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70 milliót költöttek a piac felújítására

Megnyitotta kapuit a Béke téri piac

Búzaszentelés
az Ótemplomban

Búzaszenteléssel egybekötött szentmisét tartottak
április 28-án az Ótemplomban. Az eseményen
részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke
és Domján Gergely a Magyar Agrárkamara
Bács-Kiskun megyei elnöke, valamint a kiskunfélegyházi Gazdakörök képviselői is.

Bányai Gábor, a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés
elnöke a búzaszentelést követően tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy idén jó búzatermésre számíthatnak a magyar gazdák. A belvíz a hirtelen jött
meleg időjárásnak köszönhetően nem veszélyezteti
a földeket. Kiemelte, ennek ellenére össze kell fogni
az agrárium jövőjéért. A legfőbb lépés a hazafiasság
lenne a földkereskedelem és a fogyasztás tekintetében.
Folytatás a 3. oldalon.

Ünnepélyes keretek között adták át május 3-án a felújított Béke téri piacot. A beruházás közel 70
millió forintba került, melyre 57 millió forint támogatást nyert a város a Vidékfejlesztési Minisztérium TP–1-2012/1729 azonosító számú „A kiskunfélegyházi Béke téri termelői piac megújítása” című pályázatán. A projektzárón Kapus Krisztián polgármester mondott beszédet. A
nemzeti színű szalagot a város első embere és Balla László alpolgármester vágta át. A létesítményt
május 4-én vették birtokba a vásárlók és az árusok.
Részletek a 3. oldalon.

A bencések működtetik
a gépészeti szakközépiskolát

Vagyonkezelői szerződést kötött Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Magyar Bencés
Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága, melynek értelmében a bencések megkapták az önkormányzati tulajdonban lévő Kossuth 24. számú ingatlan használati jogát.
A dokumentumot április 23-án, Szent Adalbert vehessék a Petőfi Sándor Gépészeti és Inforvértanú püspök ünnepén írta alá Kapus Krisz- matikai Szakképző Iskola működtetését a PG
tián polgármester és Hardi Gábor Titusz atya. Alapítványtól.
Így nincs akadálya annak, hogy a bencések át-

Teljes kapacitással üzemel a városi strand

Időben befejeződtek a strand külső úszómedencéjének felújítási munkálatai, a termál- és a gyermekmedencék rendbetétele, illetve az uszoda
karbantartása.

A képviselő-testület négy millió forintot biztosított
a külső úszómedence rekonstrukciójára, a karbantartási munkákat az üzemeltető (Városfenntartó
Szolgáltató és Költségvetési Üzem) finanszírozta.
Az uszoda április 26-án, míg a strand a szokásos
időben, május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdővendégek előtt – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester és Vaszkó
József, a VSZKSZ igazgatója.
Folyt. 2. old.

Gyurgyalagok
Félegyházán

A Bankfalu szélén, egy homokfal oldalában
fedezte fel Kiss-Fekete Katalin a gyurgyalagok
által készített apró lyukakat és a körülöttük
repkedő színes madarakat.

A védett madarak költőhelyéről tájékoztatta a
helyi Madárbarát Klubjának vezetőjét. Így kezdődik az a sikertörténet, melynek eredményeként kialakításra került a „félegyházi” gyurgyalagok fészkelőhelye. Érdeklődő felnőttek és
kisgyerekek előtt mutatta be április 25-én Meizl
Ferenc nyugalmazott igazgató, a Magyar Madártani Egyesület félegyházi vezetője a fészkelőhelyet.
Folytatás az 4. oldalon.

Két óvodát újítanak fel

Mintegy negyven millió forintot költene a város a
Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Bercsényi Utcai Óvoda és Kiskunfélegyházi Napközi
Otthonos Óvoda Nagyszőlő Úti Óvoda felújítására.

A munkálatok költségeinek fedezése érdekében az
önkormányzat is indul a Belügyminisztérium pályázatán. Az elnyerhető összeg 30 millió forint,
melyhez összesen 7,5 millió forint saját forrást kell
biztosítani. A képviselő-testület egyetértett a pályázat benyújtásával. Pályázati siker esetén mindkét
intézményben kicserélik a nyílászárókat, külső
hőszigetelést kapnak a falak, rendbe teszik a tetőket,
kijavítják a födémet. A fűtéskorszerűsítés és vizesblokkok felújítása mellett jut pénz a parketták és a
padlóburkolók cseréjére is.

2. oldal

Kurucz István
az év testnevelője

Kurucz István, a Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény pedagógusa április 6-án átvette Budapesten Dr.
Prof. Istvánfi Csaba, a
Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének Elnökétől az
„Év Testnevelője” címet.

A Tanár Úr 1978-tól, a
Magyar Testnevelési Főiskola elvégzése óta
neveli, oktatja, és készíti versenyre a felnövekvő
ifjúságot. Elsősorban a sportjátékok, így a labdarúgás, és a kosárlabda jól képzett, eredményes
szakembere. Az ilyen jellegű felkészítő munkáját
támasztják alá szakedzői minősítései is. Eredményeihez tiszta szívből gratulálunk, további életéhez, munkájához sok sikert kívánunk.
Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény
dolgozói, és tanulói közössége

Kiegészült
a képviselő-testület

Újra tizennégy tagú Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete. A nemrégiben elhunyt Ernyes László szocialista képviselő helyét Horváth Tamás tölti be. Az MSZP helyi képviselője április 30-án tette le az esküt a képviselőtestületi ülésen.

Hárommillió forint
intézmény-felújításra

Közel hárommillió forintot költ a város idén a
családsegítő Hunyadi utcai épületére, a Szegedi
úti óvodára és a Darvas téri bölcsődére.

Halaszthatatlanná vált ugyanis az állagmegóvó
munkák elvégzése. A családsegítő Hunyadi utcai
épületének tetejét, a nyílászárókat, földszinti gyermekorvosi rendelőt kell rendbe hozni. A Szegedi
úti óvodában a salétromos falakat kell kijavítani,
míg a Darvas téri bölcsődében a tetőszerkezet
sérüléseit kell orvosolni.

Épül a csatorna

Az EOM-Kiskunfélegyháza Konzorcium kivitelezésében, „Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása, III-IV. befejező ütemek megvalósítása” során április 30-ától az alábbi helyszíneken történnek szennyvízcsatorna építési
munkálatok.

Csatornázási helyszínek: Aranyhegy: - Bárány
utca - Őz utca - Páka utca. Bankfalu: - Délibáb
utca - Pipacs utca - Nyíl utca - Alpári út - Félegyházi vízfolyás (1-1-1 csat.jel). Bikahegy: - Csanyi
út. Kossuthváros: - Bessenyei utca - Perczel utca
- Illésházy utca - Dajka utca - Szendrey utca Döbrentei utca. Molnártelep: - 8636.hrsz út 1-11 csat. jel - Nagyszőlő utca - Összekötő út.
Móraváros: - Tavasz utca I/1-1-3-0 csat. jel.
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Teljes kapacitással üzemel a városi strand

Folytatás az 1. oldalról.
Balla László elmondta, januárban, az uszoda átvételekor derült ki, hogy az öt esztendeje átadott
kültéri medence föld feletti szegélyén a csempeburkolat mállik, a burkolólapok leesnek. Mivel a
részleges javítás nem vezetett eredményre, szükségessé vált a medence felső részének rekonstrukciója. A beruházásra 3,9 millió forintot szavazott
meg a képviselő-testület. A munkálatok határidőre
befejeződtek, így május elsején a külső úszómedencét is birtoka vehetik a fürdővendégek. A me-

dence nagymérvű állagromlás miatt – képviselői
javaslatra – igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálat indult annak érdekében, hogy kiderüljön történt-e mulasztás, illetve megállapítható-e a kivitelező felelőssége. Az ügy jelenleg még folyamatban
van – tette hozzá Balla László. Az alpolgármester
egyúttal elmondta, jó esély van arra, hogy őszre
fedetté tegyék a külső úszómedencét. A beruházás
becsült költsége megközelítőleg 40-50 millió forint.
A munkálatok költségének nagy részét a helyi vízilabda egyesület vállalná magára.

A tavalyi évben elfogadott törvény értelmében
július 1-jétől hazánkban – európai mintát
követve – a dohánytermékek értékesítése kizárólag olyan, ellenőrzött keretek között működő,
más termékeket csak korlátozottan árusító szakboltokban engedélyezhető, amelyekben valóban csak 18 éven felüliek vásárolhatnak.

lyeket foglalkoztató pályázók, ezzel is segítve a
hátrányos helyzetűek és a családi vállalkozások
munkához jutását. A törvény értelmében kétezer
lakosonként egy üzlet nyitható, Kiskunfélegyháza esetében ez tizenöt elárusító helyet jelent.
A miniszter a megküldött javaslat áttekintése
után közzétette a pályázati eljárás nyerteseinek
listáját. Kiskunfélegyházi nyertesek: Balláné
Faragó Erzsébet, Bazsó Péter Illés, Beálló Sándor Gábor, Buchholzné Seres Gyöngyi, Dinnyés
Zoltánné, Kerner Anikó (2), Lukács Loránd
Gábor (2), Lukács Tibor, Ménesi Helga, Palásti
Sándor, Rékasi Szilvia, Rekedt-Nagy József
Vincéné, Varga Brigitta.

Kihirdették a trafik pályázat eredményeit

Ezen alapelvnek megfelelően az év közepétől
országosan mintegy 7000 ellenőrzött koncessziós dohánybolt nyílhat meg a törvény szerint lefolytatott pályázati eljárás eredményeként, mely
során előnyben részesülnek a megváltozott munkaképességű, munkanélküli, illetve ilyen szemé-

Magyar és kínai önkormányzatok konferenciája
A gödöllői Grassalkovich-kastély adott otthont
április 24-én a Magyar és Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciájának. A Kínai-magyar Interparlamentáris Unió Baráti tagozatának tagjaként Kapus Krisztián polgármester is
meghívást kapott a színvonalas rendezvényre.

A gödöllői konferencián 170 kínai vendég és 240
magyar polgármester vett részt. Kiskunfélegyháza város polgármestere már régóta szorgalmazza a kínai Liupanshui település és városunk
közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttét. Kapus
Krisztián szerint a kapcsolatot elsősorban a gaz-

daság és a turisztika fejlesztése terén lehetne
kamatoztatni. Akár új befektetők is érkezhetnének városunkba, amely munkahelyteremtést is
eredményezhetne. A szándék kétoldalúságát bizonyítja az az aláírt emlékeztető, amely kiskunfélegyházi térség és Liupanshui közötti
gazdasági és turisztikai kapcsolatok kölcsönös
fejlesztését célozza.
A kínai-magyar kapcsolatok egy nagyon jól
fejlődő irány, így fontosnak tartom ennek
ápolását – tájékoztatta lapunkat Kapus Krisztián
polgármester.

Kátyúk nehezítik a közlekedést a Csólyosi útban

Hatalmas kátyúk, a földből kiálló betonvasak. Ezekkel kell nap, mint nap megküzdeniük a Csólyosi
utat használó lakosoknak és kamionosoknak. A két esztendeje felújított út ugyanis nem állta ki az
„idő próbáját”. A problémára Ván Jenő, a körzet önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen.

Alig két esztendeje annak, hogy kijavították a Csólyosi út alapját. A szakemberek az 542-es elkerülő úttól
indulva mintegy 400 méteres szakaszt újítottak fel. A belvíz miatt akkor az út olyannyira kikátyúsodott, hogy
a vágóhídra közlekedő kamionok már nem tudtak rajta haladni. A hat méter széles útalap javítását a Hungary
Meat Kft. rendelte meg, és fizette ki annak költségeit. Az út megterheltsége, a Katona József utcából kitiltott
kamionforgalom miatt mára a korábbi többszörösére nőtt, amit a meglévő útalap már nem bír el. A mintegy
400 méteres szakasz csaknem járhatatlanná vált a kátyúk és a felszínre került betonvasak, fémhuzalok miatt.
Ván Jenő szerint a megoldást az önkormányzat és a Hungary Meat Kft. összefogása jelentené. A közel 10
millió forintba kerülő útalap elkészítése egyrészt az önkormányzat
kötelezettsége másrészt a vágóhíd érdeke. Megítélése szerint az út felújításának fedezete a város idei költségvetésének átcsoportosításával előteremthető.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, hogy a város az idei esztendőben
már különített el pénzt költségvetésében a külterületi utak karbantartására,
ám a teljes összeg sem lenne elegendő a Csólyosi út alapjainak megépítésére.
Az útalap megépítése érdekében, hasonlóan a belterületi önerős útépítésekhez,
fel fognak keresni minden telektulajdonost a Csólyosi út, az 542-es elkerülő,
Szegedi úti vasút közötti szakaszon és megkérdezik, hogy mennyi pénzzel
tudnak hozzájárulni az útépítéshez. Ennek ismertében fogják megvizsgálni,
hogy Kiskunfélegyháza város – saját erejével kiegészítve – meg tudja-e valósítani az útalap megépítését.

2013. május 10.
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Megnyitotta kapuit a Béke téri piac
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián beszédében elmondta: „A piac az a hely, ahol jó minőségű, magyar árut van lehetőségünk
megvenni maguktól a termelőktől, és
a legjobb áron. Ezért is nagy jelentőségű egy-egy település életében a
piac. Évek óta dolgoztunk azon, hogy
a korszerűtlenné vált, balesetveszélyes piacunk megújuljon. A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott
sikeres pályázatnak köszönhetően a
piac felújítási munkálatai március 4én megkezdődtek. A felújítás az engedélyezett műszaki tervek alapján
valósult meg a megbízott műszaki
ellenőr folyamatos felügyelete mellett.
Örömmel és elégedettséggel vehetjük birtokba a
megszépült, modern piacunkat, és köszönöm
mindenkinek a munkálatok ideje alatt tanúsított

türelmét. Kiemelten köszönöm a felújítást végző
cégnek azt a szakszerű, pontos, megbízható
munkát, amit a sokszor zord időjárási viszonyok
között végeztek”.

Részletek az 1. oldalról.
Az Alsó-bácskai terület Európa egyik legkevésbé szennyezett vizeivel és termőföldjeivel büszkélkedhet, amelyet magyar gazdáknak kell
művelniük. Arra, hogy ezek a területek még inkább kihasználtak legyenek, kell egy kormányprogram is – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke. Bányai abban látja az agrárium jövőjét,
hogy a magyar emberek több figyelmet fordítanak
a tudatos vásárlásra. Fontos, hogy magyar ember
magyar terméket vásároljon, hiszen ezek kiváló
minőségűek.
A sajtótájékoztatón Kapus Krisztián elmondta,
hogy tapasztalatai szerint a magyar gazdaság előre
halad. A tanyafejlesztés az elmúlt két évben erő -

södött. A kormány pedig több ízben adott támogatást például az alternatív energiaforrások (nap elemes rendszerek) kiépítésére, amelyre többek
között a kiskunfélegyháziak is igényt tartanak.
Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar importja is
erősödött az elmúlt években. A kormány kezdi
kézbe venni a piacokat, ami folyamatos erősödést eredményez. A jövőben is olyan törvényeket kell alkotni, amelyek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak. Integrációra van
szükség az elkövetkező négy évben, hogy az
ország gazdaságilag versenyképessé váljon az
Európai Unióban.
-tudósítónktól-

Május hónapban indult a Félegyházi Hangya 2010
Termelőiskola projekt, amelyre a TÁMOP 1.4.3.12/1-2012-0121 számú pályázat alapján a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Központ által
vezetett konzorcium 199,9 millió forint támogatást
nyert. A kísérleti mintaprogramban konzorciumi
tagként vesz részt még Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata, valamint a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája.

utazási költségtámogatást is kapnak. A képzés
résztvevőit a kiskunfélegyházi kistérségen kívül
Jászszentlászló, Móricgát és Tömörkény településekről kívánják összegyűjteni.
A projekt során építési beruházás is megvalósul az
Önkormányzat Csongrádi úti Tangazdaságában, mint
gyakorlati helyszínen. Ennek legfontosabb része egy
187 négyzetméter alapterületű zöldség-gyümölcs feldolgozó tanműhely kialakítása és felszerelése lesz.
A Félegyházi Termelőiskola fő célkitűzése, hogy a
térségben élők számára új típusú felnőttképzési,
gazdálkodási módszereket nyújtson. Ezzel a képzést
elvégzőket hozzásegítse a stabil megélhetést nyújtó
termeléshez, a piacon való folyamatos megjelenéshez, ezáltal a vidéki életforma újra népszerűvé
tételéhez. A termékek értékesítésében és a piac szervezésében a Megújuló Hangya 2010 Szövetkezet és
annak partnerei fognak segítséget nyújtani. Ebbe az
együttműködésbe természetesen már mások is
bekapcsolódhatnak.

3. oldal

Az Újtemplom elé kerül
a Wass Albert szobor

Elvi hozzájárulásukat adták április 30-ai ülésükön a városatyák Wass Albert mellszoborának felállításához. A döntés értelmében a Szent
István templom előtt helyezik el a műalkotást.
A végső hozzájárulást a kertészeti terv bemutatása után adja meg a képviselő-testület.

Búzaszentelés az Ótemplomban

Az egyetemes magyarság értékrendjét hűen képviselő író, költőfejedelem, gróf Czegei Wass Albert emlékére kívánnak szobrot állítani a helyi
értelmiségiek kezdeményezésére Kiskunfélegyházán. Az előzetes helyszínkeresés eredményeképpen a Szent István templom előtti téren találtak megfelelő területet a műalkotás elhelyezésére. A szobor kivitelezését Kocsis László helyi
kőfaragó, kőszobrász vállalta és a közadakozásból megvásárolt alapanyagokból megkezdte a
szobor faragását. A helyfoglaláshoz szükséges
előterjesztést városunk főépítésze, Marton Tibor
készítette el, ám Szamosi Endre, a körzet képviselőjének javaslatára, újabb alternatív helyszín
– Szent János tér, Városi Könyvtár mögötti park,
illetve a Szent István templom parkja – került kijelölésre.
A képviselő-testület április 30-ai ülésén úgy
határozott, hogy a műalkotás a Szent István templom előtti parkban kapjon helyet.

Kitüntették rendőreinket

Indul a Félegyházi Hangya 2010. Termelő Iskola projekt

A Konzorcium a Megújuló Hangya-2010 Szövetkezettel szoros együttműködésben kívánja létrehozni a
saját termelőiskoláját, hogy a vidéken élő, többnyire
megfelelő szakmai képesítéssel nem rendelkező, alulképzett, vagy a munkaerő-piacon elavult képesítéssel,
ismeretekkel bíró, akár több szempontból is hátrányos
helyzetű, vagy a munkahelyét elveszítő, 18-55 éves
munkanélküli számára esélyt nyújtson a felzárkóztatásra, a (ön)foglalkoztathatóvá válásra, a munkaerőpiacra való be- vagy visszajutásra, tartós munkavállalásra. A Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskolában
az aranykalászos gazda OKJ-s alapképzés után 3
tagozaton – hajtatott szántóföldi zöldség és gyümölcstermesztés, baromfitenyésztés- és tartás, zöldséggyümölcs feldolgozás és gyógynövénytermesztés –
tanulhatnak a programban részt vevők. A képzésben
72 fő vehet részt, akik a képzés során 900 órában
sajátítják el a tudnivalókat, melyre óránként 500 forintos megélhetési célú támogatást és szükség esetén

Kiváló munkájuk jutalmaként kaptak elismerést a rend őrei a Rendőrség Napja alkalmából. Az „év körzeti megbízottja” Takács
Zoltán főtörzszászlós, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság munkatársa lett. A díjat
Papp Károly vezérőrnagy adta át számára április 24-én, az ORFK ünnepségén.

Megyei elismerésben részesültek: soron kívüli
rendőrzászlóssá léptették elő Setény Tamara r.
főtörzsőrmestert, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját. A megyei
rendőr-főkapitányságon Dr. Endre Szabolcs,
Kiskunfélegyháza Város jegyzője az önkormányzat nevében, tárgyjutalomban részesítette
a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért
Herceg Erika Evelin r. főtörzsőrmestert, Urbán
Csaba Gyula r. törzszászlóst, Orosz Norbert r.
főtörzsőrmestert. A kitüntetetteknek Kapus
Krisztián polgármester április 30-án, a képviselő-testületi ülés keretében gratulált.
Petőfiszállás Község Önkormányzata tárgyjutalomban részesítette a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért Nagy Péter Árpád r.
főtörzszászlóst, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját.

4. oldal

A híd, amely összeköt

Megalakult a Polgári Összefogás Félegyházáért
Egyesület, melynek elnöke Bense Zoltán, alelnöke Horváth Gábor önkormányzati képviselő,
és dr. Horváth Alajos ügyvéd, volt fideszes önkormányzati képviselő lett. Tagjai között a helyi
közélet, művészeti élet több ismert személyisége
is megtalálható. Az egyesület céljáról Bense Zoltán a következőket nyilatkozta a Félegyházi Közlönynek.

Az első híd, amelyen átkeltem életemben egy börzsönyi falu kis patakja fölött ívelt át. A templom,
a bolt és a piac felé vezetett. Volt egy másik is, egy
kis fahíd, ez a hegyek felé mutatta az irányt. Ez a
kis híd nyitott számomra utat, életemben először
az erdőbe és a távolabbi csúcsokra. Később felnőttként közlekedtem hatalmas, gyönyörű és híres
hidakon, alpesi völgyhidakon, olyanokon, amelyek széles folyókon ívelnek át, völgyek, hegyek
között könnyítik meg a közlekedést. A híd kapocs.
Településeket, országokat, embereket köt össze. A
félegyházi embereket összefogásra kell, és hiszem,
hogy lehet is bírni. A közéletben, a politikában is
többször hívtam fel erre a figyelmet. A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered. A politika
szó eredeti jelentése közélet, ebben az értelemben
tehát mindenki, aki részt vesz benne, tevékeny
(aktív) vagy tétlen (passzív) politikát folytat. A
közösség tagjainak lehetősége a közügyekben
részt venni, hogy jó döntések születhessenek.
Véleményem az, hogy ne bízzuk magunkat teljes
mértékben a közhatalomra, mert az így kisajátíthatja saját közös sorsunk irányítását. Úgy gondolom, hogy az emberek megelégelték a megosztottságot, talán megelégelték a pártoskodást, főleg
egy kis településen, bizonyos értelemben még
azok is, akik tényleg valamilyen politikai szervezethez nagyon kötődnek. Mi nem akarunk versenyezni politikai pártokkal. Viszont a közéletben,
mely szorosan kapcsolódik a politikához is, egy
alternatív szerepvállalást próbálunk kínálni. Legalábbis ez is célunk. Véleményem szerint kikerülhetetlen a politikai döntéshozókkal való kapcsolatteremtés, hiszen ők azok, akik sokat tudnak segíteni Félegyháza és gazdasága számára nyíló
lehetőségek felkutatásában. Hiszek az összefogás
erejében. Többen, együtt mindig, vagy legtöbbször
tovább lehet jutni, mint egyedül. Céljaink közt szerepel, hogy azokkal, akik a város gazdasági fejlődéséért, kultúrájáért, hagyományainak megőrzéséért, azaz tenni akarnak a városért, azokkal öszszefogjunk. A mi egyesületünk céljai közt szerepel, hogy Félegyháza fejlődését elősegítő programokat készítsen, véleményezzen, a széles társadalmi alapon meghozandó döntéseket elősegítse, a városi lakosságnak a polgári értékrendjét
kialakítsa. Ennek érdekében előadásokat, fórumokat, „polgári estéket” szervezünk, a fiatalok helyes
értékrend kialakításának elősegítése érdekében,
felvilágosító és információs programokkal készülünk. A városban már működő civil kezdeményezéseket is igyekszünk támogatni, emellett egészségmegőrző, életminőség javító- és mentálhigiénés programokat szeretnénk szervezni Kiskunfélegyháza területén. Az egyesület ezeken kívül kiemelt céljaként kezeli a szociálisan hátrányos
helyzetű embertársaink segítését is, támogatását, illetve az egyesület kulturális tevékenysége keretében
törekszik a város kulturális örökségeinek ápolására,
megőrzésére. Fontosnak tartjuk azt is, hogy kapcsolatot teremtsünk és tartsunk a környező települések
hasonló tevékenységet végző egyesületeivel is.

Félegyházi Közlöny
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Fészkelőhely a gyurgyalagoknak

Folytatás az 1. oldalról.
Meizl Ferenc elmondta, hogy ez a terület
különösen kedvező a homokfalban fészkelő madaraknak, hiszen a talaj kissé agyagos, így kisebb az esély a járatok, a költőüreg beomlására. A Magyar Madártani
Egyesület az év madarává választotta a
gyurgyalagot. A gyurgyalagok még nem
érkeztek meg hazánkba, de hamarosan
láthatjuk ezeket a színpompás rovarevőket.
Fontos helye van az ökológiai láncban és a
vegyszermentes növényvédelemben, illetve
a rovarirtásban, hiszen táplálékukat leggyakrabban hártyásszárnyúak (darázs, méh), kétszárnyúak (bögöly, légy), futó-, kőris- és fináncbogarak, poloskák alkotják. Nem kell tartaniuk a
madaraktól a méhészeknek sem, ha a költőhelytől
1-2 km-es távolságon kívül van a méhtelep. Kö szönetét fejezte ki azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a terület illegális szemétlerakóból az
emberek által nem háborgatott költőhellyé válhatott.
Dongó József, a Bankfalu önkormányzati képviselője elmondta, hogy örömmel állt a kezdeményezés mellé, hiszen környezetvédelmi mérnökként a
természet szeretete és védelme nagyon fontos
helyen áll az életében. Ez a kis fészkelőhely összefogással szinte költségmentesen, közös akarattal
alakult ki. „Számunkra most az haszon, hogy
helyet adhatunk a madarak születésének, később

pedig gyermekeinkkel együtt gyönyörködhetünk
a színpompás madarakban.” Képviselőként nemcsak támogatta az ötletet, a kivitelezésben is részt
vett. A kialakított területre, az ott költő madarakra
ezentúl többen is figyelnek, azok a szülők, gyermekek, akikkel közösen részt vettek a helyszín
kialakításában. A költőhelyen a továbbiakban
itatóhely és a madarak számára leszállóhely
kialakítására is sor kerül. Dongó József köszönetét
fejezte ki a helyszín tulajdonosának az élőhely
megőrzéséért, illetve Kis-Fekete Katalinnak, hogy
felhívta a figyelmet a fészkelőhelyre. A rendezvény zárásaként a résztvevők megzenésített
verseket hallgathattak meg Gárgyán Ildikó előadásában. Figyelem! A gyurgyalag Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke 100000
forint.
Molnár Katalin

Szivárvány majális a Csanyi útban

Első alkalommal rendezett majálist a
Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény, melyet a Csanyi úti szociális otthonban tartottak meg. A nap
folyamán színes és színvonalas programok
várták az érdeklődőket. A majálist Kapus
Krisztián polgármester és Gálig Erzsébet,
az intézmény igazgatója nyitotta meg.

Kapus Krisztián beszédében elsőként a
májusfa állítás hagyományáról beszélt,
majd a rendezvény fontosságát, csapatépítő
szerepét emelte ki.
Gálig Erzsébet az intézmény igazgatója elmondta, a családi nap elsődleges szerepe a
közös értékek felszínre hozása, az együvé
tartozás élményének megtapasztalása.
A majálisi program közreműködői voltak:
Jövő Bajnokai Diáksport Egyesület Szertorna
Szakosztály, Félegyházi Citerazenekar és Énekkar, Kunplast Nyugdíjasai, Batthyány Lajos Általános Iskola 4. M osztály, Kiskunfélegyházi
Koncert Fúvószenekar és Kiskunfélegyházi Mazsorett Csoport, Padkaporos Táncegyüttes, Pintér

Ágnes, Sallai Kitti, Lőrincz Hetti, Kovács Sándor
- Silver Step Táncstúdió, Darvas József Általános
Iskola I. osztálya, Gátéri Nyugdíjas Klub Népdalköre és Citera Szakköre, Kismakkos Néptáncegyüttes, Csonka Szilvia.
A rendezvény ideje alatt lovagoltatás, íjász bemutató, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, arcfestés, sakk, teke szolgálta a majálisozók kikapcsolódását.

Május 15-én nyit a Kiskunfélegyházi Tourinform Iroda

Irodánk teljes körű, naprakész, átfogó turisztikai információkat szolgáltat Kiskunfélegyháza és adatgyűjtő területéhez tartozó települések illetve Magyarország településeinek szálláshelyeiről, vendéglátóhelyeiről, közlekedéséről, programjairól, látnivalóiról, szolgáltatásairól a helyi lakosok és a turisták részére.
Az információszolgáltatás mellett az iroda további
szolgáltatásai: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
telefax- fogadás és küldés, internet-használati lehető-

ség, idegenvezetés közvetítés., ingyenes kiadványok, térképek. Szezonális nyitva tartás: Május 15től szeptember 15-ig. hétfőtől-péntekig 8-16 óráig.
Telefon, fax: 76/431-544. E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu.6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1. (A volt borozó épülete, bejárat a Korona utca felől).
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Letették az esküt GYIÖK képviselői

Ünnepélyes eskütétellel kezdődött az április 30-ai a képviselő-testületi ülés. Az újonnan megválasztott
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői és a diákpolgármester egy évig képviselik a város középés általános iskolás diákjainak érdekeit. Az ifjúsági önkormányzat tizennyolc tagot számlál. A megbízó
leveleket Kapus Krisztián polgármester adta át.

A város közép- és általános iskolájának 4281 diákja adta le voksát az április 17-én megtartott gyermek és ifjúsági önkormányzati választáson. A
diákpolgármester Horváth Péter, a Móra Ferenc
Gimnázium tanulója lett 2144 szavazattal. A
középiskolák 2 fővel, az általános iskolák 1 fővel
képviseltetik magukat a helyi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatban. A GYIÖK képviselői kéthetente üléseznek. Legfontosabb rendezvényük a
városi diáknap, amelyet szeptemberben tartanak.
Az idei évben a GYIÖK 250 ezer forinttal gazdálkodhat. Ezt a választásokra és a diáknapra
fordítják.
Horváth Péter diákpolgármester elmondta, hogy
szerinte több programot kellene szervezni a fiatalok számára. Már az előző évben is felvetődött
a félegyházi diákkártya ötlete. Azokat, akik aktívan részt vesznek a GYIÖK, a fiatalokat érintő
programok szervezésében, ezzel a kártyával kedvezményeket vehetnének igénybe a különböző
szolgáltatásokkor. Ennek megvalósítása, partnerek
keresése a most megválasztott GYIÖK-re vár. A
gimnazista fiú úgy véli, hogy a fiatal tehetségek bemutatására is nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni.
Molnár Rita, a gimnázium képviselője hozzátette,
hogy a programegyeztetésre a következő hetekben
kerül sor. Ekkor döntenek arról is, hogy mikor
legyen az a hétvégi program, amelyen a GYIÖK
képviselői is megismerhetik egymást és egy Ötletbörze keretében mindenki hozzáteheti saját vagy
éppen intézménye ötleteit, gondolatait a következő
tanév GYIÖK-programjának kialakításához.

Határtalanul

Egy sikeres pályázat eredményeképpen a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola hetedikes diákjai közül 48-an, 5 nevelő kíséretével
felejthetetlen négy napot tölthettünk Erdélyben.

A gazdag program keretében irodalmi, történelmi,
néprajzi értékeket kutatva tizenegy
erdélyi magyar települést kerestünk fel.
Hangulatos, vidám túrákon vettünk
részt a tordai testvériskola, a Jósika Miklós Elméleti Líceum tanulóival. Megcsodáltuk a Tordai-hasadékot, meghódítottuk a torockói Székelykő égbe
nyúló csúcsait. Sétáltunk a Házsongárdi
temetőben, ahol a testvériskolánk névadójának tiszteletére emlékműsort adtunk. „Magos Déva vára” falai között
felelevenítettük a híres balladát. Torda,
Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyenyed
nevezetes épületeit látogattunk meg.

Diákpolgármester: Horváth Péter, Móra Ferenc
Gimnázium. Képviselők: Balla Vivien (Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolája), Jiang Béla Károly, Márki
Dominika (Constantinum Katolikus Gimnázium
és Informatikai Szakközépiskola),Varga Nikolett
(KTKIKI Batthyány Lajos Általános Iskola), Villás Vivien (KTKIKI Darvas József Általános
Iskola EPSz), Pintér Ágnes (KÖÁI József Attila
Általános Iskola), Rádi Mihály (KÖÁI Platán
Utcai Általános Iskola), Tholt Réka (KÖÁI Dózsa
György Általános Iskola), Nagy Bettina (BKKM
Önkormányzat Kiskun Általános Iskolája), Erdei
József, Gál Éva (Kiskunfélegyházi Középiskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Kossuth Lajos tagintézménye), Marosi Szilveszter, Bakró Dániel (KÖSZI Mezőgazdasági
tagintézménye), Gulyás Csilla, Hevér Csaba
(KÖSZI Közgazdasági tagintézménye), Horváth
Péter, Molnár Rita (Móra Ferenc Gimnázium),
Kollár László, Pogány Mihály (Petőfi Sándor
Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és
Kollégium).
Megtartotta első ülését április 30-án a helyi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. Elsőként a szervezeti működési szabályzatukat módosították,
miszerint külső alpolgármestere is lehet a
GYIÖK-nek. Ezt követően a tagság megválasztotta alpolgármestereit. A tisztet Márki Dominika
(Constantinum Katolikus Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola) és Szakács Adrienn
(KÖSZI Közgazdasági tagintézménye) tölti be.

Elhelyeztük az emlékezés koszorúit az ott született
magyarok emlékműveinél. A négy nap alatt átéltük és megtapasztaltuk a testvériskolai és nemzeti összetartozás felemelő érzését. A pályázat
megvalósításának sikeréhez nagyban hozzájárult
az „Együtt az összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány jelentős anyagi támogatása.
Jankovszkiné Dobó Anikó

5. oldal

Rendőrség napi
megemlékezés

Az elhunyt rendőrökre emlékeztek április 26-án a
Felsőtemetőben. A hagyományoknak megfelelően
a Rendőrség Napja alkalmából megkoszorúzták
Hegedűs Imre volt rendőrkapitány sírját.

A rendezvényen Timafalvi László Kiskunfélegyháza város rendőrkapitánya mondott beszédet.
Hegedűs Imre 1838-ban született, és egész életén
át, 1915-ben bekövetkezett haláláig, közmegelégedéssel töltötte be a ráruházott tisztséget. Nyugalomba vonulása után is tevékenyen részt vett a
rendfenntartásban, ő volt a Kaszinó felügyelője.
Mindemellett a gazdasági életben is munkálkodott az Egyesült Gőzmalom részvénytársaság választmányának elnökeként, illetve az óvoda felügyelő-bizottságának alelnökeként.

Néma főhajtás

Kétezeregy óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk.
1944-ben e napon kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba tömörítése Kárpátalján.

Az ezt követő hónapok során több mint 400 000
zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd deportáltak
Magyarországról Auschwitz-Birkenauba. A Holló
Béla-Kossuth utca sarkán lévő emléktáblánál
április 16-án arra a 269 férfira, 341 nőre és 373
gyermekre emlékeztek, akiket 1944-ben hurcoltak
el Kiskunfélegyházáról. A megemlékezés virágait
Kapus Krisztián polgármester, Balla László alpolgármester és Endre Szabolcs jegyző helyezte el
az emléktáblánál.

Forgass - fotózz - bulizz!

Készítsetek egy 5-8 perces filmet vagy fotót max.
5 fős csapatokban (akár fotoshoppal) Drog vagy
alkohol, vagy erőszak témában és kedvezményes
jegyeket kaptok május 17-én a Safe For You fergeteges partijára a COLD ’N’ GLOBE-ban. Bulizz
Bárány Attilával! A legjobb alkotásoknak járó jutalmak: 2X5 fő részére Heaven vacsora, Pizza
utalvány – Pizza 7, 2X10 alkalmas bérlet az Atlaszban, MAX PC ajándékok, ingyenes belépők a
COLD ’N’ GLOBE-ba, 2x10 db ingyenes
strandbelépő a városi strandra. Fődíj: 10 személyre
szóló paintball Kiskunfélegyházán! Feltöltés:
www.facebook.com/safe4you-ra
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„Vámpírfalók”

Napjainkban a fiatalok körében nagy érdeklődés
övezi a fantasztikus, főleg a vámpírokkal foglalkozó könyveket. Ilyen megfontolásból tartottak
április 19-én a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban író-olvasó találkozót „Vámpírfalók” címmel. A rendezvényen Szurovecz Kitti
és Hujder Adrienn írókkal, műveikkel találkozhattak az érdeklődők.

Szurovecz Kitti elmondta, újságíróként dolgozik, a
regényírás azonban új távlatokat nyitott meg előtte,
hisz itt komolyabb volumenű történeteket tud papírra vetni, mint amire riportjai lehetőséget adnak.
Ez idáig öt regénye jelent meg különböző műfajokban. A legújabb könyve a Fényemberek második
része, mely égi lényekről szól, angyalokról, pokolszolgákról, fény- és átlagemberekről. Egy fiatal
lány történetén keresztül boncolgatja az élet-halál
kérdését.
Hujder Adrienn tizenhárom éves korában döntötte
el, hogy író lesz. Az álom tíz év múlva vált valóra.
Ekkor indított egy blogot az interneten, ami nem
várt sikert aratott. Ezt követően született meg első
regénye. Kedvenc műfaja a romantikus krimi és
fantasy. Most jelent meg a Démoni érintés trilógia
második része, amely egy vámpír-sztori.

Programajánló

Városi könyvtár
Május 10., péntek 10-12 óráig: A Születés Hete
programjai a Védőnői Szolgálattal közös szervezésben.
Május 10., péntek 14.30 óra – Gyermekbirodalom: Madárbarát Klub foglalkozás a Madarak
és Fák napja alkalmából.
Május 13., hétfő 17 óra: Televíziózás – szembesüljünk a valósággal! A televíziózás hatásai
gyermekeinkre a szakember szemével. Előadó:
Krivácsyné dr. Péter Judit, gyermekpszichiáter.
Május 14., kedd 10 óra: Betűbölcsi: Mozgásés beszédfejlesztés. Vendégünk: Tarjányiné
Farkas Éva fejlesztő pedagógus.
Május 15., szerda 18 óra: „A Nemcsak középiskolásoknak” c. sorozat keretében Horthy és a
Horthy-korszak címmel Romsics Ignác történész előadása hangzik el.
Május 16., csütörtök 18 óra: A „Könyvekkel teljesebb lelki életet” c. sorozatunk keretében dr.
Domján Mihály szakpszichológus és családterapeuta előadása Elengedni és újrakezdeni címmel.
Május 23., csütörtök 18.30 óra – Művelődési
Központ: Beszélgetés szeretetről, szerelemről.
A „Könyvekkel teljesebb lelki életet” c. sorozat
keretében vendégünk Müller Péter író, a hazai
populáris-ezoterikus irodalom egyik legismertebb alakja.
Belépés ingyenes látogatói jeggyel, amely
előzetesen a könyvtárban igényelhető.

Művelődési Központ
Május 15., szerda 17 óra: A Kiskun Alapfokú
Művészeti Iskola könnyűzenei koncertje.
Május 23., csütörtök 17 óra: A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakának kiállítás megnyitója az aulában.
Május 23., csütörtök 18.30 óra: Müller Péter
író előadása a színházteremben a TÁMOP-3.2.4A-11/1-2012-0061 pályázat keretében. Látogatói
jegyek előzetesen a könyvtárban igényelhetők.

Félegyházi Közlöny
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Emlékek a rendőrség történetéből
E címmel nyílt kiállítás április 23-án a Kiskun
Múzeumban. A tárlaton az érdeklődők Sárdi
Tibor nyugállományú rendőr alezredes, Varga
Ottó nyugállományú rendőr törzszászlós és
Csordás József rendőr alezredes magángyűjteményét tekinthették meg. A rendezvényt
Timafalvi László rendőr alezredes, kapitányságvezető és Kapus Krisztián polgármester nyitotta
meg.

Közreműködött a KTKIKI Művészeti Iskola
Rézfúvós Kvartettje, Benedek Péter tanár vezetésével. A folytatásban Sárdi Tibor tartott előadást „Kiskunfélegyháza fegyveres szervezeteinek múltja” címmel az intézmény dísztermében. Timafalvi László beszédében a rendőrség
történetéről beszélt, majd egyenként mutatta be a

kiállítókat, illetve azok anyagait. Kapus Krisztián
a rendőrség, a rendfenntartó szervek munkájának
fontosságát emelte ki, hisz ennek eredményességén múlik milyen a polgárok biztonságérzete,
a közbiztonság helyzete.

Félegyházi delegáció Lengyelországban
Kiskunfélegyházi delegáció utazott május 2-án
Lengyelországba. A delegáció tagjai Kapus
Krisztián polgármester, Balla László alpolgármester, Bense Zoltán képviselő, Harangi
Irena tolmács voltak. Célként tűztük ki egy lengyel testvérvárosi kapcsolat létrehozását, hiszen
a magyar-lengyel kapcsolat évszázadok óta
baráti. Ebben tett lépéseket Kapus Krisztián a
Parlamentben, ahol lengyel plébánosokkal
találkozott április végén, ők segítették a kapcsolat
létrejöttét.

Lengyelországban Rabka-Zdroj polgármester aszszonya, Ewa Przybyło és Maria Górnicka-Orzeł,
a város képviselő-testület elnöke szeretettel fogadták a félegyházi delegációt. Bemutatták településüket, átbeszéltük mely területeken tudunk
együttműködni, s a vendéglátó település vezetői
meghívást kaptak Félegyházára - a Városalapítók
Napjára -, melyet örömmel elfogadtak. RabkaZdroj egy kis völgyben fekvő fürdőváros Lengyelországi déli részén, Krakkó és Zakopane

Aranyos mazsorettek

Három csoporttal vett részt a Kiskunfélegyházi
Mazsorett Egyesület április 28-án vasárnap a
XIV. Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválon,
amelyet Újfehértón rendeztek meg. I. korcsoportban, show kategóriában a Pillangó Csoport
Arany oklevelet kapott.

A Csillagfény Csoport II. korcsoport show kategóriában Kiemelt arany oklevelet, pom-pon kategóriában Arany oklevelet szerzett. Felnőtt korcso-

között a Beszkidekben, északi lejtőin a Gorce
hegység. A lengyel határtól 35 km-re fekszik. Klimatikus üdülőhely, gyógyfürdő és kiindulópontja
a Szigetesbe (Beskid Wyspowy) és a Magas Beszkidek (Beskid Wysoki) világába vezető túráknak.
Lakóinak száma 13.052 fő (2008). Rabka
városában ismert sós gyógyfürdő működik. Főleg
a hidroterápia jellemzi, melyet a helyi és környékbeli kórházak és szanatóriumok használnak. A gyermekek fővárosának is hívják.
B. Z.-K. K.

port show kategóriában a Százszorszép csoport
Kiemelt Arany oklevélben részesült. Ezen a napon
Jankovszki Zoltánné Andrea művészeti vezető
show kategóriában a legjobb koreográfiáért járó
díjat vehette át a szakmai zsűritől. Nemrégiben az
egyesület két csoportja Szeghalmon járt, a III.
Szeghalmi Országos Mazsorett Fesztiválon. A
Szivárvány csoport I. korcsoport show kategóriában Arany oklevélben részesült. A Százszorszép
csoport Felnőtt korcsoport show kategóriában Kiemelt Arany oklevelet kapott. A Felnőtt korcsoport
tamburmajor díját Jankovszki Eszter vehette át.
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Tilos az avar és kerti
növényi hulladék égetése a városban

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012 (VI.6.)
önkormányzati rendeletében meghatározta az avar és kerti hulladék
égetésének szabályait. Ennek értelmében (12.§ 1. bekezdés) „Kiskunfélegyháza belterületén avar, kerti hulladék, gyep égetése tilos. Kiskunfélegyháza
külterületi magáningatlanain avar és kerti növényi hulladék égetése folyamatos felügyelet mellett március 15. – április 30. és október 15. – november
30. között lehetséges a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, amennyiben
nincs kiadva illetékes szervek által tűzgyújtási tilalom.”- tájékozatta a Félegyházi Közlönyt Csáki Zsolt, a kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat
vezetője.

Kerékpár-regisztráció

Kerékpár regisztrációt tartottak április 24-én, a Rendőrség Napján a Béke
téren, melynek célja a kerékpárlopások számának csökkentése, illetve a
felkutatott járművek visszajuttatása a tulajdonosukhoz.

A regisztrációra több mint százan hozták el kerékpárjukat. A rendőrök megnézték, hogy a biciklik megfelelnek-e a biztonságos közlekedés feltételeinek. Az esetleges hiányosságokról a tulajdonosok listát kaptak. Majd
regisztrálták, nyilvántartásba vették a kerékpárt. Az ellopott és később felkutatott járművek így visszakerülhetnek eredeti tulajdonosaikhoz. Az akció
keretében lehetőség nyílt a kerékpárok műszaki állapotának ellenőriztetésére,
illetve a hiányzó, elhasználódott kerékpár-alkatrészek, kiegészítők megvásárlására is. A rendőrség az akciót havonta, visszatérő jelleggel szeretné megismételni itt, a Béke téren.

Tisztelt Támogatók!

- Megköszönjük, ha SZJA 1%-ának felajánlásával támogatja egyesületünket, a
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar és a Koncert Fúvószenekar további színvonalas működését, a Művésztelep eszköz és bútorzatának fejlesztését, a fiatalok
művészeti tevékenységét. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület. A kedvezményezett adószáma: 19047991-2-03. Bankszámlaszámunk: 1173207120009829.
- A városi könyvtár köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2012-ben adójuk
1%-ával az intézményt támogatták. A SZJA 2011. évi összege: 53 152.- Ft.
Segítőkészségükre 2013-ban is számítunk! Felajánlásaikat a könyvtár kiadásában
megjelenő kiadványokra fordítjuk. ADÓSZÁMUNK: 16635326-2-03

Eboltás

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében Kiskunfélegyháza város
közigazgatási területén az alábbi helyszíneken és időpontokban lesz ún.
összevezetett eboltás:
Belterületen: június 3. – Reggel 7.00-8.00 és délután 18.00-19.00 ún. Kis
Gizella telep. Délután 18.00-19.00 Attila u. 49. Reggel 7.00-8.00 és délután
18.00-19.00 Petőfi lakótelep, gyógyszertár mögött. Június 4. – Délután 1819.00 Attila u. 49. Délután 18.00-19.00 Darvas tér - Kispiac. Június 5. –Délután
18.00-19.00 Attila u. 49. Délután 18.00-19.00 Radnóti u. 56. Június 6. – Délután 18.00-19.00 Attila u. 49. Június 7. – Délután 18.00-19.00 Bankfalui Iskola
mellett. Délután 18.00-19.00 Majsai út - Akvárium Büfé. Június 8. – Reggel
7.00-8.00 Bankfalui Iskola mellett. Délelőtt 9.00-10.00 Móraváros, Nefelejcs
– Platán utca sarok. Június 10. – Délután 18.00-19.00 Szentesi út – Csongrádi
út sarok (Borbás Söröző). Külterületen: Június 5. – Reggel 9.00-9.30 Aranyhegyi Csárda. Reggel 10.00-10.30 NASZTEJ Kft. Tehenészeti telep. Délelőtt
11.00-11.30 Kunszállási vasútállomás. Reggel 7.00-7.30 Varga Kocsma. Reggel
7.30-8.00 Csólyosi úti volt Tábi kocsma. Reggel 8.30-9.00 volt Bem Tsz.
Központ. Reggel 9.00-9.30 Kiskunság Tsz. Központ. Délután 18.00-18.30 Molnár-telep – Palotásék udvara. Június 6. – Reggel 7.30-8.00 Új Élet Tsz. Központ.
Reggel 8.30-9.00 Alpári út – Kanász tanya. Reggel 9.00-9.30 Alpári út – Fekete
Béla tanyája. Reggel 9.30-10.00 Dózsa Tsz. külső központ, Postaládák. Reggel
8.00-8.30 Zöldmező lakótelep Mészöly Gy. u. 1. Délután 18.00-19.00 Kunszállási állomás – Postaláda. Június 8. – Délután 14.00-15.00 Selymes II. dűlő
– Búfelejtő Kocsma. Délután 18.00-19.00 Halesz – Blue Cafe Bár.
Pótoltás: június 12. – Délután 18.00-19.00 Attila u. 49. Június 14. – Délután
18.00-19.00 Radnóti u. 56. Az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező, ennek
díja 3000 Ft, - mely a kötelező féregtelenítést is tartalmazza.
Magyar Állatorvosi Kamara helyi Szervezete, Kerületi Főállatorvos

Egyházi sorok
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Ótemplom
- Május 10-én este 7 órakor a Kalmár kápolnában ifjúsági szentmise lesz.
- Május 19-én a ½ 11-es szentmise keretében városunk iparosságáért imádkozunk.
- Ebben az esztendőben is lehetőség nyílik Szentföldi zarándoklatra. Bővebb
információkért érdeklődjenek a plébánia irodájában.
Újtemplom
- Májusban minden nap az esti szentmise előtt ½ 7-kor kezdjük a lorettói
litániát a Szűzanya tiszteletére.
- Ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában május 10-én, pénteken este 7
órakor. Minden fiatalt hívunk és várunk!
- Egyházközségi majálist szervezünk május 18-án, szombaton, a Hittanyán.
Akik szeretnének részt venni, május 12-án vasárnap estig jelentkezzenek a
Plébánián vagy a sekrestyében!
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 19 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 18.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra.
Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Sok szeretettel vár Mindenkit a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ és a Damaszkusz Közösség a Kiskunfélegyháza, Bajza
u. 36. szám alatt tartandó alkalmaira az alábbi időpontokban: Május 17. 17 óra:
Gyógyító összejövetel. Az alkalmat és a testi-lelki gyógyulásokért való imádságot Balázs József atya, Borsodbóta plébánosa és közössége vezeti. Május 31
18 óra: Az alkalmat Tóth Anikó a Szent András Evangelizációs Iskola
munkatársa vezeti. Bővebb információ hétköznap 14.00 órától 16.00 óráig az
intézményben, illetve a Damaszkusz közösség tagjainál a 06/ 30 543 4307 vagy
a 06/30 508 5295 telefonszámokon kérhető.

Orvosi ügyeletek

FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Május 13-tól 19-ig: HOLLÓ Patika:
Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71. Tel.: 76/ 462-454 (ügyeletének teljesítésének helye KORONA Patika, Korona u. 4.) május 20-tól 26-ig:
HÓVIRÁG Patika Kkfháza, Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Május 11-én és 12-én: Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/367-7242) és Dr. Horváth Tibor Kkfháza,
Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097), május 18-19-20-án: Dr. Pesír Zoltán,
Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/361-9330) és Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel. 20/316-5995)
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Tájékoztató a hulladékszállításról

A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet tájékoztatja a Tisztelt
lakosságot, hogy a hulladékszállítást 2013. május 6-tól /hétfőtől/ reggel 06.00
órától végezzük. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! VSZKSZ

Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Endre Erika Mária – László
Norbert, Dr. Kapus Kitti – Szabó Attila.
Meghaltak: Hekkel József, Gácser István, Szabó Árpád, Retkes
Józsefné Való Anna, Buri András, Bálint János – Kiskunfélegyháza.
Orbán Miklósné Gyovai Anna – Kiskunmajsa. Strung Fülöp –
Kecskemét Zámbori Andrásné Auer Eszter – Tiszakécske. Kelemen
György – Petőfiszállás. Ujvári Lászlóné Juhász Erzsébet – Helvécia.
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Birkózóink sikerei

Az diákolimpia országos döntőjén kellett helytállni
Tatabányán a Vasas TK birkózóinak április 30-án,
ahol Szöllősy Balázs – a KÖÁI Platán utcai Általános Iskola tanulója – bronzérmet szerzett a 32
kg-os súlycsoportban. Balázs óriási küzdelmekben,
nagyon jó formában birkózva érte el ezt a szép eredményt. Ugyanezen a napon a junior országos bajnokságon a női mezőnyben Vidéki Nikolett ezüstérmes lett a 44 kg-osok között.

A 10-11 éves korosztály országos bajnokságán - Budapest Kertvárosában -54 kg-ban versenyző Czibolya Máté nagy küzdelemben bronzérmes, míg
Szécsényi Ádám a + 69 kg-osok között döntőbe jutott, ahol fölényes vezetés után egy nagy hibát
elkövetve vereséget szenvedett és így csak ezüstérmes lett. Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András. Még ezen a napon sor került egy nagyszabású versenyre Csepelen, ahol kilenc csapat
küzdött meg a nagyon szép tiszteletdíjakért a serdülő
korosztályban. A kilenc csapat a következő volt:

Félegyházi Közlöny

Cegléd, Orosháza, FTC, Észak-keleti Régió válogatottja, Pest megye válogatottja, Kiskunság válogatottja, Nagykunság válogatottja, Komárom-Esztergom megye válogatottja és a két csepeli együttes
közös csapata. A Kiskunság válogatottjának gerincét
a kiskunfélegyházi és a bócsai fiatalok alkották,
kiegészülve egy szegedi versenyzővel, de besegítettek erdélyi barátaink is Korondról és Székelyudvarhelyről. Az, hogy megérte az összefogás, kiderült
a nap folyamán, mert a csapatversenyekre jellemző,
kiváló hangulatú, élvezetes mérkőzéseket láthattak
a nézők és a gyerekek is nagy élményekkel gazdagodtak. Az élmények közül is kiemelkedik a sikerélmény, ugyanis három szép győzelem után a
döntőbe jutottak, csak a házigazdákat nem sikerült
legyőzni, így ezüstérmesek lettek a fiúk. A csapat
tagjai: Czibolya Milán, Gáspár Erik, Juon Mihály,
Kahr Csaba, Kovács Krisztián, László Zoltán, Martin Bence, Mészáros Milán, Ritter Ádám, Seres
Gergő, Tifan István és Vidéki Roland. A csapat
vezetői: Petróczi Andor és Szabó József.

A mórások nyerték a villámtornát
Középiskolás fiú kosárlabda villámtornát rendeztek
május 2-án a Video-Phone Kft. támogatásával a
KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban.
A verseny lebonyolítására a 70 éves múlttal rendel kező Megaprofil-KKC-t kérték fel. A résztvevő csa-

patok jó hangulatú, izgalmas, sportszerű mérkőzéseket játszottak. Az első helyezettnek járó kupát
végül a Móra Ferenc Gimnázium csapata szerezte
meg, 2. helyen a Constantinum Katolikus Gimnázium csapata, a 3. helyen a Kossuth Lajos Középiskola
és Szakiskola csapata végzett.

Két félegyházi érem az íjász Eb-n
Két dobogós hely jutott a Turul Koppány Íjászainak
Gyulán, a HDH-IAA szervezet által megrendezett
Történelmi Íjász Európa Bajnokságon. A megmérettetést a vár mellett tartották meg április 17-20.
közt, melyet a Kerecsényi László IE vezényelt. A
nagyszabású versenyre hét ország kiválóságai
neveztek, köztük a Koppányok kilenc fővel. Az íjászok április 18-án reggel, szép napsütésben álltak
harcba.
Szeibert Nóra és Vas Bianka azonos pontszámmal a
második lett. Tábi János 5., Keserű Szilvia 6., Szeibert
Imre 17., Csányi József 20., Vas Tibor 22., Papp
Zoltán 25., Dinnyés Gyula 12. helyen zárta a napot.
A pénteki verseny csapatbeosztása az előző napi teljesítés alapján történt. A két nap eredménye alapján, a
pénteki versenyen Vas Bianka 2., Szeibert Nóra 3.,
Keserű Szilvia 6., Tábi János 6., Dinnyés Gyula 12.,

Csányi József 17., Szeibert Imre 22., Vas Tibor 27.
Pap Zoltán 29. lett. Szombat reggel már jelezték az
izmok, hogy mindenkinek szokatlan a háromnapos
verseny. Nagy meleg és fáradság miatt szinte mindenki rontott az előző napi eredményén. Szeibert
Nóra 4., Vas Bianka 5., Keserű Szilvia 6. helyen
végzett. A döntőben az összesített háromnapos 758
pontos eredmény alapján Vas Bianka Európa bajnoki
ezüstérmes, Szeibert Nóra 748 pontos összesített
eredménye alapján Európa bajnoki bronzérmes lett.
Keserű Szilvia ugyanebben a kategóriában a 6. helyen
végzett. Tábi János ifi pusztai kategóriában a negyedik
helyen zárta az Európa Bajnokságot. Csányi József a
20. helyen fejezte be a versenyzést. Szeibert Imre a
25. helyen, Vas Tibor és Papp Zoltán a 30. helyen
végzett. Dinnyés Gyula az összesített eredménye
alapján Európa bajnoki 12. helyezést ért el.
Dinnyés Gyula Koppány íjász

2013. május 10.

Értékes győzelem

Május 5., Bácsalmás, 200 néző. Játékvezető:
Kőrösi János. Asszisztensek: Kávai Krisztián,
Kátai Gábor.
Bácsalmás PVSE – KHTK-Grand Poker
Club 1 – 4 (0 – 2)
Bácsalmás: Zsembery – Snyehola, Rudics,
Rothflug, Popovic, Visnic (Susnjar), Ivkovic
(Gregó), Barcsák, Eckert, Bögre (Paplogó),
Farkas (Győrki). Vezetőedző: Florin Nenad.
KHTK: Oroszi – Ábel, Nemes, Fekete, Forgó
(Fricska) – Ujváry, Némedi – Koncz, Nagy
(Bakos), Katona B.(Szabó T.) – Zs. Juhász (Lapsánszki, Ormándi). Vezetőedző: Némedi Norbert,
Edző: Kádár Tamás.
Gólszerzők: Eckert illetve Ivkovic (öngól), Zs.
Juhász, Koncz, Ormándi. Sárga lap: Ivkovic,
Popovic, Snyehola, Susnjar illetve Zs. Juhász,
Némedi, Ábel, Szabó T. Jók: Popovic illetve
Ábel, Nagy, Ujváry, Fekete.
Florin Nenad (Bácsalmás): Ma egy jó csapattal
játszhattunk. Védekezésünk ellenére a vendégek
megérdemelt győzelmet arattak egy kicsit fáradt
csapatom ellen. Gratulálok ellenfelünknek.
Némedi Norbert (KHTK): Sokkal jobban játszottunk, mint az előző két találkozón. Egységes
és frissebb volt a csapat, kezdjük visszanyerni korábbi formánkat. Uraltuk a mérkőzést, sok jó teljesítmény volt, nagyobb arányú is lehetett volna
győzelmünk, de nem vagyok elégedetlen.
U-19-es mérkőzés: Bácsalmás PVSE – KHTKGrand Poker Club 0-2. Gólszerzők: Sánta,
Konkoly.
Varga Ferenc

Lépéselőnyben
az Astra-Bulls

Május 4., Kiskunfélegyháza, Kész Aréna. Játékvezetők: Viczián Mátyás, Flinta Zoltán, Hegyesi
Gábor
ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls – Univerzum Sport Club 1 – 0 (0-0)
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Megyes Ágnes,
Szabó Boglárka, Pincze Gabriella, Szekér Anita.
Cserék: Molnár Judit, Godvár Katalin, Szabó
Nóra. Vezetőedző: Dombó János
Univerzum: Deczki Vanda – Ganczer Hajnalka,
Gál Tímea, Horváth Hanna, Pádár Anita.
Cserék: Körmöczi Ildikó, Bernhardt Barbara,
Üveges Katalin. Vezetőedző: Tóth Károly.
Gólszerző: Szabó Boglárka (33’)
Tóth Károly (Univerzum): A bajnokság legjobb
két csapata jutott a bajnoki döntőbe. Nagyon
felkészültünk a mai mérkőzésre, az első játékrészben nekünk kellett volna vezetni, de kimaradtak
a helyzetek. A visszavágó mérkőzést meg kell nyernünk és a harmadik mérkőzés fog dönteni.
Szabó Boglárka (Astra-Bulls): Nagyon nehéz
mérkőzés volt. Sok kapufát lőttünk, sok helyzetet
hibáztunk el egy nagyon jól felkészített csapat ellen.
Egy hét múlva is hasonló mérkőzésre számítok.
Dombó János (Astra-Bulls): Izgalmas volt a bajnoki döntő első felvonása. Egy nagyon jól összerakott és számtalan helyzetet kidolgozó Univerzum
ellen értük el sikerünket. A csapat diadala a mai
győzelem egy fantasztikus közönség előtt nagyon
sok helyzetünkből egyet értékesítettünk és úgy
érzem megérdemelten nyertünk.
Varga Ferenc
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