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Közlöny
Kínai befektetők Kiskunfélegyházán

Pályázaton nyert
könyveket a könyvtár
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ gazdasági szakkönyvekre
pályázott márciusban
a budapesti székhelyű
Közép-Európai
Brókerképző Alapítvány (KEBA) által
kiírt pályázaton. A pályázat sikeresnek bizonyult, a finanszírozott könyvek néhány
hete érkeztek meg könyvtárunkba.

Egy hét leforgása alatt második alkalommal érkeztek kínai befektetők Kiskunfélegyházára. Az üzletemberek szeptember 28-án elsőként az Ipari Parkba látogattak. A térségben rejlő kiemelkedő lehetőségekről,
infrastrukturális adottságokról, a létesítmény területéről, a teljes közmű- és belső úthálózatáról Rádi
Rudolf, az Ipari Park Kft. ügyvezetője és Kapus Krisztián polgármester adott tájékoztatást. A befektetők
ezt követően a többi eladásra kínált ipari területet is felkeresték.

Huszonnégyórás sebészet a kórházban
Október elsejétől kezdte meg működését a Sürgősségi Fogadó Hely a Kiskunfélegyházi KórházGyógyfürdő és Rehabilitációs Központban.
Nem kell tehát Kecskemétre utazniuk a jövőben a
betegeknek. A sürgősségi betegellátó hellyel a

lakosság ellátása helyhez kötöttebb, gyorsabb és
egyszerűbben elérhetőbb, lecsökken a betegutak
száma. A sürgősségi sebészetet az intézmény régi
épületének földszintjén alakították ki. Az ellátást a
hónap elejétől 0-24 óra között vehetik igénybe a
betegek.
Folytatás a 3. oldalon.

Megszépült a Bercsényi ovi udvara
Közel nyolcszázezer forintot költöttek a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, Bercsényi utcai
tagóvodája udvarának felújítására. A beruházásra
640 ezer forintot biztosított az óvoda közhasznú
alapítványa, 100 ezer forintot nyert az intézmény a
Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba intézményi pályázatán, illetve Kapus Krisztián, a
körzet önkormányzati képviselője is hozzájárult a
költségekhez. Az ünnepélyes átadásra szeptember
28-án került sor.
A rendelkezésre álló keretből futotta a korábban
homokos és betonos, mozgásra hasznosított talajfelület egy részének gumiborítására. Ütéscsillapító
felületet kapott az „Aladdin” mászóvár, betonkoszorúra ragasztott gumilapos borítás váltotta fel a régi,
elkorhadt deszkákat a harmadik csoport homokozó-

jában. Rendbe tették az óvoda Nádasdy utca felőli falát. A kőműves munkát és festést a szülők végezték el.
Folytatás a 3. oldalon.

A pályázat százötvenezer forint költségvetés tervezettel került beadásra, az
elfogadott pályázaton százötezer forint
értékű egyszeri, vissza nem térítendő tárgyi támogatást nyert az intézmény. Ebből
az összegből a könyvtár gazdasági szakkönyveinek állománya 25 db dokumentummal gyarapodott, többek között gazdasági, pénzügyi, gazdasági szaknyelvi
vizsgafelkészítő, marketing és menedzsment, logisztikai, HR könyvekkel.

Közös ifjúsági pályázat
az erdélyi Tordával
Közösen indul az erdélyi Torda és Kiskunfélegyháza az
Európai Bizottság,
az Európai Parlament és az Európai
Unió tagállamainak
megállapodása
értelmében létrejött
Fiatalok Lendületben Program egyik pályázatán.
A két ifjúsági szervezet - a Ráció Alapítvány
a Demokráciáért (Ratiu Foundation for
Democracy) és a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület - a diákönkormányzatok működését javító, együttműködését elősegítő
programot kíván indítani a két város háromhárom iskolájának részvételével. A helyi
foglalkozásokon kívül két találkozóra is
lehetőség nyílik. Minderről szeptember 27én egyeztettek az erdélyi és a helyi alapítványok képviselői, Balogh András, a tordai
Ratiu Foundation for Democracy vezetője
és Stefana Ignea projektmenedzser, valamint
Kapus Krisztián polgármester Kiskunfélegyházán.
-munkatársunktól-
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Emléktábla kerül a Petőfi szobor talapzatára Sürgősségi sebészet
Köllő Miklós Petőfi Sándort ábrázoló köztéri szobrát 90 évvel ezelőtt állíttatta fel Kiskunfélegyháza
városa. A jeles évforduló alkalmából október 28-án
emléktáblát helyeznek el a szobor talapzatán. A
táblaállítás költségeit a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagjai vállalták magukra.
A trianoni békediktátum miatt az eredeti helyéről,
Segesvárról Magyarországra menekített szobrot felajánlásoknak és közadakozásnak köszönhetően sikerült megvásárolni, amely 1922 februárjában érkezett szekéren Félegyházára. Az alkotásért több város
is versengett, köztük Kiskőrös. Félegyháza kitartásá-

nak köszönhetően Vass József akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter végül úgy döntött: „Méltányolva Kiskunfélegyháza város közönségének hazafias
lelkesedését, úgy határoztam, hogy Petőfi Sándor ércszobra, Köllő Miklós alkotása Kiskunfélegyházán állíttassék fel.” A jeles évforduló tiszteletére a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság nagyszabású
megemlékezést, konferenciát szervez október 28-ra.
A Petőfi szobor felállításának 90 éves évfordulójának
tiszteletére, valamint a Félegyházi Petőfi – kultusz
ápolására és erősítésére, a szobor posztamensére egy
emléktábla kerül. A tábla elhelyezését támogatta a
város képviselő-testülete.

Fókuszban a Béke téri piac felújítása
Kihelyezett ülését tartotta szeptember 24-én a
Városüzemeltetési Bizottság a Béke téri piacon. A
legfontosabb téma a létesítmény területén lévő faállomány sorsa volt. A piac területén közel negyven fa
található, melynek háromnegyedét a burkolat
átépítése, és a vízelvezető rendszer kiépítése miatt ki
kell vágni.
Több mint hetvenmillió forintot költene a város a
Béke téri piac felújítására. A pénz kilencven százalékát a Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési
Program pályázata biztosítaná. A pályázat benyújtásáról augusztusban határoztak a városatyák. A Városüzemeltetési Bizottság szeptember 24-ei ülésén a
tervekkel és a projekt megvalósításához elengedhetetlen változtatásokkal ismerkedett meg. A legnagyobb problémát a faállomány megritkítása, vagy teljes cseréje jelentette.
Balla László alpolgármester elmondta, reméli sikeresnek bizonyul a pályázat. Elengedhetetlen ugyanis
a járólapok, az elárusító asztalok cseréje, az elárusítóhelyek lefedése, a csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése. A munkálatok miatt a fák egy részének kivágása is elkerülhetetlen. A projekt megvalósulása
után méltó körülmények közé kerülnének az árusok
és a vevők. A fákon tanyázó madarak is elköltözné-

nek, és nem szennyeznék tovább a piac területét.
Bense Zoltán, a bizottság elnöke kihangsúlyozta, a
piac felújítása városi érdek. A fák gyökere miatt
felgyűrődő burkolat cseréje elengedhetetlen. Az UV
szűrős polikarbonát tető helyett pedig – a megfelelő
árnyékolás érdekében – opálosat kell beépíteni.
A hivatal szakemberei elmondták, közel negyven fa
van a piac területén, melynek háromnegyedét a burkolat átépítése, és a vízelvezető rendszer kiépítése
miatt ki kell vágni. A megmaradó fák egy része nem
biztos, hogy túléli az építkezést. Mindezen túl nem
lesz egységes a létesítmény képe sem. Célszerű tehát
új fák telepítése. Amennyiben anyagi lehetőség nyílik
rá, előnevelt kőriseket kell ültetni a régiek helyére. (A
jelenlegi költségvetési tervezetben erre – egy
előnevelt fa ára meghaladja a 60 ezer forintot – nem
lesz mód.) A facsemeték nyolc év alatt növesztenek
árnyat adó lombokat.
Gyenes Attila önkormányzati képviselő fórum összehívására tett javaslatot, hogy az érintettek teljes körű
felvilágosítást kaphassanak a piac felújításáról és az
azzal járó problémákról.
A bizottság tagsága úgy döntött, hogy sikeres pályázat esetén, az érintettek véleményének meghallgatása után határoz a piac felújítását érintő kérdésekben egy fórum keretében.

Mozgásban a kéményseprők
Úton az egészséges életmód felé
A kéményseprők napról napra járják a házakat,
folyamatos mozgásban vannak. Munkájukat Ön és
környezete biztonsága érdekében végzik. Ez a
jövőben is így marad! A Filantrop Kft. fontos feladatának érzi, hogy ne csak ügyfelei biztonságáról
gondoskodjon, hanem dolgozói egészségét is megőrizze. A TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0077 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
Filantrop Kft-nél” című pályázat által 9.992.777 Ft
összegű támogatásban részesült. A sikeres pályázat
során a cég 2012. szeptember 17. – 2013. június 17.

közötti időszakban olyan programsorozatot tud megvalósítani, ahol megismerhetik dolgozóik az egészséges szemléletmód alapjait, illetve lehetőséget kapnak ilyen jellegű tapasztalatok szerzésére. A vállalat
fő célja, hogy ügyfelei mellett a dolgozók is biztonságban érezzék magukat!

Meghívó lakossági fórumra
(A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063 azonosító
számú „Kiskunfélegyháza város szennyvízcsatornázás befejező ütemeinek megvalósítása
projekttel kapcsolatban az érintett városrészekben élő lakosság számára)
Móraváros, Bikahegy: 2012. október 08., hétfő,
18:00 óra - KÖÁI Platán Utcai Általános Iskola
aulája. Cím: Kiskunfélegyháza, Platán utca 10-12.
Bankfalui városrész: 2012. október 09. kedd
16:30 óra - a volt Bankfalui Általános Iskola tornaterme. Cím: Kiskunfélegyháza, Alpári út 61.
Kertváros, Molnártelep: 2012. október 09., kedd

18:00 óra - KÖÁI Dózsa György Általános Iskola.
Cím: Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 26-32.
Zöldmező lakótelep: 2012. október 10., szerda
16:30 óra – Zöldmező lakótelep, Boda Bálint vegyesbolt.
Kossuthváros: 2012. október 11., csütörtök, 16:30
óra – Városháza díszterme. Cím: Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

a városi kórházban
Folytatás az 1. oldalról.
A sürgősségi betegfogadó helyre beutaló nélkül
érkező betegeket az ott szolgálatot teljesítő szakdolgozó fogadja. Tájékozódik a beteg panaszairól,
a rendszeres kikérdezést követően elvégzi a maximálisan elvárható vizsgálatokat. A beteg állapotának ismeretében az ápoló értesíti a sebész szakorvost, vagy átirányítja a beteget a háziorvosi ügyeletre. Amennyiben szükséges, értesíti az Országos
Mentőszolgálatot a továbbszállításról. A rendelkezésre álló adatok, vizsgálati eredmény alapján
dönt az orvos az ellátás helyéről – áll dr. Vincze
Sándor igazgató levelében.
A Sürgősségi Fogadó Hely telefonszáma:
76/463-222/225-ös mellék.

Jól szolgál a kamera
Augusztusban helyezték üzembe, de már is jó
szolgálatot tett a Béke téren működő térfigyelő kamera. A minap egy eset tisztázása érdekében a
rendőrség kérte el a készülék által rögzített anyagot – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla
László alpolgármester.
Az éjjel is látó, 360 fokban elforgatható kamera
képét a polgármesteri hivatalban kialakított
központi szerveren rögzítik, és ha szükséges ,a
felvétel bármikor visszanézhető. A térfigyelő kamera megléte remélhetőleg elveszi a garázdák kedvét. A rendszer kiépítése az önkormányzat költségvetését nem terhelte, mivel a rávalót Balla László, a körzet önkormányzati képviselője és a Béke
téri üzletek tulajdonosai adták össze.

Nem lesz kórházi járat!
Több beteg és hozzátartozó megkeresésére kéréssel
fordultam a Kunság Volán Zrt. vezérigazgatójához,
Hári Ernő úrhoz. Felvetettem, hogy a Kiskunfélegyháza és Kecskemét között közlekedő járatok
közül valamelyik ejtse útba a Megyei Kórházat is.
Így időt és pénzt takaríthatnának meg a kórházba
utazó kiskunfélegyházi és a környező településeken
élő lakosok. Indoklásul felvázoltam egy Kiskunfélegyháza tanyasi részén élő honfitársunk eljutását a
kórházba (hajnalban állatok etetése, utána fel a
buszra, hogy bejusson a kecskeméti járathoz, arról
leszállva egy idegen közegben megtalálni a helyi
járatot, jegyet hol vegyen rá és ez vissza, hogy még
időben etetni tudjon ismét). Mivel Kecskeméten
belül, a helyközi járatok némelyike érinti a Cifra
Palotát, illetve a Rávágy teret, úgy gondoltam, talán
nem lesz akadálya annak, hogy a Rávágy tér felé
kerülve egészen a kórházig tudjanak eljutni az utasok, akár még drágább menetdíj megfizetése ellenében is. Sajnos, vezérigazgató úr a költséghatékonyságra, illetve - a szerinte - kifogástalan kecskeméti helyközi járatokra hivatkozva, elutasította a
közvetlen kórházi járat beindítását.
Ezt az indoklást - velem együtt - sem a kiskunfélegyházi, sem a város vonzáskörzetében élő, intézményt látogató emberek nem tudják elfogadni,
hiszen nem mi tehetünk arról, hogy áthelyezték az
aktív betegellátást Kiskunfélegyházáról Kecskemétre, viszont az utazással járó hátrányait mi viseljük. Ettől több rugalmasságot várnánk egy állami
vállalat vezetésétől.
Kollár László, önkormányzati képviselő
Jobbik
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Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztek
Ünnepséget rendeztek szeptember
21-én Gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulója alkalmából a
KÖÁI Platán Utcai Általános Iskolájában.
A megemlékezésen a diákok a kiváló
író és államférfi munkásságát méltatták, valamint az évtizedek óta ápolt
Széchenyi-kultusz emlékeit idézték
fel. Ezt követően az iskola tanárai és
diákjai, valamint a Móra Ferenc Gimnázium képviselői helyezték el az emlékezés virágait Gróf Széchenyi István
emléktáblájánál. A gimnázium falán
lévő emléktáblánál reggel emlékeztek
meg hazánk történelmének kimagasló
alakjáról.

3. oldal

Tisztítják az árkokat
Javában folyik a Könyök utcai vízelvezető árkok kitakarítása és újraszintezése. Az utca bal oldalán
lévő árkok teljes egészében megújulnak, a másik
felén egy 20 méteres szakasz rendbetételére van
szükség. A munkák a tervek szerint két héten belül
befejeződnek. A feladatot a közmunkások végzik el
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Szamosi Endre, a körzet önkormányzati képviselője.
Elmondta, a problémára a lakók hívták fel a figyelmét.
Jelezték, hogy nagyobb esőzések, havazás idején az eldugult, rosszul beszintezett árkok nem tudják elvezetni
a csapadékot. A víz az árokban pang és időnként
néhány udvart el is önt. A felmérés során kiderült, rossz
az árkok lejtése, valamint több helyütt eldugultak az
átereszek. A probléma megoldásában a városüzemeltetési iroda munkatársai nyújtottak segítséget.

Fábián József az új jászkun főkapitány
Szeptember 23-án, a Kunok II. Világtalálkozója
záró rendezvényén iktatták be hivatalába Fábián Józsefet, az új jászkun kapitányt Kunszentmiklóson. A köszöntők után Smuta Zsolt leköszönő főkapitány számolt be elvégzett munkájáról.
A beiktatási ceremónián Bánkiné dr. Molnár Erzsébet mutatta be Fábián József életpályáját. A
kapitányi jelképeket Smuta Zsolt, Mészáros Márta, a félegyházi Kiskun Múzeum igazgatója, Kayrat Kambarov, a Kazah Köztársaság attaséja, Kapus Krisztián, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége elnöke, a Kun Összefogás Konzorcium
elnöke, Kiskunfélegyháza polgármestere adta át.
Az avatóünnepséget Fábián József új főkapitány

köszöntője, majd a Kiskun Néptánc Együttes és
a Kunszentmiklósi Dalárda közös műsora zárta.
A rendezvényt Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kunszövetség elnöke, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének társelnöke is
megtisztelte jelenlétével.
A kunok első világtalálkozóját 2009 őszén rendezték, eseményei kiterjedtek a Kis- és Nagykunság, a Jászság és a Délvidék településeire. Akkor
és három évvel később is számtalan program –
tudományos konferenciák, történeti kiállítások,
kiadványok bemutatása, hagyományőrző és kulturális fesztiválok, előadások – emlékeztetett a
kunok 770 évvel ezelőtt történt betelepítésének
évfordulójára, és az eddig példa nélküli kun
összefogásra.

Közel hétmillió a civileknek
Tizennégy civil szervezet nyert összesen 6
millió 74 ezer forintot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatán - tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány 250
ezer, a Móra Közművelődési Egyesület 250
ezer, a Turul Koppány Íjászai Egyesület 800
ezer, a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület 600 ezer, a Kiskunfélegyházi Szabadidő és

Tömegsport Egyesület 250 ezer, a Félegyházi
Táncszínház 250 ezer, a Huszka József Egyesület 900 ezer, a Szakmaközi Művelődési Ház
650 ezer, a Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület
700 ezer, az Izgő-mozgó Kölyök Klub 257 ezer,
a Wings TSE 400 ezer, a Plain-Rock Egyesület
257 ezer, az Életet az éveknek Nyudgíjas Klub
260 ezer, míg a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete 250 ezer forinthoz jutott.
A Nemzeti Együttműködési Alapnál még több
szervezet pályázata van elbírálás alatt.

Folytatás az 1. oldalról.
A beruházás a szülők segítsége nélkül nem tudott
volna megvalósulni, hisz a munkák becsült költsége
eléri a 2,5-3 millió forintot – mondta el az ünnepségen Virágné Tóth Márta, a feladat-ellátási hely
vezetője. A köszöntő után a munkában részt vállaló
szülők vehettek át oklevelet, majd az óvodás csoportok produkcióit élvezhette a közönség. A családi délutánon, melyen Kapus Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője is részt vett, kézműves foglalkozások, sport, bográcsos főzés, büfé, zsákbamacska,
pónifogatozás várta a családok apraját és nagyját.

Lassítósávok a Csanyi útban
Befejeződött a burkolati jelek felfestése városunkban. A zebrák és STOP vonalak festését közmunkások segítségével sikerült elvégeztetni. A speciális felszerelést igénylő jelek felújítását külső kivitelező
végezte.
A régi jelek felújításán kívül néhány új útburkolati
jel is elhelyezésre került, így Dongó József önkormányzati képviselő kezdeményezésére a Csanyi út
bevezető szakaszán, a 451. számú elkerülő út csomópontja előtt úgynevezett lassítósávok, valamint
Szamosi Endre önkormányzati képviselő kezdeményezésére a Széchenyi-Wesselényi utca kereszteződésében STOP vonalak kerültek felfestésre - tájékoztatta lapunkat Sipos Róbert, a Városüzemeltetési
csoport munkatársa.

Zene, zene, zene....
A zenei világnap alkalmából a TKIKI
Művészeti Iskola és a Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákjai adtak műsort október 1-én a művelődési
központ dísztermében. A repertoáron
Charpentier, Dvorak, Hendel, Mozart,
Beethoven, Wagner, Schumann, Williams
művei szerepeltek. Köszöntőt mondott
Jankovszki Zoltán önkormányzati képviselő.
Jankovszki Zoltán beszédében kiemelte,
hogy a zene története összefonódott az
emberiség történetével. A kutatások bebizonyították, a zene iránti érdeklődés ősi ösztön.
Az elmúlt korok megismerésének tehát a legjobb
eszköze a zene. A zene ott volt a vallások születésénél is, a civilizációk kialakulásában fontos sze-

Megújult az ovi udvara

repe jutott. A zene szeretetét táplálni kell. Jó alkalom erre a Zene Világnapja, melyet Yehudi
Menuhin, a világhírű hegedűművész talált ki
1975-ben.
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Pálfy Gusztáv

Tudományos konferencia
a múzeumban
Kétnapos régészeti, történelmi, néprajzi, nyelvészeti tudományos konferenciát tartottak szeptember 20-21-én városunkban. A szakemberek
a Jászkunság kutatásának legfrissebb eredményeiről számoltak be. A rendezvény a Kunok
II. Világtalálkozójának egyik kiemelkedő rendezvénye volt.
A vendégeket Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő, Kiskunfélegyháza polgármestere, a
„Kun összefogás” Konzorcium és a Kiskun
Önkormányzatok Szövetsége elnöke köszöntötte.
Az előadások Somogyi György: „És mégis!
Lovas nemzet a magyar!” című fotókiállításának
megnyitója után kezdődtek. A konferencia
keretében köszöntötték hetvenedik születésnapja
alkalmából dr. Selmeczi László egyetemi docenst
kollegái.

Programajánló
Művelődési Központ
Október 5., péntek 15 óra: Az Idősek világnapja
alkalmából ünnepi műsor a Művelődési Központ
dísztermében. Köszöntőt mond: Kapus Krisztián
polgármester. Október 19., péntek 19 óra: Kiskunfélegyházi Dumaszínház. Fellépnek: Dombovári István és Beliczai Balázs. Október 20.,
szombat 16 óra: Vendel-napi családi matiné. Október 26., péntek 16 óra: A Móra Ferenc Gimnázium diákjainak kiállítása. Október 30., kedd
és 31., szerda 10-12 óra: Őszi szünidei program
gyermekeknek a Művelődési Központban.
Városi Könyvtár
Könyves szombat, 8-13 óráig: „Ki miben mesterkedik?” – kézimunkák, házi praktikák, ahogy
nagyanyáinktól tanultuk. Idős korban is aktívan bemutatkoznak a Pedagógus, az Őszidő és a Kossuth Nyugdíjas klub tagjai. Aktív és egészséges
időskor, szűrővizsgálatok, homeopátia, jóga, viszsza a természetes életmódhoz. 14 órától: Madarakról madárbarátoknak! Előadő: Meizl Ferenc. 15
órától: A csillagszemű juhász (Interaktív mesejáték
a Cibere Meseszínház közreműködésével). 17
órától: KOR-KÉP fotópályázat – Eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitója. Október
6., szombat 17 óra: Az Év Olvasója díjak átadása.
A díjakat átadja Kapus Krisztián polgármester.
Október 11., csütörtök 17 óra – Hattyúház: Múltunk idézője, jelenünk kutatója Fekete János helytörténész. Előadó: Mayer Lászlóné egyesületi választmányi tag. Október 16., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A városi könyvtár Baba-mama klubja. Október 18., csütörtök 17 óra: Gyalai Béla tiszakécskei festőművész kiállítását megnyitja Kriskó
János főiskolai docens. Közreműködik a Gregus
Tárogató Kvartett.
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Fotó: Miklya Attila
Amit a teremben látunk, ezek bizony a klasszikus
értelembe vett szépséges formák, pozitív-negatív,
domború-homorú játék és vonalvezetés, lágy
ívelések, igazi mesteri kézre valló megoldások.
De ez a szemnek rendkívül kellemes világ azonban
jórészt az élet alapjelenségeivel foglalkozik, olykor
bizony kőkemény mondanivalót, szellemes iróniát,
keserves szembesülést, vagy éppen világunk féltését
hordozza. Az alkotások között több, városunkban jól
ismert (köztéri) szobor kisplasztikája is visszaköszön,
például a „Biztonságban” vagy a „Karmester” című
alkotás.
Ez a bemutató a nagyszerű rendezésnek, a nagyvonalú, az elegáns és mindenre kiterjedő tájékoztatónak,
és nem utolsó sorban a nagyszerű könyvbemutatónak,
és a megnyitónak köszönhetően igen nagy élmény

Egy minden ízében profi kiállítással szembesülhet az a félegyházi polgár, aki elmegy a
Városi Könyvtár kiállítótermébe. Pálfy Gusztáv, városunk szülötte „Környezetféltés” című
szobor bemutatója rég nem látott nagyszerű
esztétikai élményt ad. A hófehér falú terembe
lépve szinte eláll a lélegzet a fehér posztamenseken elhelyezett bronz kisplasztikák, illetve a nagyméretű, egyformára keretezett
fotók összhangja, harmóniája láttán. A kiállított művek először formájukkal ragadják meg
a nézelődőt. Bár művészünk a szobrászat több
ágát is műveli, a valósághű kisplasztikák dominánsak alkotói világában.
volt, illetve minden látogatóban sokáig visszhangzó,
maradandó benyomást hagyó kiállítás. (Egyébként a
megjelent pazar könyv külön megérne egy méltatást.)
Pálfy Gusztáv letisztult szobrászatának egyértelmű az
üzenete. Az élet szépségeinek ábrázolásával szeretne
segíteni nekünk nézőknek abban, hogy ráeszméljünk
mindennapi rossz tapasztalatunk dacára is, milyen
csodálatos az a világ, amelyben élünk. Erről beszélnek
figurái, virágai, állatalakjai, de minden, ami kijön keze
alól. Pálfy Gusztáv Kiskunfélegyházán született, Somogyi József és Pátzay Pál tanítványa. Nem túlzás
korunk legjobb magyar szobrászainak egyikeként
emlegetni. Lassanként egyre inkább beillik abba a
sorba, amit errefelé úgy emlegetnek Holló László,
Szántó Piroska, Morell Mihály.
R.F.

Földadta sors – Népélet a Jászkunságban
A Kunok II. Világtalálkozója jegyében mutatták be
szeptember 19-én Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet:
Földadta sors. Népélet a Jászkunságban 17451848-ig című könyvét a Hattyúházban. A kötetet
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
ismertette. A könyv a Jász Múzeumért Alapítvány
gondozásában jelent meg B/5-ös formátumban,
színes, kemény-táblás borítóval, számos fotóval, 150
oldalon, 1000 példányban.
A szerző, aki mintegy húsz éven át volt a Kiskunfélegyházi Levéltár vezetője, számos téma mellett fáradhatatlanul kutatta a Jászkunság 18-19. századi népéletére vonatkozó adatokat. A Kiskun Múzeum igazgatójaként is folytatta a téma feldolgozását, ami napjainkra végtelen gazdag tárházát mutatja, hogyan éltek

a redemptiót követő mintegy száz esztendőben jász
és kun őseink. Feldolgozásában szól a férfiak, nők és
gyerekek helyi társadalomban betöltött szerepéről.
Megtudjuk hogyan teltek hétköznapjaik és ünnepeik,
hogyan öltözködtek, szórakoztak, milyen volt a lakásuk, milyen bútorokkal rendezték be és hogyan éltek
benne. Olvashatunk étkezési szokásaikról, rangjelző
öltözködésükről, az özvegyasszonyok helyzetéről, de
arra is választ kaphatunk, mit jelentett a föld, a vagyon
a jászkun ember életében. A rendkívül lebilincselő
olvasmányú kötet olvashatóvá teszi a levéltári források mai ember számára már kissé nehezen értelmezhető kifejezéseit, cirkalmas megfogalmazását. S így
a levéltári források segítségével bepillantást nyerhetünk jász és kun őseink kétszázhatvan évvel ezelőtti
életébe.
Forrás: http://www.febe.hu

Mesetarisznya a Gyermekbirodalomban
Felolvasó nappal emlékeztek meg a Népmese
napjáról (Benedek Elek születésnapjáról)
szeptember 28-án a Gyermekkönyvtárban. A rendezvényen a KÖÁI József Attila és a Constantinum Általános Iskola alsó tagozatos osztályai
vállalták egy-egy mese (részletének) felolvasását.
Egyénileg két 6. osztályos diáklány (KÖÁI Platán
Iskolából) is bemutatta az általa kiválasztott mesét.
A hallgatóság (szülők, diákok, hozzátartozók és
pedagógusok) sok-sok különleges mesében gyönyörködhetett. A „képzeletbeli” mesetarisznyából
37-en meséltek a 70 fős hallgatóságnak. A meseszerető, “fejből” mesélő, bátor diákokat a Gyermekbirodalom versenyre hívja és várja. A „képzeletbeli” mesetarisznyát novembertől ismét
kinyitja a Gyermekkönyvtár, hogy a mesék ne
maradjanak benne, hisz ezek táplálják mindennapi

életünket – tudtuk meg Kállainé Vereb Máriától,
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ igazgatónőjétől.
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Családi nap
a Dózsa iskolában
Vidámság, jókedv jellemezte a KÖÁI Dózsa György
Általános Iskola szeptember 21-én megtartott családi
napját. A főzőversenyből nem csak a szülők, hanem
a gyermekek is kivették részüket. Míg a bográcsokban készültek a finomabbnál finomabb ételek, a
sportpályán játékos versenyek zajlottak a Magyar
Diáksport Napjának jegyében.

„Mozdulj a jó irányba!”
Ez volt a mottója az idei évi autómentes napnak.
A félegyházi program szeptember 22-én aszfaltrajz
versennyel kezdődött a Petőfi téren. Délelőtt
kerékpár szerviz működött a városközpontban,
ahol a szakemberek ingyenesen végezték el a
járművek szükséges beállításait.

Félegyházi Közlöny
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Felhőtlen jókedv a Városi Diáknapon
Színes, színvonalas és tanúságos
programok várták szeptember
27-én a város iskoláinak diákjait
a Honvéd pályán. A szám szerint
tizennegyedik Városi Diáknapot
Kapus Krisztián polgármester
nyitotta meg és kívánt jó kikapcsolódást a résztvevőknek.
A program a „Hiszem ha látom”
című szimulációs bemutatóval
kezdődött. A diszkóbaleset-mentési bemutató a mentőszolgálat, a
tűzoltóság és a rendőrség munkatársainak közreműködésével zajlott. A szervezők célja az volt,
hogy felhívják a figyelmet, és a nézők, akár csak
egy percre is elgondolkozhassanak a valódi
mondanivalóról. A komoly pillanatok után a
vidámságé lett a főszerep. A Cozombolis koncertet zumba, küzdősport bemutató, ügyességi
versenyek, pedálos gokartverseny, motoros szi-

mulátor, KRESZ-vetélkedő, profi trambulin
(középiskolásoknak), középiskolák közötti
„laser-harc”, arcfestés, kézműves foglalkozás,
lovas fogatozás, biciklis ügyességi verseny követte. A rendezvény szervezője a GYIÖK és a
kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság volt.

Marika néni 90 éves lett
Kilencvenedik születésnapján köszöntötte szeptember 26-án Kovács Jánosnét a Csanyi úti Idősek Otthonában Kapus Krisztián polgármester.
Az idős hölgy a virág mellé egy oklevelet is kapott,
amelyet Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével. Az intézmény nevében
Gálig Erzsébet, az otthon igazgatója köszöntötte az
ünnepeltet. Az otthon lakói dalokkal és versekkel
készültek.

A kerékpárokra fényvisszaverő csíkokat ragasztottak és apró, az autómentes naphoz kapcsolódó
ajándékot kaptak az érdeklődők. A rendőrkapitányság segítségével kerékpáros ügyességi versenyt
szerveztek, amely ügyességi pálya teljesítéséből és
néhány kerékpáros közlekedésre vonatkozó
KRESZ kérdés megválaszolásából állt.

MEZGÉ-s siker a nemzetközi szántóversenyen

Őszi hangverseny

Az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz, így lehetőségük nyílt a verseny előtti napon megismerkedni az ott kapott erő- valamint munkagépekkel, és felmérni a talajviszonyokat. A versenyen huszonnégyen indultak, többen határainkon túlról is érkeztek. Egy kimért parcellát kellett felszántania a versenyzőknek. Az értékelés a
szántás és a nyitóbarázda minőségéből, az össze-

Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából rendez őszi hangversenyt október 13án 18 órától a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesülete a művelődési központ színháztermében.
Fellép a szentendrei Musica Beata Kórus, Bokorné
Forró Ágnes és Wolfné Kovács Zsuzsa vezényletével, zongorán kísér Wolf Péter zeneszerző. A
kecskeméti Nemesszeghy Márta Vegyeskart dr.
Smuta Attila dirigálja, zongorán kísér Oroszné
Tornyai Lilla főiskolai docens. A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusát Szatmári Imre karnagy
vezényli, zongorán kísér Bolla Julianna tanárnő. A
belépés díjtalan.

Immár harmadik alkalommal rendeztek nemzetközi szántóversenyt Kaposváron a Móricz
Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolában, ahová iskolánkat, a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskoláját és Szakiskoláját is meghívták. A félegyházi iskola két
diákot nevezett be a szeptember 21-ei megmérettetésre, Seres Sándor vidékfejlesztési és mezőgazdasági technikus (2/14 osztály), és Thám
Dániel (11/a osztály) mezőgazdasági szakközépiskolás tanulót. A fiúk felkészülését Tari
András mérnöktanár segítette.

vetés tökéletességéből, a növényi maradványok
alátakarásából, a záró barázda egyenességéből,
illetve az ekeleeresztés és kiemelés pontosságából állt. A népes mezőny ellenére már a verseny közben is kitűntek a félegyházi MEZGÉ-s
tanulók a gépek kezelésében mutatott jártasságukkal és elhivatottságukkal, így már ott is
érezhető volt, hogy helyük van az eredményhirdetésen. Az ünnepélyes záráson Czerván György
agrárgazdaságért felelős államtitkár adta át a díjakat. Seres Sándor a 3. helyet szerezte meg a két
helyi versenyző mögött, Thám Dániel csak pár
ponttal elmaradva az előkelő 4-dik helyen végzett. A remekül szántó félegyházi fiúk több különdíjat is kaptak kiemelkedő teljesítményük elismeréseként a zsűritől.
Ez a szép eredmény is a MEZGÉ- ben folyó szakmai munka színvonalát dicséri, hiszen az iskola
egyik legfontosabb missziója, hogy olyan magas
szintű szakmai tudást adjon a tanulók kezébe,
amelyet a mindennapokban is tudnak alkalmazni.
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Egyházi sorok
Újtemplom: Október hónapban minden nap az esti szentmiséhez kapcsolódóan Rózsafűzért imádkozunk a Szűzanya tiszteletére. Október 6-án, szombaton Egyházközségi zarándoklatot szervezünk Budapestre. Jelentkezni lehet
a Plébánián. A részvételi díj 2000 Ft személyenként. A templomi kiállítások
október 7-ig látogathatóak nyitvatartási időben. Október 5-én, pénteken este
6 órakor Bódi Katalin tart előadást tárlatvezetéssel. Október 7-én Rózsafűzér
Királynőjének ünnepén tartjuk a Rózsafűzértársulat éves összejövetelét. Akkor
lesz az új tagok felvétele. Várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni a Társulathoz.
Ótemplom: Október 1-jétől az esti szentmisék ½ 6-kor kezdődnek. Október
hónapban minden este ¾ 5-től a rózsafüzért imádkozzuk. Október 6-án a 16
órai szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azoknak, akik arra
jelentkeztek és felkészültek. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián.
Az idei zord tél sok kárt tett a Kálvárián, a felújítás megkezdődött. Ezért akik
még nem rendezték idei egyházi hozzájárulásukat, kérjük, rendezzék azt.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 és 18 óra. Ótemplom: h-szo. 6, 7 óra, 17.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30,
17.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap negyedik vasárnap 18 órakor.
Evangelizációs alkalmaink-2012 ősz:Október 5. – vendég: Farkas Zsoltné Nagy Mariann a Szent András Evangelizációs Iskola Szegedi Iskolaközösségének vezetője, Október
19. – vendég: Tóth Anikó a Szent András Evangelizációs Iskola Budapesti Iskolaközösségének tagja, November 16. – vendég: Balázs József atya, Borsodbóta plébánosa,
November 30. – vendég: Nagy Zsolt az Új Jeruzsálem Iskolaközösség vezetője, December
14. – vendég: Balázs József atya, Borsodbóta plébánosa, Október 13-14. – Fülöp kurzus
a Damaszkusz Közösség szervezésében. Jelentkezési határidő október 5., November 2325. – Dicsőítő szeminárium Csiszér László vezetésével. Jelentkezési határidő: november
10. Az alkalmak 18.00-kor kezdődnek és 20.00 óráig tartanak. Helyszín: a Válasz
Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ épülete (Kiskunfélegyháza, Bajza
u. 36.). A részvételi szándékot kérjük előre jelezni a 06 30/508-5295, 06 30/543-4307 telefonszámok valamelyikén, illetve ugyanitt információ kérhető.
Damaszkusz Katolikus Karizmatikus Közösség

Orvosi ügyeletek

TÁJÉKOZTATÁS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ
RÁKÖTÉSI KÖTELEZÉSEK MEGINDÍTÁSÁRÓL, ILLEGÁLIS
CSATORNAHASZNÁLATOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL!
Felhívjuk Kiskunfélegyháza Város érintett lakosságának figyelmét, hogy hatóságunk
2012 novemberétől megkezdi azon ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rákötési kötelezését, amely ingatlanok előtt kiépített közterületi szennyvízcsatornahálózat van, a szennyvízcsatorna az adott ingatlan részére műszakilag rendelkezésre
áll és az ingatlan szennyvízkezelése közegészségügyi, környezetvédelmi vagy
vízgazdálkodási jogszabályokba* ütközik. A rákötési kötelezettség független attól,
hogy a szennyvízcsatorna hálózat mikor épült – akár a 1970-es, akár 2004-2006-os
években -, illetve független attól is, hogy az adott ingatlan tulajdonosa fizet-e talajterhelési díjat vagy sem. Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy amennyiben
módjukban áll, a kötelezések elindításáig a rákötéseket elvégezni, de legalább az
ügymenetet megindítani szíveskedjenek. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben előzetesen egyeztetni szükséges a szolgáltatást végző Bácsvíz Zrt. kiskunfélegyházi Szennyvíztisztító telepén személyesen Szabó Pál csatornahálózati művezetőnél
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 33. sz.), vagy a 76/462-943-as telefonszámon.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy hatóságunk tervezi a fenti
kötelezések megindításával párhuzamosan feltérképezni és felszámoltatni az illegális vagy környezetvédelmi szempontból nem megfelelő csatornabekötéseket is.
Ez a tevékenység olyan ingatlanokat is érinthet, amelyek előtt még nincs kiépített
szennyvízcsatorna-hálózat. (Pl.: csapadékcsatornába történő szennyvízbevezetés,
szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés a szolgáltató értesítése nélkül.)
Kérjük a lakosság ügyintézőinkkel történő szíves együttműködését!
Kérjük a tájékoztató levelünkben foglaltak szíves megértését!
Gazdasági Iroda - Városüzemeltetési Csoport
* A közműves ívóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm.
rendelet 4. §. (3) bek.: „A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)
közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén
az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli.”

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: október 1-jétől október 7-ig ALMA Patika,
Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B (TESCO) Tel.:76/712-036, október 8-tól október 14-ig KORONA Patika, Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466582, október 15-től október 21-ig SZENNA Patika, Kiskunfélegyháza, Zrínyi
Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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), október 13-én és 14-én Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel. 30/2-343-128) és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca
26. (Tel.: 20/3-619-330).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út): Elérhetőség: 06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.
Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Tarjányi Zsuzsanna Mária – Gálfi Tamás
Imre, Karsai Anita – Sinkó Pál, Halász Cecília – Berecz Zsolt István, Lónyai Dóra
– Zoboki Tamás, Bieleczki Zita – Szikora Imre, Árvai Anna – Hendrick Thomas
James, Tóth Éva – Berente József, Rácz-Szabó Terézia - Hürkecz Mihály Zsolt,
Gulyás Edit- Szabó István, Lengyel Viktória – Sörös Péter, Vincze Andrea, Szűcs
Péter Zoltán, Szekeres Jolán – Hatos Dénes.
Meghaltak: Farkas Jenő, Mátyás Gábor Zoltán, Szabó János –Kiskunfélegyháza,
Bodor Béláné Darányi Zsófia – Kerekegyháza, Csabai Antal – Szentkirály, Harmath
József - Bugac.

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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XI. Kossuthváros
Sakk Kupa
Tizenegyedik éve kerül megrendezésre szeptember
végén a Kossuthváros Kupa egyéni férfi sakkverseny a Lila Akác Söröző kerthelyiségében a
vendéglő tulajdonosa, Hegedűs Károly által felajánlott kupák és érmek elnyeréséért, a dicsőséges Pákozdi csatára emlékezve.

Kiskunfélegyházi Honvéd TK-GRAND
POKER CLUB – HARTA SE 1 – 0 ( 0-0)
Kiskunfélegyháza: 300 néző. Játékvezető: Stefánovits Gábor (Kovács Gábor, Nasz Róbert)
KHTK: Tóth P. – Nemes, Fekete, Kelemen,
Cseh (Lénárt) – Fricska (Ormándi), Ábel – Szabó
T. (Valkovics), Katona B., Koncz (Nádasdi P.) –
Zs. Juhász (Lapsánszki). Vezetőedző: Némedi
Norbert, Edző: Kádár Tamás. Gólszerző: Koncz
( 82.). Sárga lap: Fricska, Ábel illetve Czigler,
Ispán. Piros lap: Fekete, illetve Vincze. Jók: Kelemen, Nemes, Koncz, Valkovics illetve Vaszócsik, Czigler, Bognár, Duzmath.
Sümegi József (Harta): A hazai csapat többet birtokolta a labdát. A Hetényegyháza elleni mérkőzés
után nehéz volt lélektanilag felrázni a csapatot úgy,
hogy itt is helyt álljunk. Gratulálok a hazai csapatnak.
Némedi Norbert (KHTK): Az eddigi legerősebb
ellenféllel szemben nagyon értékes három pontot
sikerült szerezni.
Ifi: KHTK – Harta SE 7 – 2

Hetényegyházi SC – Kiskunfélegyházi Honvéd
TK-GRAND POKER CLUB 3:2 (3:2)
Szeptember 30., Hetényegyháza: 400 néző. Játékvezető: Farkas Ferenc (Knap Zoltán, Varga Gábor)
KHTK: Tóth P. – Nemes, Horváth (Fricska), Kelemen, Cseh – Ábel (Lénárt), Némedi – Valkovics
(Ormándi), Katona B., Koncz – Szabó T. (Lapsánszki). Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár
Tamás.
Gólszerzők: Kása 2, Tóth I., illetve Koncz, Némedi
Sárga lap: Kiss, Sándor, Dobosi, Borsos, illetve Katona B., Ábel, Kelemen. Jók: Kása, Tóth I., Nagy,
Gyenes, illetve Katona B., Koncz, Némedi.
Kádár Tamás (KHTK): Jól indult a mérkőzés,
hiszen két kontratámadásból vezettünk. Három
egyéni hiba eldöntötte a rangadót.
Vízteleki János (Hetényegyháza): A vendégek
vezetése után taktikát változtattunk, feljebb toltuk
védekezésünket és az agresszív letámadással a
vendégek nem tudtak mit kezdeni. Sok sikert
kívánok a Kiskunfélegyházának.
Ifi: Hetényegyházi SC-KHTK 2:5
V.F.

Hat érmet hoztak Halasról triatlonistáink
Kiválóan szerepelt a Kiskunhalason megrendezett
hagyományos Halasi Hajtás Triatlon versenyen a
kiskunfélegyházi Jogging Plus Szuperinfó Futóklub triatlon utánpótlás és felnőtt csapata.
Újonc, gyermek és sprint távon összesen hat érmet
sikerült elhódítaniuk. Eredmények: újonc (100m

úszás, 2km kerékpár, 800m futás): Fricska Anna I.
hely, Hegyi Boglárka II. hely, Csontos Fanni III.
hely. Gyermek: Fricska Fanni I. hely (abszolút
győztes). Sprint táv (700m úszás, 20km kerékpár,
5km futás), Hegyi Dóra I. hely (abszolút győztes),
Hegyi Brigitta II. hely., Mátrai Zsolt IV. hely.
Németh László

A „Pince 72” Sakk Klub és a KHTK által szervezett verseny idén, a csata évfordulóján, szeptember 29-én került megrendezésre, két kategóriában. A 7 fordulós svájci rendszerű verseny 2 x
15 perces játszmái színvonalas csatákat hoztak.
Kemény Csaba játékvezető által kihirdetett végeredmény után Nagy György az alábbi sakkozóknak adta át a kupákat és az érmeket. Az Élő érték
ponttal rendelkezők A csoportjában 1. Kovács
Zoltán, 2. Karsai István, 3. Szekeres Sebestyén.
Az Élő ponttal nem rendelkezők B csoportjában
1. Rácz István, 2. Karsai Dávid, 3. Terbe Béla. A
kupák és érmek mellett további különdíjak kerültek átadásra, amelyeket Jankovszki Zoltán a Kossuthváros önkormányzati képviselője ajánlott fel.
- engyé -

„Európa a Polgárokért”
Kiskunfélegyháza
Önkormányzata
2011-ben sikeresen
pályázott az Európai Unió „Európa a
Polgárokért” pályázatán. A különböző országok polgárainak
együttműködését, találkozóját támogató programon nyert 15.000 euro segítségével került
megrendezésre a testvérvárosi találkozó Kiskunfélegyházán 2012. augusztus 17-21-ig. A találkozó témája az aktív időskor és a generációk
közötti szolidaritás volt.
A találkozón Bagnols sur Ceze, Braunfels, Carcaixent, Eeklo, Feltre, Korond, Newbury, Segesvár, Uhrovec, Torda és Kikinda településekről
érkeztek vendégek. Ezen alkalomból ünnepelte
Kiskunfélegyháza 10 éves évfordulóját Segesvárral és 20 éves évfordulóját Braunfels-szel. A
találkozó sikeres lebonyolításában közreműködtek: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Szakmaközi Művelődési
Ház, Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény, Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete, Csanyi úti Szociális Otthon,
Szent István Plébánia, Szalai Busz Kft, Testvérvárosi Egyesület Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Kiskunfélegyháza Szuperinfó, Félegyházi Közlöny.
Külön köszönet a vendéglátó családoknak: Tóth
Betti, Rátkai Zsuzsa, Dulity Kálmán, Meizl Ottó,
Selb László, Bozsó István, Dávid László, NemesNagy Tibor, Fricska Gábor, Csányi György, Szűcs
Adrienn, Csitáriné Éva, Szederkényi Barbara,
Szederkényi Sándor, Budainé Nagy Katalin,
Sípos Pálné, Gyenes Attila, Turcsányi Zoltánné,
Pásztor Györgyné, Lantos Mihályné
Kapus Krisztián
Kiskunfélegyháza Város polgármestere
Ficsór József
a Testvérvárosi Egyesület elnöke
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Zsinórban nyert három meccset az Astra Erős emberek sikere
Pusztaszabolcson

Pusztaszabolcson rendeztek országos jubileumi fekvenyomó versenyt szeptember 15-én, ahol városunkat
hárman képviselték. A félegyházi trió remek eredményt
ért el. Rácz Tibor a 120 kilogrammos kategóriában
országos bajnok lett (210 kg), Sós Imre a második
helyet hódította el a + 90 kilogrammban (170 kg),
Krisztin Csaba negyedik lett a -90 kilogrammosok
között (140 kg).

Szeptember 23. Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna.
Játékvezetők: Kőrösi János (Tóth, Eke).
Mókusok: Sándor Szilvia - Bagdi Csilla, Bezsenyi Anita, Rátkai Orsolya, Suhajda Eszter. Cserék:
Bezsenyi Zsuzsanna, Csehi Evelin, Csontos Piroska, Gréczi Gáborné, Horváth Melinda, Zsadányi Szilvia. Edző: Osztopáni Mihály.
Astra Kiskunfélegyházi Bulls: Vincze Anikó Molnár Judit, Zágor Bernadett, Szekér Anita, Szabó Boglárka. Cserék: Oláh Erika, Godvár Katalin,
Szabó Nóra. Edző: Dombó János.
Mókusok - Astra 0:16 (0:6)
Góllövők: Zágor Bernadett (8), Szabó Boglárka
(4), Molnár Judit (2), Szekér Anita, Szabó Nóra.
Piros lap: Godvár Katalin.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok):Rengeteg
védelmi hibánk miatt nagyarányú vereséget szenvedtünk.
Dombó János (edző/Astra): Megérdemelt győzelmet arattunk. Az elején, a kiállítás után kicsit
túlpörögtük a mérkőzést, de miután sikerült lehiggadnunk, a valódi tudásunkhoz méltóan játszottunk.

Kiskunfélegyháza: KÉSZ Aréna szeptember 29.
Játékvezetők: Laczkó Zoltán, Kozma Zoltán, Kéri
Zoltán.
ASTRA-Kiskunfélegyházi BULLS – MVFC
Berettyóújfalu 5:0 (4:0)
Astra Kiskunfélegyházi Bulls: Vincze Anikó –
Zágor Bernadett, Szabó Boglárka, Pincze Gabriella,
Megyes Ágnes. Cserék: Oláh Erika, Benkő Mónika, Szekér Anita, Molnár Judit, Szabó Nóra. Vezetőedző: Dombó János.
Gólszerzők: Zágor Bernadett 3, Szabó Boglárka,
Megyes Ágnes.
Sárga lap: Megyes Ágnes.
Jók: Zágor Bernadett, Szabó Boglárka, Pincze
Gabriella, Molnár Judit, illetve Tóth Angelika,
Farkas Éva, Füredi Andrea.
Elek Gergő (Berettyóújfalu): Küzdöttünk, ahogy
tudtunk. Az ellenfél játékosainak tapasztalata döntött. Egyéni hibákból kaptuk a gólokat.
Dombó János (ASTRA-BULLS): Magabiztos
győzelmet arattunk egy rendkívül jól felkészített,
szimpatikus csapat ellen.
Varga Ferenc

Félegyházi úszósiker Orosházán
Orosházán rendezték meg a XXIV. Nagy Sándor Emlékversenyt. A nyitott 50 méteres medencében rendezett megmérettetést az időjárás nem zavarta meg, és a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület versenyzői is
remekül szerepeltek. A versenyen a megszokottnál is többen vettek részt, 22 egyesület, köztük 5 külföldi
csapat mérte össze a tudását. A 22 egyesületet összesen 334 versenyző képviselte, ebből hárman indultak
a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület színeiben. A csapatok közti pontversenyben ez a három gyerek a 8.
helyet szerezte meg. Versenyzőink 12-szer álltak rajthoz és ebből 10 érmet tudtak elhozni.
Az eredmények részletesen:
Burai Boglárka (2002): 50 m
pillangó 1. hely, 50 m mell 7.
hely, 100 m hát 2. hely, 100 m
gyors, 2. hely. Dobos Dorka
(2000): 50 m pillangó 2. hely,
50 m mell 3. hely, 100 m hát 1.
hely, 100 m gyors 3. hely. Kocsis Marcell (2001): 50 m pillangó 2. hely, 50 m mell 4. hely,
100 m hát 2. hely, 100 m gyors
3. hely. Felkészítő edzők: Kurucz Kornélia és Sebők János.

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 0630/9434-948
Email: postmaster@bacskisosz.t-online.hu;
web: www.bacskisosz.hu Nysz:00025-2011

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

