhez, Kiskunfélegyházához.
Először talán a jakabszállási tájképfestő tábor
egyik résztvevőjeként lépett a Kiskunság talajára, s a tovasuhanó évek alatt erős szakmai és
testvéri barátság alakult ki Dulity Tiborral, majd
egyre többször állított ki városunk kiállítótermeiben, s a közönség megtanulta kedvelni, és
értékelni ezt a „vízmosásos arcú festőt” és sajátos
művészetét. E mostani bemutató alkalmával az
Art-turka helyiségébe, a Holló László Képzőművész Kör galériájába hozta el alkotásait.
Sáska Tibor alkotásaiban ott van a természeti
tájban a tanya, az alföldi festészet legfontosabb
eleme, mely egyrészt mint épített környezet, másrészt mint tárgy szerepelhet, de leginkább élő szerves organizmus, amely az itt élő nép lelkiségének
tárgyiasult motívuma. Valami ilyesfélét érzett meg
Dulity Tibor is, akit ezer szál kötött a Kiskunság
homokjához, s akinek munkásságát könyvének
címe is kifejezi. De ezt a lelkiséget, ezt az érzésvilágot hordozta Dr. Falu Tibor közíró is, aki jó
barátként csodálta kiállítónk képeit, s aki nem
véletlenül írta 2004-ben megrázó versét - ”Nekem
is volt Oláh tanyám”- az akkori Sáska kiállítás
megnyitójához. Ő rokonította Holló László fes-

tészetével, hevületével a veszprémfajszi
festő művészetét. Ez
a festészet a természetelvű ábrázolásban gyökerezik,

amely a benne tomboló érzelmek hatására szí neinek, formáinak megfogalmazásában eljut a közérthetőség határáig.
De sohasem lépi át azt. A képek jelentős része széles, nagy lendületű ecsetvonásokkal fogalmazódott meg. Különböző, általában a közvetlen eseményekre reagáló indulat sugárzik át még a természeti képein is. Nem egyszerűen a táj, vagy annak egy kisebb részlete tölti ki a vásznat, hanem a
tájban, a társadalomban élő emberek is ott vannak.
Ő az élet festője. Nem elsősorban a téma miatt,
sokkal inkább kifejezésmódjában, dinamikájában.
Ezek a művek a rohanó, múló idő útjelzői, a pillanat
rögzítései gyors festésmóddal. Érdekes megfigyelni, hogy Sáska Tibor képeiben a feszülő dinamikát
milyen szépen átülteti, átsimítja különböző hangulatokba. Nem véletlenül lehet a képei mellé verses,
zenés párhuzamot találni. A megnyitón a Móra Ferenc Gimnázium „Beszélni nehéz” diákkörének
tanulói, valamint Fekete Zoltán gimnáziumi tanár
közreműködtek.
RF

Nemez és fotókiállítás
Nemez kiállítás nyílt szeptember 8-án Nagy Mari
és Vidák István, a Népművészet Mesterei, és Ifj.
Vidák István, a Népművészet Ifjú Mestere
alkotásaiból a XIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében a művelődési központ aulájában.
A tárlatot Polyák Albert, a Bács-Kiskun Megyei
Közművelődési Intézet főtanácsosa nyitotta meg.
Közreműködött a Yenisei együttes. A Hattyúházban
Jánváry Zoltán „Végvári Vitézek” című fotókiállítása
nyitotta meg kapuját az érdeklődők előtt. A képeket
Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság ügyvivője
ajánlotta a látogatók figyelmébe. A megnyitót
követően vetítették le Lakos Nóra Magyar Bajusz
című dokumentumfilmjét.

Megújult a kollégium és az óvoda
Közel százmillió forintot költött óvodája és kollégiumi épületének felújítására a Constantinum
Intézmény. A beruházás költségeinek 85 százalékát az Új Széchényi Terv pályázatán elnyert
pénz fedezte. A munkálatokat a nyári szünetben
végezte el az Előszer Kft.. A projektzáró rendezvényre szeptember 17-én került sor.
A rendelkezésre álló pénzből megújultak az érintett épületek nyílászárói, megvalósult a padlás és
a tetőtér utólagos szigetelése, a fűtési rendszer
pedig biomassza tüzelésű kazánok beépítésével
egészült ki. Sor került a földgáz tüzelésű kazánok
cseréjére, az elektromos rendszer korszerűsítésére,
valamint napelemek kerültek az épületek tetejére.
A becslések szerint a beruházás után az intézmény
energiafelhasználása 61 százalékkal csökken. A
beruházást követően több mint száz diák kol-

légiumi és százhuszonöt gyermek óvodai körülményei javultak. A projektzárón nem csak a szakemberek, hanem az iskola és óvoda növendékei
is részt vettek, akik előadásukkal színesítették a
rendezvényt.
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Ősszel is útra kel
a Széljáró Balladás
Sikerrel zárta nyári koncertsorozatát a Széljáró
Balladás együttes a kiskunfélegyházi Libafesztiválon. A Pázmándi Judit, Nagyapáti Anita, Sövény
Tibor, Molnár István és Vas László alkotta formációt elindulásuk óta már számos helyen megismerhette a közönség.
Tavaly Kecskeméten, Petőfiszálláson, Kisteleken,
Kondoroson, Makón, vagy az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkban rendezett országos Nyeregszemlén, a Perbáli Magyar Örökség Napján (PerbálFeszt), és Budapesten, a Hősök terén megrendezett Nemzeti Vágtán adtak sikerrel koncertet.
A Balladások idei útjukat Makón kezdték, ahová két
alkalommal is kaptak felkérést. Nyáron nagyszabású
fesztiválok hoztak számukra fellépési lehetőséget,
így Sátoraljaújhelyen az „Angyal Bandi éjszakája”
rendezvényen, Badacsonyban a Borhetek Fesztiválon, a Nemzeti Vágta Balatoni Futamán, Zircen
a Bakonyi Országos Betyártalálkozón, illetve Szombathelyen, az Őszköszöntő Fesztiválon arattak sikert.
Őszi fellépéseiket a Félegyházi Libafesztiválon kezdték meg, ahol a már ismert pop-balladai hangzásviláguk mellett ezúttal felcsendültek azok az általuk
megzenésített és hangszerelt Petőfi – versek is,
amelyekből újabb lemezük anyagát készíti a zenekar.
A Széljáró Balladás szeptember 14-én a III. Történelmi Kun – Szállás Foglalás Fesztiválon adott koncertet, majd ezután 28-án Kecskemétre látogatnak el
egy nagyszabású szabadtéri rendezvényre, ahol reményeik szerint ismét nagyszámú közönség láthatjahallhatja majd őket.

Tordai diákok Félegyházán

A Városházán fogadta szeptember 7-én a tordai
Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjait Kapus
Krisztián polgármester. A Kiskunfélegyházi Öszszevont Általános Iskola testvériskolájának tanulói szeptember 6-án érkeztek városunkba.
Az első napon a vendégek író-olvasó találkozón
vettek részt. Másnap Gulyás László vándormuzsikus előadásával kezdődött a program, majd a
város nevezetességeinek megtekintése után a
libafesztivál rendezvényeire is ellátogattak a tordai
líceum növendékei.

Lakótelepi Fesztivál 2012.
Idén sem marad el a hagyományos Lakótelepi
Fesztivál. A rendezvényre október 6-án és 7-én
kerül sor.
A hagyományokhoz híven most is sok érdekes
sport- és kulturális program várja az érdeklődőket.
A színpadon helyi és országosan ismert és elismert előadók műsorát élvezheti a közönség. tájékoztatta lapunkat Kapus Krisztián, a körzet
önkormányzati képviselője.

Félegyházi Közlöny
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Félegyházi bajúszkirály a libafesztiválon
Idén a kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében rendezték meg a hagyományosnak számító
Bajuszfesztivált. A VI. Kunsági Bajusz Mustrára hazánk több tájáról és külföldről is érkeztek
vendégek, versenyzők. A rendezvényt Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság ügyvivője nyitotta meg. A szigorú zsűri a „Bajuszkirály” címet a marosvásárhelyi Szentpétery Istvánnak ítélte, aki 2010-ben már egyszer kiérdemelte ezt a rangot.
A budapesti Műszaki Egyetem gondnoka egy évig viseli a címet. A
Csüngő Bajusz kategóriában a félegyházi Mezei Sándor vitte el a pálmát.
Mezei Sándor, népszerű nevén „Bajszi” polgári foglakozását tekintve
mezőőr. Emellett nem csak pompázatos arcdíszének ápolásával van
elfoglalva. A városban és már nemzetközi szinten is szakácstudománya
miatt vált ismertté. Mezei Sándor először barátai körében aratott sikert
ízletes pörköltjeivel, sültjeivel. Néhány évvel ezelőtt belépett az
Amatőr Királyi Szakácsok körébe. Első sikereit itt aratta, ám
tehetségére, ötleteire hamar felfigyelt a hazai és a határon túli
közönség. Ma már sorra kapja a meghívásokat, amelyeknek idő híján - alig tud eleget tenni. Mezei Sándort nem csak a
saját receptjei tették híressé, hanem nem mindennapi ötletei
is. A királyi szakácsokkal guinness rekordot döntöttek a
szerbiai Adán, ahol a 2500 literes bográcsokban 1000 adag
töltött káposztát készítettek. Az idén Mezei Sándor 60
centiméter átmérőjű palacsintákat sütött a beregdédai
„Rózsafesztiválon”, októberben pedig Ukrajnában főz
pörköltet.
-g-

Díjazták a libaétkeket
Több mint húsz csapat nevezett be a XIV.
Kiskunfélegyházi Libafesztivál „KI-MITTUD” sütni-főzni a libából címmel megtartott
főzőversenyére.
A profi és amatőr szakácsok három kategóriában – levesek – egytálétel, pörkölt, sültek –
adtak számot tudásukról. A szigorú zsűrinek –
élükön Bede Róbert mesterszakáccsal és
Szőke András filmrendezővel – nem kis fejtörést okozott a legfinomabb étkek kiválasztása. A XIV. Libafesztivál szeptember 8-án
megrendezett főzőversenyének eredményei:
Leves-egytálétel: 1. Lúdtalpasok – Falusi libaleves. 2. Amatőr Királyi Szakácsok – Libaragu
leves saját levében. 3. „Papatyi” – Retro libaleves. 3. Gerslis-Hekk-Elek: Gerslis székelykáposzta. Pörkölt: 1. Fél Lábú Fekete Gúnár –
Libapörkölt tökével. 2. Zsigerelők – Zúza

gombával. 3. Gúnár Klub – Babos liba. Sültek:
1. Jó Barátok – Sült libacomb gyümölcsszószszal, 2. Imre és csapata – Rozmaringos libamájjal töltött nyak. 3. Libászok – Gombás
libamáj. Legszebb szakácsné: Lúdanyó baromfiudvara, Bodor Piroska. Különdíj, mert a zsűri
érkezése előtt megette a főztjét: Magyar Bajusz Társaság.

Néhány szó az idei libafesztiválról…
Nincs túl sok, a városunkat megmozgató, Félegyháza határain túlmutató rendezvényünk. Kétségkívül a libafesztivált (majd az ehhez kapcsolódó bajuszfesztivált) kitalálói annak szánták.
Az évek során sokat alakult a rendezvény külső
és belső tartalma, formája, de úgy tűnik, hogy
az idei rendezvény az eddigi legjobban összerakottak közé tartozott.
Elsősorban is a megjelenés az, amely először
szembetűnik az erre járó idegennek, de a helybelinek is. Végre a külső is felvehette a versenyt
egy hasonló külföldi kisváros rendezvényével.
Egységes sátorok mellett az eseményekre történő odafigyelés, a tájékoztatás is megfelelő
volt. Pl.: az irányító táblák ötletes volta, a jurták
felállítása stb… Külön elismerést érdemel az
íjászverseny ötletes megrendezése.
Bár nem volt igazán átütő képzőművészeti kiállítás, (az Art-Turka beli Sáska Tibor kivételével!)
de mind a Művelődési házban megrendezett nemezbemutató, mind a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár Jánváry Zoltán fotókiállítása igényes,

magas szintű volt és remekül kapcsolódtak szellemiségében is a hétvége rendezvénysorozatához. Nagyon jó választás!
Az idei rendezvénysorozat anyagi sikeréről vagy
sikertelenségéről még nem készült el a számszaki statisztika. Azt nem tudjuk, hogy az árusoknak, a vendéglátóknak mennyire érte meg a
rendezvényen való részvétel. Az azonban biztos,
hogy külső képében szépen kialakított, összességében végre egy igazi helyi érdekesség köré
szervezett, mégpedig igen jól szervezett rendezvénysorozatnak lehettünk tanúi.
Jó érzés volt, hogy végre nem üvöltött a városközpont parkolójában a „vidámpark”, hogy az
árusok csak míves portékákat kínáltak, hogy
nem volt bóvli. Emlékeztetett ez a rendezvény
többeket egy francia vagy egy olasz kisváros
sajátos ünnepére. Ezért gratulálni lehet és megköszönni azoknak, akik így összerakták, akik
három napon át idejüket és energiájukat nem
kímélve dolgoztak azon, hogy minden a helyére
kerüljön.
RF
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Közösen a gyermekekért,
hogy nekik sokkal könnyebb legyen
Ez a rohanó világ, amelyben most élünk magas elvárásokat követel tőlünk és gyermekeinktől is. Mi, szülők közösen egy dolgot tehetünk, már kicsi korukban segítjük őket
abban, hogy ki tudják bontakoztatni képességeiket, támogatjuk őket, hogy azon az úton
haladjanak tovább, ahol sikereket tudnak elérni és egészséges, harmonikus, sikeres
személyiséggé fejlődjenek. Ha te is szeretnél segíteni a gyermekednek ebben, akkor
köztünk a helyed és gyere el szeptember 22-én 9.30 órakor a Művelődési Házban tartandó ingyenes előadásainkra és interaktív beszélgetésre.
Előadások témái: - Csecsemőmasszázs: Az édesanya szeretetteljes érintésének pozitív
hatásai a csecsemő testi-lelki fejlődésére. A masszázs szerepe a hasfájós, koraszülött
babákra, valamint az immunrendszer erősítésére, az érzékszervek, az izomzat és a mozgás
fejlődésére. Előadó: Okleveles Csecsemőmasszázs Oktató. - Mozgásfejlesztés fontossága,
fejlesztés révén elérhető eredmények 0-10 éves korú gyermekeknél. Mi történik akkor,
ha már csecsemőkorban kimarad a kúszás-mászás, vagy túl korán áll fel gyermekünk, milyen következményei lehetnek a gyermek későbbi életére, bölcsődés, óvodás, iskolás korban? Milyen eszközökkel és hogyan lehet fejleszteni az így kialakult tanulási, magatartási,
mozgáskoordinációs gondokat? Előadó: Ayres szenzoros integrációs terapeuta. - Megelőzés
és felzárkóztatás 0-5 éves korig. Figyelem, mozgás, nyelvi megkésettség tünetei
csecsemő- és kisgyermekkorban. Előadó: Korai fejlesztő pedagógus. - Mozgás és a beszédfejlődés kapcsolata. Mikor beszélünk megkésett beszédfejlődésről, és mikor akadályozott beszédfejlődésről? Mi a dysphonia és miért fontos a kezelése? A dyslexia tünetei
és a prevenció lényege. Előadó: Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus. - Lábstatikai és
tartásjavító torna. A lábboltozat süllyedés felismerése, torna fontossága. Tartásjavítás
lényege, gerincferdülés felismerése, torna fontossága. Előadó: Okleveles játékos láb- és
tartásjavító torna tanfolyam vezető pedagógus, mozgás terapeuta. - Részképességek komplex fejlesztésének fontossága az óvodáskorban a sikeres iskolakezdés érdekében.
Előadó: Óvoda és gyógypedagógus. - Tanulási nehézségek megelőzése és korrekciója
kisiskolás korban, az olvasás, írás, számolás területén. Előadó: Gyógypedagógus. - Test
és lélek harmóniájának helyreállítása gyermekeknél és a szüleiknél. Előadó: Óvodapedagógus- Reiki terapeuta. - Egészségmegőrzés – immunrendszer erősítése gyermekeknek, teljes tiszta forrású alapanyagokkal, melyek harmóniát teremtenek a
szervezetben. Előadó: Táplálkozási tanácsadó. Szeretettel várunk mindenkit! A Túl az
Óperencián Terápiás Központ pedagógusai.
Abban az esetben, amennyiben ezt a cikket felmutatja nálunk a Kiskunfélegyháza, Deák
F. u. 6. szám alatt, gyermekének képességfelmérését ingyenesen elvégezzük.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat – Védőnői Szolgálat magasabb vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. január 1-2017. december 31-ig szól. A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6. A beosztáshoz tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az egészségügyi törvényben és a védőnői
szolgálatra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, mely magában
foglalja a területi, az iskolai védőnői feladatok ellátását. Munkáltatói jogkör gyakorlása a
Védőnői Szolgálat közalkalmazottai tekintetében. Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
Törvény, valamint a(z) magasabb vezetői pótlék mértéke a Kjt. Végrehajtási rendelete
alapján a pótlékalap 200%-a rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola,
védőnő, védőnői munka 3 szakterületéből legalább kettőt magában foglal. – Legalább 5
év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program
a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő
megtárgyalására. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013.
január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nánási Éva aljegyző nyújt, a
76/562-015-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.
u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
180/2012., valamint a beosztás megnevezését: védőnő. Személyesen: Bács-Kiskun megye,
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. I. 34. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a pályázót a megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott 7 tagú bizottság meghallgatja, mely véleményét mérlegelve a Képviselőtestület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. A pályázati kiírás
további közzétételének helye, ideje: kiskunfelegyhaza.hu – 2012. szeptember 10., Félegyházi Közlöny – 2012. szeptember 21., Egészségügyi Közlöny – 2012. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Próbaidő
időtartama 3 hónap. A pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.
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Egyházi sorok
Újtemplom: -A templomi kiállítások október 7-ig látogathatóak nyitvatartási
időben. Egyéb időpont a Plébánián egyeztethető. - Szeptember 29-én, szombaton este 8 órakor a Zene világnapja alkalmából koncert lesz templomunkban.- Szeptember 30-án, Szent Jeromos ünnepén délben kezdődik a
szentírásolvasás. Várjuk azok jelentkezését, akik olvasnak a Bibliából. Szeptember 30-án vasárnap délután 4 órakor tartjuk a betegek miséjét. Előtte
3 órától már lesz gyónási lehetőség. Azon a napon este 7 órakor nem lesz
szentmise. A szentmise után a Kiskunfélegyházi Citerazenekar és Énekkar
köszönti az időseket.
Ótemplom - Szeptember 23-án tartjuk egyházközségünk terményhálaadását.
Akik tehetik, kérjük segítsék terményeik felajánlásával ezt az ünnepet. Terményeiket szombat délig adhatják le a plébánián és a sekrestyében. -Akik szeretnének október 7-én, vasárnap a 16 órai szentmise keretében a betegek
kenetében részesülni, kérjük jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánián.
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, 76/463222 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 17-től szeptember 23-ig PINGVIN
patika Kkfháza, Klapka u. 2. Tel.: 76- 560-081, szeptember 24-től szeptember 30ig HÓVIRÁG patika, Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363), október
1-től október 7-ig ALMA patika, Kiskunfélegyháza, 9. körzet 8/B (TESCO)
Tel.:76/712-036
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szeptember 22.-én és 23.-án Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955) és Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a (Tel. 20/3-165-995), szeptember 29.-én és 30.-án Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3-389-244) és Dr. Pozsár Miklós,
Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:20/9812181), október 6.-án és 7.-én Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097) és Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u.
6. (Tel.: 20/3677-242).
Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Farkas Ildikó – Balogh Róbert István,
Eszik Kinga – Losonczi Tibor, Bibok Szandra – De Salve Adrianó, Dr. Modok Rita
– Gyüge Péter, Görög Anita – Dora Tamás.
Meghaltak: Kecskeméti Sándorné Dinnyés Piroska, Galló Ferenc, Pikóné Tamás
Anna Mária, Kocsis János Márton, Rácz Józsefné Fehér Veronika, Varga Istvánné
Varga Rozália, Török Imre, Dobák Jánosné Lantos Erzsébet – Kiskunfélegyháza,
Seres István – Fülöpjakab, Badics Jánosné Trombitás Ilona – Gátér, Laczkó András
– Lakitelek, Parsons Richard Frederick – Kecskemét, Juhász Istvánné Vas Katalin
– Lajosmizse, Végh Sándorné Kis-Prumik Juliánna – Nagykőrös.
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza,
Nádasdy u. 12.) árverési értékesítésre meghirdeti a használatában álló 1.) FORD ESCORT TURNIER 1.4 típusú 1993. évjáratú, valamint 2.) FORD TRANZIT 1995.
(totálkáros) gépjárműveit. A Ford Escort legalacsonyabb értékesítési ára 120.000,-Ft, a
Ford Tranzit legalacsonyabb értékesítés ára 70.000,-Ft, mely összegek az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák. Az árverés időpontja: 2012. év november hó 21.
nap 8,30 óra. Az árverés helyszíne: Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. A gépjárművek az árverés időpontját
megelőző fél órában tekinthetőek meg. Az árverésre az árverés kezdő időpontjáig lehet
jelentkezni. A gépjárművekre érvényes vételi ajánlatot minimálisan a kikiáltási áron
lehet tenni, több ajánlat esetén az ajánlati árakat minimálisan 10.000,-Ft-onként kell
emelni. Az árverési vevőnek a vételárat a helyszínen egy összegben, készpénzben kell
megfizetnie.

Aktuális árverési hirdetmények
http://felegyhazikozlony.hu/?p=36960
FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/562 000, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
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Ismét jól vizsgáztak a Koppányok
Kiskunfélegyháza várost bemutató íjászversenyt szerveztek szeptember 8-án a Turul Koppányok Íjászok. A megmérettetést nagy érdeklődés (120 induló), szép időjárás jellemezte. A verseny színvonalát
mutatja, hogy az európai és az országos versenysorozatok dobogósai többen is az indulók között voltak.
A Koppányok több kategóriában is dobogós helyezést értek el. A 3D, 2D és egyéni mozgó célok – a
teljesség igénye nélkül – a Szent István téren, a Polgármesteri Hivatal udvarában, a Kiskun Múzeumban, a Szalay Gyula utcában, a Móra, Petőfi, Béke téren voltak elhelyezve. A díjakat Kapus Krisztián,
Kiskunfélegyháza város polgármestere adta át.

7. oldal

Ökölvívó siker
Törökországban
Horváth Richárd, a KHTK ökölvívója 2012. augusztus 17-23-ig a magyar válogatott tagjaként
Nemzetközi Ökölvívó tornán vett részt Törökországban, ahol 30 ország ifjúsági versenyzői között az 56 kg-os súlycsoportban az értékes 3.
helyet szerezte meg.
A döntőbe jutásért egy orosz versenyzőtől kapott
ki, aki végül megnyerte a versenyt és elnyerte a
torna legjobb ökölvívója címet is. Horváth Richárd az orosz versenyzővel való összecsapása
előtt kitűnő öklözéssel egy skót, egy szerb és egy
wellsi versenyzőt győzött le. Ezzel az eredménynyel a magyar válogatott legeredményesebb tagja
lett. Sikeres teljesítményével biztos tagja lett az
októberben Thaiföldön rendezendő Ifjúsági Világbajnokságon résztvevő magyar válogatottnak.
Edzői Fekete István és Mihály János szerint
Richárd máris szorgalmasan készül a VB-re.

Mini lány-pusztai: 1. Steitz Adelina, 2. Zsurka Viktória. Mini fiú-pusztai: 1. Ifj. Lovas Ferenc. Gyerek lány-pusztai: 1. Szeibert Nóra, 2. Csányi Dóra,
Gyerek fiú-pusztai: 7. Csányi Tamás. Ifi lánypusztai: 1. Vas Bianka, 2. Ladányi Ágnes, 3. Szendrei Bella. Ifi fiú-pusztai: 1. Tábi János, 2. Lénárt
Bence, 5. Hegyi Dániel. Menyecske-pusztai: 1.
Magyar Zsanett, 2. Keserű Szilvia, 3. Natalie
Friedrichs. Felnőtt nő-pusztai: 5. Dongó Anita.

Felnőtt férfi-pusztai: 4. Papp Zoltán, 6. Vas Tibor,
7. Szeibert Imre, 9. Csányi József, 15. Kis Csaba,
24. Szólya Imre. 25. Lovas Ferenc, 27. Drozdik
Károly, 32. Dr. Mészáros László, Menyecske-pusztai: 4. Drozdik Edina. Levente-pusztai: 7. ifj.
Drozdik Károly. Tiszteletreméltó nő-pusztai: 2.
Fekete Andrásné. Tisztes korú férfi-pusztai: 1.
Fekete András. Felnőtt férfi-vadászreflex: 3.
Praczu Mihály.

Uniós forrásból épített csarnokot a Truplast-Hungária Kft.
Új gyártócsarnokot épített a Truplast-Hungária Kft.
Jakabszálláson. A német tulajdonú cég a 345 millió
forint összköltségű beruházáshoz 99.915.422 forint
vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a DAOP
-1.1.1./E-10-2010. 0058 számú „Telephelyfejlesztés”
című pályázatán. Az önerőből és a pályázati pénzből
egy 3385 négyzetméteres gyártócsarnok épület készült, amelyet december 9-én adtak át. Az új, korszerű,
energiatakarékos csarnoképület létrehozása a termelési kapacitás növelését, a termelési folyamat, a termékszerkezet optimalizálását, új termékek bevezetését
biztosítja – tájékoztatta szeptember 17-én a sajtó
munkatársait Tölgyszéki-Pap Zsolt cégvezető és
Berente József termelési és műszaki vezető.
A Truplast-Hungária Kft. jakabszállási székhelyű, Magyarországon bejegyzett, német tulajdonú magyar kft. A Truplast egy cégcsoport, mely
két németországi, egy spanyolországi és a jakabszállási magyar telephellyel rendelkezik. A vállalkozás fő tevékenysége gégecsőgyártás
porszívókhoz, ezek szerelvényezése és fröccsöntött alkatrészeinek
előállítása. A modern, több szabadalmi oltalommal védett flexibilis tömlő

gyártásában a Truplast piacvezető szerepet tölt be Magyarországon és
Európában is. A Truplast-Hungária Kft. 2002 óta működik Jakabszálláson, részt vállalva a lakosság helyben történő foglalkoztatásában.
Az új gyártócsarnok lehetőséget biztosít a termelési kapacitás növelésére, melynek érdekében új ügyfelekkel vette fel a kapcsolatot a Truplast-Hungária Kft., illetve a meglévő ügyfelek új termékeinek gyártása
is tervben van. A porszívó alkatrészeken kívül barkácsgép alkatrészek
gyártásával kívánják tovább növelni a termékeik skáláját. A cég jelenlegi
partnerei az Electrolux, a Bosch, a Siemens, a Philips, Kärcher, de exportálnak termékeket Kínába is - mondta el Berente József termelési és műszaki
vezető.
A Truplast-Hungária Kft.nek jelenleg negyvennyolc
dolgozója van, így a kistér ség legnagyobb foglalkoztatójának számít. A beruházásnak köszönhetően a létszám elérheti a hatvan főt hangsúlyozta Tölgyszéki-Pap Zsolt cégvezető. (x)
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II. Ludas Matyi sakkverseny
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Futsal hírek
Félegyházi Térségi Sportiskola – Jánoshalmi FC
3–0(1-0)
Kiskunfélegyháza, szeptember 15., 50 néző.
Játékvezető: Besszer Péter.
FTSI: Szabó Rebeka – Kovács Kitti, Varga Anita
(Bosnyák Hajnalka), Kiss Bianka, Oláh Krisztina, Nádudvari Julianna, Sallai Stella, Bernát Cintia (Horváth
Katalin). Vezetőedző: Kurucz István.
Gólszerzők: Nádudvari Julianna, Horváth Katalin, Kiss
Bianka. Jók: Szabó Rebeka, Kiss Bianka, Nádudvari Julianna, Oláh Krisztina illetve Szűcs Lilla, Fazekas Evelin.

A XIV. Libafesztivál programjában az Integrál
Zrt. Kiskunfélegyháza, a Művelődési Ház
„Pince 72” Sakk Klubja és a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Sakk Szakosztálya szervezésében a Művelődési Központ kamaratermében szeptember 8-án rendezték
meg a II. Ludas Matyi egyéni sakkversenyt.
A 7 fordulós, svájci rendszerű versenyen Seres
László, a Bács Kiskun Megyei Sakk Szövetség
titkára, nemzetközi versenybíró látta el a
játékvezetői teendőket. A sakkozók két kategóriában, 2 x 15 perces játszmákban döntötték el
a helyezések sorsát. Felnőttek: 1. Kovács Zoltán, 2. Juhász Barbara, 3. Karsai István, 4. Szekeres Sebestyén, 5. Juhász Bence, 6. Retkes Pé-

ter. Ifjúságiak: 1. Szekeres Orsolya, 2. Tóth László, 3. Szekeres Zsófia. A kupákat a győzteseknek Vajda Tamás, az INTEGRÁL Zrt. Baromfivágójának kereskedelmi vezetője adta át, s
jelezte, hogy jövőre a jubileumi, XV. Libafesztiválra is elvárja a sakkozókat, akik nevében
Nagy György a „Pince 72” Sakk Klub vezetője
tett ígéretet a „ jövőre ugyanittre”. A versenyt
megtekintette Tanács István, a Bács Kiskun
Megyei Sakk Szövetség elnöke, a Honvéd
Sakk Szakosztály vezetője is. A következő
sakkverseny – a XI. Kossuthváros Kupa felnőtt
egyéni – szeptember 29-én 9 óra 30 perces
kezdéssel a Lila Akác Söröző kerthelyiségében
kerül megrendezésre.
- engyé –

Félegyházi futók versenyeztek Feltrében
Feltrében, a Giro Delle Mura futófesztiválon vett részt augusztus 25-én a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub kilenc
fős utánpótlás csapata. A futamok délután kezdődtek és késő este értek véget.
Versenyzőink a 10 kilométeres távon és
egy mérföldön indultak.
Általános iskolás kategóriában egy mérföldön Fricska Fanni, Fricska Anna,
Makány Berta, Patyi Lili és Baltás Olga
vett részt. A futamuk 21:15-kor rajtolt
kivilágított pályán.
Fricska Fanni, Fricska Anna, Patyi Lili
alkották a versenyben regisztrált csapatot.
Az emelkedőkkel, lejtőkkel, éles kanyarokkal tarkított pályán két kört kellett
futni a versenyzőknek. Csapatunk tagjai
egymás után értek célba a 10., 11., 12.
helyen kiváló futóidővel. A futóidők és
helyezések a verseny honlapján elérhetőek. 10 kilométeren Hegyi Brigitta, Hegyi Dóra, Nemes Mónika és Németh László indult. A legjobb eredményt Brigitta hozta a hölgyeknél, abszolut 4. helyezett lett. A versenyre
való kijutást támogatóinknak is köszönjük.
Németh László

ASTRA Kiskunfélegyházi BULLS – UNIVERSUM
Sport Club 3 – 1 (1-0)
Kiskunfélegyháza, szeptember 16. KÉSZ Sportcsarnok
200 néző. Játékvezető: Janitz Gergő (Geleta Mihály, Mohácsi István).
ASTRA-Bulls: Vincze Anikó – Pincze Gabriella, Szekér
Anita, Szabó Boglárka, Jakab Kata. Cserék: Oláh Erika,
Molnár Judit, Szabó Nóra, Godvár Katalin. Vezetőedző:
Dombó János.
Gólszerzők: Szekér Anita 2, Szabó Boglárka, illetve
Horváth Hanna. Jók: az egész csapat, illetve Gál Timea,
Horváth Hanna, Hargas Annamária.
ASTRA – BULLS Kiskunfélegyháza – Méhecskék
SE Kalocsa 5 – 4 ( 3 – 2 )
Kiskunfélegyháza, szeptember 16., 50 néző, Játékvezető:
Árvai Sándor.
Astra-Bulls: Szabados Eszter- Papp Emese, Vidéki Nikolett, Dér Anett, Bali Cintia, Váraljai Vivien, Kovács Szabina, Tóth Emese. Edző: Iványi László.
Gólszezők: Bali Cintia(3), Váraljai Vivien, Kovács Szabina, illetve Herczeg Andrea (2), Révész Anna, Révész
Dóra. Jók: Bali Cintia, Váraljai Vivien, Papp Emese,
Szabados Eszter, illetve Herczeg Andrea, Solti Szilvia,
Révész Dóra.

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.
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6000 Kecskemét, Budai u 1 . I/22.
Telefonon: 06/76-480-350
vagy 0630/9434-948
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