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Kilencven éves a Petőfi szobrunk

Fenntartóváltás a VÁLASZ-nál

Megújul a volt szolgálati lakás

Speciális lakásotthon kialakítását tervezi a helyi
VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogpreven-
ciós Központ új fenntartója, az Egészségdokk Köz-
hasznú Alapítvány. 

Az otthonban szakemberek kezelnék a drogfüggőket
– elsősorban állami gondozottakat – és segítenének

nekik a leszokásban. A változások novembertől vár-
hatóak, ugyanis ekkor kerül alapítványi fenntartásba
a szenvedélybeteg-segítő központ. Az intézmény így
az ország második legnagyobb ellátó helye lesz –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balcsik -Tamás
Zsolt, a kuratórium elnöke.

Részletek a 3. oldalon. 

Még az idén tető alá kerül a KÖÁI József Attila Ál-
talános Iskola volt szolgálati lakása. A beruházást
az Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány
finanszírozza szülői segítséggel, illetve vállalkozók
támogatásával. Az önkormányzattal kötött megál-
lapodás szerint a két új garzonlakást és az üzlethe-
lyiséget 2014 áprilisában adják át – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Mester Ernő, az alapítvány
kuratóriumának elnöke.

Az Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány
tavaly novemberben kapta meg huszonöt éves
használatra az önkormányzattól a József Attila Ál-
talános Iskola területén lévő volt szolgálati lakást.
Cserébe az alapítvány vállalta, hogy teljes mértékben
felújítja az épületet. Két garzonlakást és egy üzlethe-
lyiséget alakítanak ki az ingatlanban. A lakásokba
olyan pedagógus, vagy család költözik, aki vállalja,

hogy segít az intézmény felügyeletében. Az épület
kivitelezési munkáit a Bács-Szinkron Kft. végzi el –
tette hozzá Mester Ernő.

Kitüntették 
a vándormuzsikust
Ünnepélyes keretek
között osztották ki ok-
tóber 19-én a Bács-
Kiskun Megyei Önkor-
mányzat kitüntető dí-
jait. A megyében vég-
zett kiemelkedő és e-
redményes munkáért
járó elismeréseket Bá-
nyai Gábor elnök adta át a kecskeméti Gra-
nada Hotelben megrendezett ünnepi köz-
gyűlésen.

„Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja”
címet kapott Gulyás László Zoltán vándor-
muzsikus, a Langaléta Garabonciások utcaszín-
ház és a Padkaporos Táncegyüttes megala-
pításáért, a magyar népi kultúra példaértékű
népszerűsítéséért, Móra Ferenc meséinek
látványos, gyermekekhez közeli formában,
interaktív módon történő közvetítéséért. Az
elismeréshez Kapus Krisztián polgármester
az október 25-ei képviselőtestületi ülésen
gratulált a város nevében Gulyás Lászlónak. 

Igazgatóváltás 
Novembertől új igazgatója lesz a Kiskun-
félegyházi Petőfi Gépészeti és Informatikai
Szakképző Iskola és Kollégiumnak. 

Plangárné Fejes Anikó igazgatónő meg-
bízása október 31-ével lejárt, így a ku-
ratórium október 15-én úgy döntött, hogy
helyére Kovács Józsefet nevezi ki. Az új
intézményvezető megbízása öt évre szól –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Dr. Su-
lyok Miklós, a Kiskunfélegyházi PG Ala-
pítvány kuratóriumi tagja.

Beintegrálják a kórházat
Tíz kórház integrációjáról döntött az emberi
erőforrások minisztere alapítói jogok gyakor-
lójaként. A beolvadással csak a beolvadó in-
tézmény szűnik meg, a beolvadással létrejött
intézmény költségvetési szervi formában
működik tovább. 

A döntés értelmében a Kalocsai Szent Ke-
reszt Kórház és a Kiskunfélegyházi Városi
Kórház–Rendelőintézet Gyógyfürdő és Re-
habilitációs Központ a Bács-Kiskun Megyei
Kórház részeként működik jövő év január-
jától. Az intézményi integrációkat december
31-ig kell elvégezni.       

Folyt. a 2. oldalon.

Köllő Miklós Petőfi Sándort ábrázoló köztéri szobrát 90
évvel ezelőtt állíttatta fel Kiskunfélegyháza városa. A
Segesvárról Magyarországra menekített szobor felál-
lítási, szállítási költségeinek fedezése érdekében gyűjtést
szerveztek. A szobor 1922 februárjában érkezett sze-
kéren Félegyházára. Az alkotásért több város is versen-
gett, köztük Kiskőrös. Félegyháza kitartásának kö-
szönhetően Vass József, akkori vallás- és közoktatásügyi

miniszter végül úgy döntött: „Méltányolva Kiskunfélegy-
háza város közönségének hazafias lelkesedését, úgy
határoztam, hogy Petőfi Sándor ércszobra, Köllő Miklós
alkotása Kiskunfélegyházán állíttassék fel.” A jeles év-
forduló tiszteletére a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbi-
zottság nagyszabású megemlékezést, konferenciát
szervezett október 28-ára.                        

Részletek a 3. oldalon. 

A jövő esztendőben az állam tetemes összeggel támo-
gatja a Petőfi szobor talapzatának rekonstrukcióját, je-
lentette be október 28-án a művelődési központban L.
Simon László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
kulturális államtitkára, a Petőfi szobor felállításának
90. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen. Az
1922-ben elkészített, az elmúlt kilenc évtizedben több-
ször is javított talapzat teljes felújításának költsége közel tíz
millió forintra rúg. 
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Az elmúlt években fokozatosan megszaporodtak
a vagyon elleni bűncselekmények a város kül-
területein. A mezőőrség, a rendőri jelenlét és a kis
létszámú polgárőri csoport jelenléte mára már
kevésnek bizonyul. 

A megelőzés és a bűncselekmények visszaszo-
rítása érdekében két új polgárőr csoportot hoznak
létre Selymesben és a haleszi, galambosi térség-
ben, mely jövő év januárjától kezdi meg műkö-

dését – tájékoztatta lapunkat a körzet önkormány-
zati képviselője. A közbiztonsági helyzet elemzése
és a polgárőr csoport megalakítása érdekében
lakossági fórumok zajlottak a Nagyszőlő út, Ga-
lambos, Selymes, Halesz térségében. A közös
akarat ékes bizonyítéka, hogy egyre többen jelent-
keznek polgárőrnek. Fontosnak érzik ugyanis,
hogy mindent megtegyenek anyagi javaik meg-
óvása érdekében, illetve az idősek védelméért –
tette hozzá Ván Jenő.

Nyílt levél Kapus Krisztián polgármester úr részére!
Tisztelt Polgármester Úr!
Közös utunk véget ért. Nem sajnálom. Együtt kezdtük 2010-ben, és akkor úgy gondoltam
együtt is fejezzük be 4 év múlva. Új képviselőként az egyik legelkötelezettebb támogatód
voltam, őszintén, fenntartások nélkül bíztam benned és abban, hogy meg fogod találni
Kiskunfélegyházának a fejlődés és gyarapodás felé vezető utat.
Ehhez minden feltétel adott volt. Ott állt mögötted nyolc ember, nyolc elkötelezett,
városáért mindent megtenni kész ember. Ezzel olyan lehetőséget kaptál, amellyel még
senki sem rendelkezett Kiskunfélegyházán. Ennek a városnak a vezetéseddel közmeg-
egyezésre lett volna szüksége. Közmegegyezésre az egészségügyi, az oktatási, a település-
fejlesztési, a közigazgatási célokról és azok megvalósításainak eszközeiről. Sok minden
nem működött megfelelően Kiskunfélegyházán, ezen javíthattál volna, ez lett volna a fel-
adatod, ezért választottak polgármesterükké az emberek. Te azonban más célokat akartál
megvalósítani, a saját hatalmi céljaidat. Ennek sokan áldozatául estek az elmúlt két évben,
de a végső áldozat maga a város lett.
Pittakosz görög filozófus szerint „a hatalomban mutatkozik meg az ember”. Ebben
mérődik le az ember embersége, az ember értéke, az, hogy hogyan használja lehetőségeit,
milyen célok elérése érdekében él a rá ruházott hatalommal. Azonban amikor a hatalom
céljául maga a hatalom válik, az számomra már nem érték, mert az nem teremt, csak
pusztít. Mert az nem a városom érdekeit, hanem csak egyéni érdekeket szolgál. A hatal-
maskodást nem tudom támogatni.
Többször, sokan kértünk arra, hogy változtass, mert rossz irányba tereled a város hajóját.
Erre nem voltál hajlandó, nem akarsz, nem tudsz változtatni. Erőből, hatalmi szóval, az
emberek, beosztottak megfélemlítésével nem lehet várost építeni. Csapatban, egy jó csa-
pattal együttműködve, szakemberekre és nem bólogató kóklerekre hallgatva lehetett volna
várost építeni. Te nem ezt az utat választottad. Arra kérlek, nézz szét magad körül. Mára
valódi célok nélkül, apátiában sodródik Kiskunfélegyháza. Elég volt. Titkolt döntéseddel,
mellyel bármilyen egyeztetés nélkül, személyes okokból az utolsó jó önkormányzati
szakemberektől is megszabadulsz, nem tudok azonosulni. Ez volt az utolsó csepp.
Egyszerű, hétköznapi, jobboldali ember vagyok és már az is maradok. Becsületben élek
itt, és becsületben szeretnék itt élni öregkoromig. Nem tudom a nevemet adni ahhoz, ami
ebben a városban városvezetés címszó alatt folyik. Tiltakozásul és jelzésképpen az elmúlt
időszakban történtek miatt 2012. október 23-tól független jobboldaliként kívánok részt
venni a képviselő-testület munkájában. Tudom, hogy mindent meg tudsz magyarázni,
ezt is meg fogod. Ebben nagyon jó vagy. Biztosan vannak még olyanok, akik hisznek
neked. Én már nem. Zárom is soraimat, nem kívánok túl sok helyet elvenni előled a Fél-
egyházi Közlönyből. Az a tiéd. 

Üdvözlettel: Horváth Gábor önkormányzati képviselő

Reagálás a polgármestertől
Néhány gondolatban összefoglalom véleményemet Horváth Gábor gon-
dolataival kapcsolatosan, amelyet közvetlenül meg sem kaptam. A nyílt
levelében összefogásra, a város érdekében történő intézkedésekre utal,
melyekkel kapcsolatban elmondhatom, hogy az elmúlt két évben megtet-
tünk mindent, hogy Kiskunfélegyháza csődközeli gazdasági helyzetét
pozitív irányba mozdítsuk, például azzal, hogy mintegy 442 millió Ft visz-
sza nem térítendő támogatást szereztünk a városnak.

Nem vagyunk ma sem könnyű helyzetben, de a csődhelyzetet sikerült elke-
rülnünk, sőt számtalan fejlesztést megvalósítottunk a városban. Ezeket
érdemes mindenkinek áttekinteni. Kihangsúlyoznám, hogy ha valójában
nem tartotta volna helyesnek, a város érdekeit szolgálónak a döntéseinket,
akkor nem szavazta volna meg őket. Mindezidáig döntéseink mögött ott
volt az ő szavazata is. S fontos, hogy önként.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények mó-
dosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvénynek megfelelően, jogszerűen
történt minden az átadandó vagyontárgyakról és a leendő járási hivatalhoz
tartózó személyi állománnyal kapcsolatosan, ami még ma is változott.
A képviselő úr a 2013. január 1-jétől a hivatalban tovább dolgozó közel
80 fő köztisztviselőt a levelében megalázza, hiszen azt állítja, hogy az
utolsó jó önkormányzati szakemberektől is „megszabadulunk”. Ezt a hi-
vatal minden tisztességes dolgozója nevében visszautasítom!
Tájékoztatásul közlöm, hogy a járási hivatal létrejöttével, mintegy 45 fő
önkormányzati dolgozó kerül át a járási hivatalba, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal lesz, vagyis minden dolgozó továbbra is a
Városházán látja el a feladatát. Ezen dolgozók nem elbocsátásra kerülnek,
hanem kormánytisztviselőként folytatják tovább munkájukat a város és a
járás érdekében.
A frakcióból való kilépését Balla László felé kellett volna jeleznie, hiszen
ő a frakciócsoport vezetője. Természetesen a Fideszből való kilépését tu-
domásul vesszük, hiszen levelében jelezte, hogy „független jobbolda-
liként” folytatja ténykedését.
Kívánom, hogy munkájával a továbbiakban is képviselői esküjének
megfelelően Kiskunfélegyháza Város javát szolgálja!

Ezzel az ügyet lezártnak tekintem.
Kapus Krisztián, polgármester

Két polgárőr csoport óvja
januártól a külterület rendjét

Átadták az új Fidesz irodát
Új helyre, a Gorkij u. 4. szám alá (belső udvar)
költözött a helyi Fidesz iroda. Az ünnepélyes
átadásra október 24-én került sor. Az irodát Kubatov
Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója, ország-
gyűlési képviselő adta át, aki beszédében méltatta a
város fejlődését, az elmúlt két esztendőben elért
eredményeket. A pártigazgató külön kiemelte Kapus
Krisztián polgármester tevékenységét.

Kubatov Gábor elmondta, mindig örömmel vesz
részt Fidesz irodák megnyitóján, hisz egy ilyen iroda
arra is szolgál, hogy az állampolgárok személyesen
tudnak kérdezni a párt tagjaitól, folyamatos kommu-
nikációt biztosítva a választópolgárokkal. Félegyháza
fideszes polgármestere 2014-ig - és várhatóan utána
is -  Kapus Krisztián lesz, s hogy mely képviselőkkel

kíván dolgozni, azt ő dönti el - hangsúlyozta Kubatov
Gábor. Az átadó ünnepséget követően a pártigazgató
rövid egyeztetést tartott a helyi szervezet tagjaival. Az
új Fidesz iroda a helyi szervezet irodája, a Petőfi tér 2.
szám alatt a választókerületi iroda üzemel.

Megmenti a kormány
az eladósodott településeket  
612 milliárd forintnyi adósságot vesz át az állam
1956 önkormányzattól – hangsúlyozta Orbán Viktor
az Önkormányzatok az adósság csapdájában című
budapesti rendezvényén. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan fesze-
sen gazdálkodó önkormányzatok, amelyeket nem
érint az adósságcsapda, így a megállapodásban az
ő szempontjaikat is érvényesíteni kell. A mi-
niszterelnök szerint a már meglévő adósságból való
kimentés nem lesz elégséges, úgy kell átalakítani az
egész önkormányzati rendszert, hogy ne képződjön
újabb adósság. Ehhez arra van szükség, hogy a
településekre csak olyan feladatok háruljanak, ame-
lyeket valóban van erejük ellátni, a bevételeknek
pedig fedezniük kell a kiadásokat. Az állam csak
olyan projektekre ad támogatást, amelyek a
települések ésszerű és megvalósítható fejlesztését
teszik lehetővé, és amelyekhez rendelkezésre áll az
önkormányzatok saját erőforrása. A kormányzás
első pillanatától kezdve hadat üzentünk az adósság-
nak – szögezte le. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt
időszakban sokan próbálták eltéríteni a kormányt az
adósság elleni küzdelemtől. Idehaza és Európában is
próbálták szép szóval, fenyegetéssel vagy zsarolással
lebeszélni a kormányt arról, hogy bevonja a
méltányos tehermegosztásba a bankokat, nagy
cégeket, és hogy kimentse a devizahiteleseket. Nem
sikerült, mivel mi célul tűztük ki, hogy  kihozzuk ma-
gunkat az adósrabszolgaságból. 
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Fenntartóváltás 
a VÁLASZ-nál
Folytatás az 1. oldalról.
A két esztendeje működő Egészségdokk Közhasznú
Alapítvány és a kiskunfélegyházi VÁLASZ Szenve-
délybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ a ha-
tékonyság növelése és a szorosabb együttműködés
érdekében döntöttek a fúzióról. Szeretnék elérni,
hogy minél nagyobb, országos lefedettségű szerve-
zetként működhessenek. Ez annál is inkább fontos,
mivel a félegyházi intézményt egyre többen keresik
fel. Jelenleg 82 embert látnak el, közöttük egyre több
az intravénás szerhasználó, illetve a legális drogokat
– alkoholt, cigarettát, gyógyszert fogyasztók. Az el-
látottak számának rohamos emelkedése miatt szük-
ségessé vált a nyitva tartás meghosszabbítása is. A
központ a jövőben szombaton is nyolc órában nyitva
tart. A Bajza utcai drogprevenciós központban mind-
ezen túl közös és egyéni foglalkozásokat szer-
veznek. Az elmúlt hétvégén úgynevezett Fülöp-
kurzust tartottak az intézményben. A résztvevők elő-
adásokkal, énekekkel és imákkal kerültek közelebb
Istenhez, így kapva segítséget a leszokáshoz - mond-
ta el Varga Judit Barbara, a félegyházi intézmény ve-
zetője.

A park létrehozása Meizl Ferenc, az intézmény
egykori igazgatójának nevéhez fűződik. A sok-
féle fa, növény nem csak széppé és hangulatossá
tette az intézmény környékét, hanem lehetőséget
adott a környék lakói számára, hogy megpihen-
jenek az árnyat adó lombok alatt. Az iskola ve-
zetése, ápolva a hagyományt, folytatja a meg-
kezdett munkát, szebbé téve így a Móravárosi
pihenőparkot – tájékoztatta a Félegyházi Köz-
lönyt Mester Ernő, a KÖÁI igazgatója.

Fákkal és dísznövényekkel gyarapodik a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő KÖÁI Platán
utcai tagintézményének parkja. A szülők és az osztályok által felajánlott, illetve vásárolt növényeket
október 26-án ültették el a kertészek a diákok segítségével.

Fásítás a Platán iskolában 

Magasabb szintű
egészségügyi ellátás
a városi kórházban
Folytatás az 1. oldalról. 
Az integrációk megvalósításával a telephelyek
bezárására vagy megszüntetésére nem kerül sor,
az intézmények egyesítésével főként a funkciók
átszervezése, tevékenységek átcsoportosítása tör-
ténik. Az integrációk koordinálását a TESZK
(Térségi Egészségszervezési Központ) vezetők
végzik. Július 1-jétől új felosztás készült az el-
látási területekre, amely megváltoztatta az egyes
intézmények kapacitásait, és jelentősen kihat a fi-
nanszírozásukra is. Több, a 2012. január 1-jétől,
illetve május 1-jétől, az önkormányzatoktól átvett
és azonos térségben elhelyezkedő intézmény ese-
tében átfedések tapasztalhatók az ellátás területei
között. Ezek az intézetek - az önállóság megtar-
tása mellett - nehezen, vagy egyáltalán nem képe-
sek biztosítani a minimum feltételeknek
megfelelő betegellátást, önállóságuk finan-
szírozhatósága kétséges, az intézményeknél in-
dokolt a szakmai területeken meglévő
párhuzamosságok megszüntetése, a humán és
egyéb erőforrások koncentrálása, valamint a gaz-
dasági területen a menedzsment és kiszolgáló
funkciók racionalizálása.
Az integrált intézményekben szakmánként meg-
határozásra kerül, hogy hol, milyen ellátás végez-
hető. A végleges területi ellátási kötelezettség
meghatározását követően intézkedés lesz arra,
hogy a kistérségekben fellelhető településeken
élők és az alapellátásban dolgozók számára egyér-
telmű legyen, hogy a különböző szintű ellátások
szakmánként mely intézményekben érhetők el. Az
integrációval érintett intézmények előzetes
egyeztetések alapján elkészített ütemterveit a
GYEMSZI hagyja jóvá – olvasható dr. Török
Krisztina, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
főigazgatója levelében.

Folytatás az 1. oldalról. 
A Petőfi szobor felállításának 90. évfordulója
tiszteletére rendezett program emléküléssel kez-
dődött a Városháza dísztermében. A rendez-
vényt Kapus Krisztián polgármester, országgyű-
lési képviselő, a Petőfi Emlékbizottság elnöke
nyitotta meg. Elmondta: Minden magyar ember,
aki kimondja a szót: költő, elsősorban Petőfi
Sándorra gondol. Arra a Petőfire, aki attól kezd-
ve, hogy először rímekbe öntötte gondolatait,
szüntelenül tevékenyen jelen volt a magyar iro-
dalomban. Alkotásai mindenki számára pél-
daképül szolgálhatnak, szellemisége, forradal-
miságának eszméi pedig mércéje lehet a haza-
szeretetnek és az önfeláldozásnak. Nem lehet
úgy magyarnak lenni, hogy az ember ne ismerje
a Petőfi-versek számos sorát. Mindehhez kap-
csolódik az is, hogy a világban ő a legismertebb
magyar költő. Petőfi költői világot teremtett,
ahol ember-arca van mindennek, ahol úgy él
minden, akár mi, emberek. Felnézünk rá, mert
példát adott emberségből, magyarságból, hű-
ségből, barátságból. Petőfi Sándor neve elvá-
laszthatatlanul egybeforrt városunk nevével,
történetével, a Petőfi szobor pedig immár ki-
lencven éve testesíti meg számunkra azt is, hogy
Petőfi velünk van, itt van köztünk, és vigyázza
városunkat. Petőfi Sándor kultuszát, mint örök-
ké lobogó fáklyát, nemzedékek ápolják és őrzik.
Mi is arra tettünk szent fogadalmat, hogy Petőfi
szellemiségét örökké hirdetni fogjuk, átadjuk azt
a mának, és emeljük a jövőbe.
A résztvevőket L. Simon László, az Emberi

Erőforrások Minisztériuma kulturális állam-
titkára köszöntötte, aki beszédében kifejtette:
Nem az a fontos, hogy Petőfi hol született. A fon-
tos az, hogy nincs olyan magyarul tudó, hazai
vagy határon túli magyar, aki ne olvasta volna
verseit, ne merített volna soraiból erőt, aki ne
kapott volna tőle hitet, akinek ne erősítette volna
nemzettudatát, hazaszeretetét. Petőfi hatalmas
szellemi hagyatéka hosszú évszázadokra meg-

határozza minden magyar gondolkodását, a
hazaszeretethez való viszonyát.
Kalla Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi Múzeum fő-

muzeológusa „Egy mozdulat története. A kis-
kunfélegyházi Petőfi-szobor kompozíciójának
egy lehetséges olvasata”, Szabó József, a Fehér-
egyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület el-
nöke „Segesvártól Budapestig. Köllő Miklós
Petőfi szobrának útja.”, Duka Zólyomi Árpád
ny. Európai Parlamenti képviselő „Radnai Béla
szobrászművész, Petőfi szobrunk talapzatának
tervezője.” (Előadásának szövegét Vas László
olvasta fel), Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum
igazgatója „Köllő Miklós Petőfi szobrának
felállítása Kiskunfélegyházán.” címmel tartott
előadást. Petőfi Sándor: „Szülőföldemen” című
versét Kovács Ferenc, a Petőfi Sándor Gépészeti
és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium
10. évfolyamos tanulója szavalta el.
A program koszorúzással, majd táblaavatóval
folytatódott a Petőfi téren. Az emléktáblát,
melynek költségeit a Kiskunfélegyházi Petőfi
Emlékbizottság tagjai finanszírozták, L. Simon
László államtitkár és Kapus Krisztián pol-
gármester leplezte le. A művelődési központban
L. Simon László, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma kulturális államtitkára mondott ün-
nepi beszédet, aki egyben bejelentette, hogy a
jövő esztendőben az állam megfinanszírozza a
Petőfi szobor talapzatának rekonstrukcióját.
Juhász István, Kiskunfélegyháza város díszpol-
gára lírai hangvételű gondolatait osztotta meg a
közönséggel a 90 éve felállított szobor évfor-
dulója alkalmából. Közreműködtek a Petőfi
Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium diákjai és a Széljáró Bal-
ladás együttes.
A rendezvény vendége volt egyebek között Fehér-
egyháza, Kiskőrös, Eger delegációja, a környező
települések polgármesterei, valamint az október 27-
én, Kecskeméten megtartott határon túli ifjúsági szer-
vezetek konferenciájának résztvevői.

Többmilliós támogatás a Petőfi szobor talapzatának felújítására 
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Programajánló

Városi könyvtár 

November 4., vasárnap 14 óra - Felsőtemető: Teme-
tőkerti séta a Kiskun Múzeum Baráti Köre és a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében.
November 5-29.: A Gyermekbirodalom „Az Óperen-
cián túl” című mese- és prózamondó találkozója.
November 6., kedd 16.45 óra: Könyvek Klubja
Olvasókör.
November 8., csütörtök 17 óra: A Földrajzi Szabad-
egyetemi sorozat vendége: dr. Karancsi Zoltán, SZTE
JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék tanára.
Téma: Egyiptom. Bevezetőt tart: Bense Zoltán.
November 13., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A városi
könyvtár Baba-mama klubja.
November 22., csütörtök 17 óra: "Világosítsd föl
gyermeked..." 75 éve halt meg József Attila. Mayer
Lászlóné egyesületi választmányi tag előadása
hangzik el József Attiláról.

Művelődési központ

November 2., péntek: A Művelődési Központban
13-20 óráig lesz ügyelet.
November 4., vasárnap 9-15 óra:  KHTK-Debrecen
NB II-es sakk csapatbajnokság kiskunfélegyházi
játéknapja a Művelődési Központban.
November 8., csütörtök 18 óra: A Szociális munka
napja. Vendég a Bugaci Tanyaszínház a Kukás guru
c. előadásával.
November 9., péntek 19 óra: A Zenés Koronás esték
sorozatunkban közreműködik Dinnyés Ádám UN-
BLOCK zenekara.
November 10., szombat 10-12 óra: Márton-napi
családi matiné a Művelődési Központ szervezésében.
November 16.,péntek  19 óra: Sasvári Sándor és
Mahó Andrea zenés műsora: „A fantom visszatér”
címmel. Világhírű musicalek, szólók és duettek,
valamint világslágerek hangzanak el.
November 22., csütörtök 10, 13.30 és 14.45 óra:A
budapesti Pódium Színház Bagoly Rudi varázsórája
című zenés mesejátéka gyermekeknek.

Egy, a széles közönségnek tetsző kiállítást hozott
városunkba Gyalai Béla festőművész, Tisza-
kécske jelentős alkotója. A városi könyvtár kiál-
lító-, illetve kamaratermében rendezett kiállítást
Kriskó János főiskolai docens nyitotta
meg. A címben foglalt jelző nem vé-
letlen, abban a Tisza-parti kisváros-
ban él és alkot már több évtizede
Gyalai Béla, ott található bemu-
tatóterme, komoly helytörténeti gyűj-
teménye. A kécskei táj, a település
környéke életének lételeme, művé-
szetének domináns vonulata. Mostani
bemutatkozó kiállításának zömét is
ezen témájú képek alkotják.

A Tisza-parti táj – amelyben kedvére
csapong – kanyargós vízpartok, virágzó
fák, az ősz által varázslatossá festett lom-
bok, a téli nap incselkedő sugarai, lágy domb-
oldalak, fák között megbúvó házak formájában
köszön vissza a vásznakról. A képekről érződik,
hogy milyen nagy szeretettel festette meg a témát
a művész. S ez a szeretet adja meg a látogatóknak
azt az élvezetet, amely akkor uralkodik el a közön-
ségen, ha a nagyméretű képek közt sétálgatnak és
meg-megállnak egy-egy igazán színgazdag rész-
letet szemügyre venni. Van ezeken a tájképeken
valami közös vonás, mely a figyelmes szemlélőnek
szembetűnik. S ez pedig az a fényhatás, amely
valamennyi kép valamely részletén odavonzza a
figyelmünket, ahová alkotója szánta. Onnan indul
a néző tekintete bejárni a kép felületét. Kellemes
kaland, melynek során feltűnik az alkotások szín-
gazdagsága, levegőssége, s a látogató a barangolás
során szinte észrevétlenül léphet be a tér mély-
ségeibe.
Különösen figyelemre méltó a kamarateremben
lévő téli udvar gazdag színvilága. A rózsaszínek, a
nemesszürkék, a kékek árnyalatainak sokasága, s

ezek szép összhangja. Azonban
Gyalai Béla nem „csak” tájkép-
festő, sokkal szélesebb a tematikája,
éppúgy, mint formai megoldásai.
E sorok írójának többet mondó és
kvalifikáltabbnak tűnő az a kép-
sor, amelyet a főfallal szembeni
felületen láthatunk. Ezek az alko-

tások egy egészen más világba viszik el az
elébük állót. A művészettörténetben lerakódó idő-
rétegek alól a kavargó színorgiából fel-felbukkan
a reneszánsz világa, nyűtt arcok, elmosódó figurák,
melyek azonban Gulácsyt is felvillantják, de akár
Mednyánszky csavargófejeivel is párhuzamot von-
hatunk. Ezek a képek szürreális és szimbolikus ízt
hordoznak, összességükben mély líraiságról árul-
kodnak. Megdöbbentő színgazdagságuk és érzé-
keny harmóniájuk egészen magával ragadják a
nézőt. Külön erényük, hogy nem valamiféle nyo-
masztó titokzatosság, félelmet gerjesztő sötétség,
komor színhatás uralkodik a műveken, hanem
kifejezetten kellemes, majdhogynem vidám, já-
tékos hangulatban bukkannak fel a képelemek az
idők mélyéről. (Szívesen látnánk előbb-utóbb csak
ilyen jellegű alkotásokból is egy kiállítást.)
Alapjában véve optimista világlátású, a környe-
zetünket szépnek bemutató, kellemes „andalító”
képsorral várja a könyvtárban a látogatókat Gyalai
Béla kiállítása.

RF

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfor-
dulója alkalmából tartott megemlékezést október 23-
án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. A
rendezvény a Blaha Lujza téri Hősök parkjában
kezdődött koszorúzással, majd a Városháza ud-
varában helyezték el a megemlékezés virágait a
pártok, az állami és civil szervezetek képviselői. A
program a művelődési központban folytatódott.
Köszöntőt mondott Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő. Ünnepi hangversenyt
adott a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa.

Kapus Krisztián polgármester ünnepi beszédében
elmondta, 1956 a magyar nemzet igazsága volt. Az
értelmiség feladata, hogy őrizze ezt az igazságot.

Megőrizze az ellenállás jogát a hazugsággal szem-
ben, megőrizze az igazság lángját az utókornak.
Nincs még egy olyan nap a történelmünk kezdete
óta, amely világosabban megmutatta volna, hogy
az ember szabadságvágya örök, bármekkora is
legyen az ellene harcoló túlerő. A forradalmárok az
utolsó pillanatig kitartottak. Ők a mi szüleink, nagy-
szüleink. Mi vagyunk azok, akik küldetésünknek
tekintjük, hogy továbbvigyük küzdelmüket. Ne-
künk kell felépítenünk a független és szabad ma-
gyar hazát. Több mint húsz év óta azért jövünk
össze ezen a napon, hogy rájuk emlékezve csendes
fogadalmat tegyünk. Fogadalmat, hogy győze-
lemmel fejezzük be a küzdelmet, amelyet ők indí-
tottak el.

A babagondozásról 
a könyvtárban
A városi könyvtár október 16-i Betűbölcsijének
programja „A természetes babagondozás” igen
sok látogatót vonzott. Hiteles elméleti és gyakor-
lati tanácsokat „nyújtott át” Feketéné Prikkel
Andrea. 

Még ebben az évben további négy alkalommal
lesz Betűbölcsi, változatos témákkal, a bábozás-
tól a családi nevelésen és szülésen át a zenés
mondókázásig, amelyekre szeretettel várnak
minden kisgyermekes szülőt és kisbabát.

Tiszakécske festője…

A forradalom hőseire emlékezett a város
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Halloween és tökfesztivál
A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep,
amit elsősorban az angolszász országokban tartanak
meg, bár mára már az egész világon elterjedt.  A hallo-
ween Magyarországon ugyan nem vált ünneppé, de
mára már egyre több iskolában öltöznek jelmezbe a gyer-
mekek, készítenek töklámpásokat. Ezt tették október 25-
én a KÖÁI Platán utcai tagintézményének diákjai is.
Tökfesztivált rendeztek október 26-án a Darvas József
Általános Iskolában. A programban tökfaragó verseny,
kézműves foglalkozások, táncház szerepeltek. A fesz-
tivált őszi termésekből készített képekből, bábokból
összeállított kiállítás színesítette.

Félegyházán maradt 
a vándorserleg
„Mindenütt jó, de legjobb...” címmel tartotta meg
vándorserleg átadó ünnepségét október 19-én a
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület
a TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskolában. A
trófea immáron második alkalommal került az in-
tézmény birtokába.

A rendezvényen közreműködtek az iskola növen-
dékei. Ugyancsak ezen a napon nyílt meg az egyesü-
let rajz vándorkiállítása. A rajzversenyt először a
hazai számítógépet használó ifjúság számára hirdet-
ték meg. Később már az óvodáskorúak és a felnőttek,
gyermekotthonok, valamint a fogyatékkal élőket ne-
velő intézmények is részt vehettek a megméret-
tetésen. A vándorserleg 2004-ben indult útjára, mely
idén másodszor került a TKIKI Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola birtokába. Mindenütt jó, de legjobb…
c. rajzverseny félegyházi díjazottjai: 2-es kategória
6-10 éves számítógépes rajz: I. Cseri Nikolett 9 éves:
Újra otthon! - TKIKI, Kiskunfélegyháza. 3-as kate-
gória 11-14 éves számítógépes rajz: II. Fricska Fanni
12 éves: Messziről is az otthonomra gondolok –
TKIKI, Kiskunfélegyháza. Különdíjat nyertek: Bár-
sony Klaudia 12 éves: Otthonunk a vadon – TKIKI,
Kiskunfélegyháza.  Damásdi András 14 éves: Bőrönd-
falva - TKIKI, Kiskunfélegyháza.

A mezőgazdasági iskola öt diákja szorgoskodott
október 19-én a Kiskunfélegyházi Napköziott-
honos Óvoda Dózsa György utcai tagintéz-
ményének udvarán.  A tanulók egyebek között
rendbe tették a kertet, elegyengették a talajt. A
munka a kapcsolatfelvétel és az  előkészítés je-
gyében zajlott, mivel rövidesen az érettségi bi-
zonyítvány feltétele lesz a közmunka.
Az idei évben kezdő középiskolások-
nak az első három tanévben 50 óra
közösségi szolgálatteljesítést kell iga-
zolniuk.

Rózsa Pál, a KSZI Mezőgazdasági Szak-
középiskolájának vezetője elmondta,
nem csak az óvodákkal, hanem a szo-
ciális intézményekkel is felveszik a
kapcsolatot, így az intézménynek nem
okoz gondot a rövidesen elinduló
közösségi szolgálatteljesítési program
bevezetése.

Célunk, hogy élhetőbbé tegyük az óvoda udvarát.
Tavaly növényeket telepítettünk, nyáron szikla-
kertet alakítottunk ki, most az óvoda hátsó udvarát
próbáljuk komfortossá tenni, melyhez nagy segít-
séget nyújtottak a mezőgazdasági iskola diákjai –
hangsúlyozta Csernus Krisztina, a Kiskunfélegy-
házi Napköziotthonos Óvoda vezetője.

Amikor 2011 nyarán Írországban a Comenius
tanári továbbképzésen megállapodott négy
nemzet egy-egy iskolája arról, hogy a Tempus
Közalapítványhoz fordulnak a „Különböző
országok, de hasonló emberek” elnevezésű pro-
jekt megvalósításáért, talán nem is gondolták,
hogy milyen gazdag eseménysorban lesz részük
a megvalósítóknak. Az első találkozót a lengyel
iskola rendezte, ahol a spanyol, olasz és magyar
diákok ismerkedtek meg egymással és vendég-
látóikkal.

A Móra Ferenc Gimnázium 10 tanulója és 2 ta-
nára az első két nap a történelmi levegőjű Krakkó
városával ismerkedett meg. Majd az egykori
Magyarország és Lengyelország közös határfo-
lyóján, a Dunajecen hajózhattak, ami érdekes
érzéseket válthatott ki a félegyházi diákokból. A
fő „állomás” a világhírű Czestochowa volt, ahol
lengyel családok várták a vendégeket. Az itteni
iskolában adták elő a különböző nemzetek műso-
rát, amellyel bepillantást engedtek országuk sajá-

tosságaiba. A kiválóan felkészített mórások mél-
tán aratták a legnagyobb sikert, és kapták a bőven
érkező elismeréseket. A kedvelt zarándokhely,
melyet a magyar pálosok alapítottak 1382-ben,
amely igen sok hívőt vonz a világ minden tájáról,
a diákokat is lenyűgözte.
A programban rendhagyó történelem óra is sze-
repelt, ahol vegyes csoportokba szerveződve a
nemzetek közös múltjáról készültek plakátok, il-
letve itt vetítették le az iskolák által készített
filmeket, melyek láttán újra csak jólesően állapít-
hatták meg a mórás diákok, hogy a médiamű-
hely által készített - és itthon már igen nagy sikert
aratott - filmjük lengyelhonban is kiemelkedett a
látottak közül. Az első ismerkedés kiválóan si-
került, s ezzel elindult az a kétéves projekt, amely-
nek következő állomása Spanyolország lesz jövő
év tavaszán, majd Kiskunfélegyháza következik,
amikor spanyol, olasz és lengyel diákok fognak
megismerkedni a Móra Ferenc Gimnáziummal,
Kiskunfélegyházával, illetve a környékkel.

RF

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakképző In-
tézmény és Kollégium célja, az ökoiskola irányelveit
szem előtt tartva, az egészséges életmódra és kör-
nyezettudatos magatartásra nevelés. 

Ezt a célt szolgálta az iskola profiljához illesz-
kedve és kiemelt rendezvényként kezelve az
Élelmezési Világnap, melyet ebben a tanévben
október 16-án rendeztek meg. Iskolai hagyo-
mánynak számít az Élelmezési Világnap alkal-

mából készített reform-tízórai, amelyhez a tejter-
mékeket a kiskunfélegyházi Tejüzem, a kenyeret
és péksüteményeket a P&P Pékáru Kft., a
húskészítményeket a Húsipari Tanüzem biztosí-
totta. Az egészséges étkekhez a zöldségeket és a
gyümölcsöket a tanulók ajánlották fel. Az ízletes
salátákat és szendvicseket a pék-cukrász és a
sütő-cukrász technikus osztály tanulói készítet-
ték, melyekkel a tízórai szünetben vendégelték
meg diáktársaikat és tanáraikat.

Élelmezési Világnap a MEZGÉ-ben

Diákok tették rendbe az óvoda udvart

Az első találkozó…



Orvosi ügyeletek

2012. november 2.

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, 16 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 16 óra.
Kalmár-kápolna:vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Ótemplom: -Október 29-től kezdve a vasárnapi és a hétköznapi esti szent-
misék is 16 órakor kezdődnek. – November 2-án, pénteken Halottak napja.
Szentmisék lesznek ½ 7, 8, 9, 16 órakor. A 24 órás szentségimádás kivételesen
elmarad. - November 1-jén, 2-án és igény szerint 4-én is lesz sírszentelés dél-
után 2 órától előzetes egyeztetés alapján. - Első szombaton délután 3 órától
szentségimádást tartunk. - November 11-én jótékonysági koncertet szervezünk
templomunkban. Vendégünk a Katymár-Madarasi Harmonika Zenekar lesz.
Jegyek a sekrestyében és a plébánia hivatalban kaphatók.
Újtemplom: -A téli időszámítás kezdete nem érinti templomunk miserendjét.
- November 4-én vasárnap, délután 5 órakor szentségkitétellel kezdődik az
első vasárnapi szentségimádás.    - Egyházmegyei családtalálkozó lesz no-
vember 17-én Kecskeméten. Tájékoztató plakát a templomi hirdetőtáblán
látható. - Várjuk a Plébánián azoknak a pároknak a jelentkezését, akik 2013-
ban templomunkban szeretnének házasságot kötni. 

Egyházi sorok

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.

6. oldal Félegyházi Közlöny

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 Kiskunfélegy-
háza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnep-
napokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: október 29-től november 4-ig KORONA
Patika, Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466-582, november 5-től no-
vember 11-ig KÓRHÁZI Patika, Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.:
76/560-158, november 12-től november 18-ig KÖR Patika, Kiskunfélegyháza,
Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. 
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: november 1-2. Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi
út 1. (Tel.30/234-3128) és Dr. Ónodi Zsolt, Kkfháza, Arad u. 6. (Tel. 20/367-
7242), november 3-4. Dr. Horváth Tibor, Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel. 70/338-
1097) és Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel. 20/316-5995),
november 10-11. Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel. 20/951-
1955) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel. 70/667-
7188)
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Gulyás Krisztina Katalin – Zsigó Zsolt
Meghaltak: Fricska Mihály Zoltán, Vadkerti –Tóth Mihályné, Mohácsi Béla, Nem-
csok Sándorné Nagy Julianna, Szász Sándor Károly, Petrovits Györgyné Csikós
Erzsébet, Endre János József – Kiskunfélegyháza, Csaholczi Sándorné Tóth Elvíra,
Tóthné Virág Julianna Mária – Lajosmizse, Erki Mihály – Ladánybene.

Meghívó!
Balla László önkormányzati képviselő, alpol-
gármester tisztelettel várja az V. számú választó-
kerület lakóit november 7-én 17 órakor a volt
Bajcsy iskola ebédlőjében tartandó kötetlen
beszélgetésre (fórumra). 
Témák:
- a város pénzügyi, gazdasági helyzete, a 2012-ben végzett munkák értékelése.
- egyebek.

A Damaszkusz Katolikus Karizmatikus Közösség evangelizációs alkalmakat
hirdet az alábbi időpontokban: November 16. – vendég: Balázs József atya, Bor-
sodbóta plébánosa, November 23-25. – Dicsőítő szeminárium Csiszér László
vezetésével. Jelentkezési határidő: november 10., November 30. – vendég: Nagy
Zsolt az Új Jeruzsálem Iskolaközösség vezetője, December 14. – vendég: Balázs
József atya, Borsodbóta plébánosa. 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 in-
formáció kérhető.

Aktuális árverési hirdetmények
http://felegyhazikozlony.hu/?p=41114

A Szociális Munka Napja
Ez alkalomból szervez ünnepséget november 8-án csütörtökön 18 órától
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Művelődési Központ Szín-
háztermében. Az ünnepi megemlékezést a jubileumi jutalomban és bi-
zottsági dicséretben részesülők köszöntése után ünnepi műsor zárja.

Szakácsot keresnek
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény - 6100 Kiskunfél-
egyháza, Nádasdy u. 12. - pályázatot hirdet 1 fő részére SZAKÁCS munkakör
betöltésére. A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel
létesítendő.A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Napi anyagkiszabások
átadása-átvétele, ételek készítése, adagolása, diétás étrend biztosítása, telep-
helyekre történő kiküldése, raktárhelyiség rendben tartása, HACCP rendszerrel
összefüggő valamennyi dokumentációs kötelezettség teljesítése. Munkáját az
élelmezésvezető közvetlen irányításával végzi. Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: büntetlen előélet,
cselekvőképesség, szakács szakképesítés. Előny: 2-3 éves szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: bizonyítványok másolata, szakmai
önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az illetékes bírálók
megismerjék és véleményezzék. A pályázatban telefonon történő elérhetőséget
kérünk megadni. A pályázat beérkezési határideje: 2012. november 19.A pá-
lyázatokat az intézmény címére, írásban kérjük benyújtani, a borítékon kérjük
feltüntetni, ”SZAKÁCS PÁLYÁZAT”. A pályázati kiírásnak megfelelő
jelentkezők kerülnek meghallgatásra. A pályázat elbírálásának határideje:
2012. november 23. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

Kötelező agrárkamarai regisztráció!
Az augusztus 1-jétől hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február
1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ
NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a
hazai  mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi
jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az új kamara legfőbb fela-
data a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szol-
gáltatásokkal. Határidő: 2012. november 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelent-
kezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrar-
kamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat.
Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket. AMENNYIBEN
ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NO-
VEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ
RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! Regisztráció: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig
regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását,
a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
Segít a kamarai tanácsadó és a Falugazdász! Ha technikai segítségre van szük-
sége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai
tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász
hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI
A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarka-
mara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fo-
gadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó
segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a
településekre kihelyezett plakátokat!
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 1. Csányi György (30/288-1880)
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A Magyar Kupa II. fordulójában a Mókusok

Értékes győzelem az ezüstérmes ellen 

Sakkbarátság: Félegyháza-Korond

Október 21., Salgótarján, Városi Sportcsarnok.
Játékvezető: Berta László.
Asszisztensek: Palásti Krisztián, Lucián János.
Mókusok: Kovács Klaudia – Bagdi Csilla, Bezse-
nyi Anita, Pirót Terézia, Zimányi Kovács Anikó.
Cserék: Fekete Tímea, Bezsenyi Zsuzsanna, Csehi
Evelin, Harcel Boglárka, Rátkai Orsolya, Suhajda
Eszter, Zsadányi Szilvia. Edző: Osztopáni Mihály.

Skorpió SE – Mókusok 2-5 (0-3)
Góllövők: Fehér Vivien (2), illetve Zimányi Kovács
Anikó (3), Pirót Terézia, Bagdi Csilla.
Tóth Zsolt (edző/Skorpió SE): Sajnálatos módon
kevés cserével tudtunk kiállni a mai mérkőzésen, és
ezt megnehezítette, hogy kellő rendszerességgel

frissítsem a játékunkat. A második félidőre meg
tudtunk újulni és lehetőségeink is voltak, de pontat-
lanságok miatt helyzetkihasználásunk nem volt az
igazi. A hibák ellenére alapvetően elégedett vagyok
a lányok játékával, méltó ellenfelek voltunk. Sajnos
nem volt szerencsénk.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): Csakazértis
újabb győzelem! Gratulálok a leányoknak! Moz-
galmas mérkőzésen vagyunk túl, még mindig sok-
sok hiba csúszott a játékunkba, de végre gólokat
rúgtunk, és nyertünk. Ma újabb játékos, Harcel Bogi
is bemutatkozott csapatunkban. Köszönet Pusnik
Zoltánnak a szíves fogadtatásért és vendéglátásért.

Rigó Tamás

Úszóink sikerei
Október 21-én, Kalocsán rendezték meg a XI.
Környezetvédelmi Kupát, ahol öt meghívott
csapat versenyzői mérték össze tudásukat a 25
m-es medencében. Az öt csapat közül a Kiskun-
félegyházi Úszó Egyesület a második helyen
végzett az összetett pontverseny alapján. Egyesü-
letünket 26 versenyző képviselte a vasárnapi
úszóversenyen, ahol a következő eredmények
születtek: 15 arany, 15 ezüst és 7 bronzérem.

Lénárt Milán (1998): 50 m mell: 1. hely, 50 m pille:
2. hely, 50 m gyors: 2. hely. Miklya Csanád (1998):
50 m mell: 3. hely, 50 m gyors: 3. hely. Fazekas
Bence (1999): 50 m mell: 1. hely, 50 m pille: 1. hely,
50 m gyors: 1. hely. Grafl Rudolf (1999): 50 m
gyors: 3. hely. Kocsis Marcell (2001): 50 m mell: 1.
hely, 50 m pille: 1. hely, 50 m gyors: 1. hely.
Vízhányó András (2003): 50 m mell: 2. hely, 50 m
pille: 1. hely, 50 m hát: 2. hely, 50 m gyors: 1. hely.
Karsai Zalán (2003): 50 m mell: 3. hely. Szekeres
Norbert (2006): 50 m mell: 2. hely. Hegedűs-Jász
Lajos (2005): 50 m mell: 3. hely, 50 m gyors: 3. hely.
Faragó Dorka (1999): 50 m mell: 2. hely, 50 m
gyors: 3. hely. Dobos Dorka (2000): 50 m mell: 2.
hely, 50 m pille: 1. hely, 50 m gyors: 2. hely. Vörös
Réka (1998): 50 m mell: 1. hely, 50 m pille: 1. hely,
50 m gyors: 2. hely. Burai Boglárka (2002): 50 m
mell: 2. hely, 50 m hát: 1. hely, 50 m pille: 2. hely, 50
m gyors: 1. hely. Szekeres Zsófi (2003): 50 m mell:
2. hely, 50 m hát: 2. hely, 
Váltók: 4x25 m fiú gyorsváltó: Fazekas Marcell,
Hegedűs-Jász Lajos, Ménes Marcell, Vízhányó
András (2. hely). 4x50 m fiú vegyes váltó: Lénárt
Milán, Kocsis Marcell, Fazekas Bence, Vízhányó
András (1. hely). 4x50 m leány vegyes váltó: Vörös
Réka, Vörös Luca, Burai Boglárka, Dobos Dorka
(2. hely).

Október 20-án a Várfürdő kupa úszóversenyen és
a Széchy Tamás Sportuszoda névadó ünnepségén vet-
tek részt a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület verseny-
zői. A versenyen 16 egyesület mérte össze tudását. Az
eredmények részletesen: Burai Boglárka (2002):50
m leány pille, 1. hely, 100 m leány gyors 2. hely, 50
m leány hát, 2. hely, 100 m leány mell, 3. hely, 100 m
leány hát 3. hely, 50 m leány gyors, 1. hely, 50 m
leány mell, 2. hely, 100 m leány pille, 1. hely, 200 m
leány vegyes, 2. hely. Vízhányó András (2003): 100
m fiú gyors, 3. hely, 100 m fiú hát 2. hely,  100 m fiú
pille, 3. hely, 200 m fiú vegyes,3. hely. Felkészítő
edzők: Sebők János és Kurucz Kornélia.

Megérdemelt 
hazai győzelem
Október 20.
Vasutas – Tiszaalpár 2:0 (1:0)
Vasutas: Karsai, Abonyi, Busa, Polgár I., Forgó, Czi-
nege / Makai /, Fodor, Nagy F , Szilágyi, Polgár Sz.,
Kiss I./ Seres / Vata /. Edző: Fekete József.
Kiskunfélegyháza, 150 néző
Vezette: Sebestyén László, Tamaskó Csaba, Lajkó
Róbert
Gólszerzők: Szilágyi, Fodor
Sárga lap: Czinege, Fodor, Nagy F. illetve Hekkel,
Tamási, Fábián Zs., Dévai, Kovács, Kullmann
Piros lap: Dévai
Kitűnt: Fodor, Polgár I., Nagy F., Szilágyi illetve
Hekkel, Tamási, Kovács
Ifi: 0:6

Kovács László

ASTRA – Kiskunfélegyházi BULLS –
TOLNA- Mözs FSE 8:2 (7:0)

Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna, Október 20.
Játékvezetők: Kovács Péter, Geleta Mihály, Mol-
nár Péter dr.
ASTRA-BULLS: Oláh Erika – Szabó Boglárka,
Zágor Bernadett, Pincze Gabriella, Megyes Ágnes.
Cserék: Vincze Anikó, Molnár Judit, Szekér Anita,
Jakab Kata, Szabó Nóra. Vezetőedző: Dombó János.
Gólszerzők: Zágor Bernadett 4, Pincze Gabriella
2, Megyes Ágnes, Molnár Judit illetve Ganczer

Hajnalka 2. Sárga lap: Molnár Eszter. Jók: Zágor
Bernadett, Pincze Gabriella, Szekér Anita illetve
Ganczer Hajnalka, Fábián Rebeka.
Laki Zoltán (Tolna-Mőzs): Az első félidőben az
öltözőben maradtunk. A második félidőben már
elfogadható volt a játékunk.
Dombó János (ASTRA-Bulls): Az első félidei
magabiztos, letámadáson alapuló játékunk meg-
hozta gyümölcsét és végeredményben imponáló
különbséggel győztük le a tavalyi ezüstérmest.                                   

Varga Ferenc

Október 20-án rendezték meg a XII. Sakkbarátság
Kupát, melynek a művelődési központ adott ott-
hont. A megmérettetésen a korondi és a félegyházi
sakkozók küzdöttek meg egymással. 

A dobogó első két fokát a helyi sportolók hódították
el. Eredmények: 1. Karsai István, 2. Seres László,

3-4. Ilyés Vészty László (Korond), Hudák János, 5.
Szente Kálmán (Korond), 6. Horváth Zoltán , 7-
8.Tanács István Lajos, Nagy György. 9. Lantos
János, 10. Kovács Sándor, 11. Biró Árpád (Korond),
12. Jancsó Tamás (Korond), 13. Kovács György
(Korond), 14. Gáll Levente (Korond).

Seres László 
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Kunszállás SE - KHTK-
Grand Poker Club 1:2 (0:1)

Kunszállás: 300 néző, vezette:
Szeles (Samu, Dobai).
KHTK: Tóth P. - Lénárt (Ne-
mes), Fekete, Kelemen, Cseh,
Ábel (Fricska), Némedi, Valko-
vics (Szabó T.), Katona B., Koncz
(Ormándi) Zs. Juhász (Lapsán-
szki). Vezetőedző: Némedi Nor-
bert, Edző: Kádár Tamás.
Gólszerzők: Kertész Á. (11-es) il-
letve Koncz 2 (egy 11-es). Sár-
ga lap: Kertész G., Halasi, Vin-
cze, Kertész Á. illetve Ábel, Or-
mándi, Lapsánszki. Jók: Fürj,
Mizsei F, Zsámboki, Kertész Á.,
Kertész G., illetve Koncz Ábel,
Némedi, Lapsánszki, Tóth P. 
Kádár Tamás (KHTK): Gratulálok mindkét csa-

patnak. Magas színvonalú mérkőzésen a helyzeteit
jobban kihasználó csapat nyert.
Kertész Gábor (Kunszállás): Két jó csapat talál-
kozójából a rutinosabb csapat szerezte meg a
győzelmet.
Ifi: Kunszállás-KHTK 2-3
KHTK-Grand Poker Club – Kiskunhalas FC

3:0 (0:0)

Október, 28,. Kiskunfélegyháza, 200 néző. Játék-
vezető: Ámán András (Bornemissza, Kátai)
KHTK: Tóth P. – Lénárt, Fekete, Kelemen, Nemes
– Fricska, Némedi (Lapsánszki)- Szabó T. (Valko-
vics), Katona B., Koncz (Terjék)-Ormándi (Zs.
Juhász). Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár
Tamás. Gólszerzők: Katona B., Kelemen, Zs. Ju-
hász.  Jók: Kelemen, Nemes, Katona B., Lapsánszki
illetve Gerner, Farkas A., Máté-Tóth. Ifi: 2:0

A megyei női keresztpályás bajnokság.
Astra- Bulls Kiskunfélegyháza - Mórahalom

TSE 3:3 (2:2)
Kiskunfélegyháza, Honvéd Sporttelep, október 21.
Játékvezető: Hegedűs Iván
ASTRA-BULLS: Ficsór Mónika – Vidéki Niko-
lett, Papp Emese, Kovács Szabina, Szabados Esz-
ter, Bali Cintia, Váraljai Vivien, Urbaniczki
Bernadett (Tóth Emese). Edző: Iványi László.
Gólszerzők: Váraljai Vivien, Bali Cintia, Szabados
Eszter illetve Hoffmann Krisztina, Farkas Erika,

Szolga Judit. Jók: Bali Cintia, Ficsór Mónika,
Papp Emese, Szabados Eszter illetve Hoffmann
Krisztina, Sashalmi Erika, Zemencsik Kitti, Szolga
Judit.
Tanács Zoltán (Mórahalom): Küzdelmes mér-
kőzés volt. Játékunkban meg volt a győzelmi
lehetőség. Nagy hibákból kaptunk gólokat. Gratu-
lálok ellenfelünknek.
Iványi László (Astra-Bulls): Kiválóan küzdött a
csapat, győzelmet engedtünk ki a kezünkből.

Varga Ferenc

Négy érem 
Magyarkanizsáról
A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói Magyarka-
nizsán léptek szőnyegre. A vajdasági városban kötött-
fogású versenyt rendeztek, melyen hat ország 25
csapatának 247 versenyzője állt szőnyegre. 

A félegyházi fiatalok szépen helyt álltak az erős me-
zőnyben, ugyanis 4 érmet sikerült szerezniük.  A 36
kilogrammos súlycsoportban Kovács Alex ezüstér-
mes, míg hárman: Szöllősy Balázs 30 kg-ban, Wag-
ner Alex 40 kg-ban és Czibolya Milán 53 kg-ban
bronzérmet nyertek. Edzők: Ván Jenő, Szabó József
és Kelemen András.

Élmezőnyben 
a FTSI női csapata
A megyei női keresztpályás bajnokság.

Félegyházi Térségi Sportiskola – Katymár SE 
4:2 (3:1)

Kiskunfélegyháza, Honvéd Sporttelep, október 20.
Játékvezető: Herceg Tamás.
FTSI: Szabó Rebeka – Varga Anita, Kiss Bianka
(Mányi Vivien), Kovács Kitti (Berényi Alexandra),
Oláh Krisztina, Bosnyák Hajnalka (Horváth Kitti),
Sallai Stella, Nádudvari Julianna (Bernát Cintia).
Edző: Kurucz István.
Gólszerzők: Nádudvari Julianna 2, Bosnyák Haj-
nalka, Oláh Krisztina illetve Fuczin Bettina 2
Jók: Szabó Rebeka, Nádudvari Julianna, Oláh
Krisztina illetve Szitarity Szilvia, Sinyi Andrea.
Balogh Sándor (Katymár): Helyzeteit jobban ki-
használó hazai csapat megérdemelten győzött. Gratu-
lálok a hazaiaknak.
Kurucz István (FTSI): Sok kihagyott helyzet miatt
nem tudtunk nagyobb arányú győzelmet aratni.

Pontszerzés a listavezetőtől

Az első helyre lépett a KHTK
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