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Közlöny
Államalapítónkra emlékeztünk

Rendbe teszik
a szeméttelep helyét
E hónap elején kezdődött meg Kiskunfélegyháza külterületén a régi hulladéklerakó elpusztult természeti környezetének helyreállítása (rekultivációja), mely a Homokhátsági
Regionális Települési Hulladékgazdálkodási
Projekt részeként valósul meg.

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar
ünnep, Szent István király ünnepének
napja. A keresztény magyar államalapítás,
a magyar állam fennállásának emléknapja.
Városunk is méltóképpen készült a jeles évfordulóra. A Félegyházi Napok egyik legfőbb eseményének a kenyérszentelés számított, melyre augusztus 20-án, a Szent István
templomnál került sor.
Részletek a 2. oldalon.
Varga Hunor Bulcsút, az 1100. születési támogatásban részesülő babát köszöntötte augusztus 17-én a város
nevében Kapus Krisztián képviselő, a születési támogatás bevezetésének kezdeményezője, valamint Gálig Erzsébet a Szivárvány
Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény vezetője mint az
anyuka munkáltatója, és
Rádiné Tabi Anita
a Szociális Osztály vezetője.
A kis Hunor
július 21-én
született.

Kép és szöveg: -g-

A Dél-Alföld legnagyobb környezetvédelmi
beruházása 75%-ban az Európai Unió, 15%-ban
a Magyar Állam, 10%-ban pedig az érintett 82
önkormányzat támogatásával valósul meg. A
rendelkezésre álló 11,2 milliárd forintból két regionális szerepet betöltő hulladékkezelő
központot, egy hulladékátrakó
állomást, három hulladékválogatót, négy
komposztáló telepet,
tizenhárom hulladékudvart építettek, valamint 397 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, 83 hulladéklerakó rekultiválására kerül sor.
A felszámolásra kerülő nyolcvanhárom
hulladéklerakó egyike a félegyházi.
-g-

Nem állítják le a panelfelújítást
Nem záródnak rendesen
az újonnan beépített ablakok és erkélyajtók, esztétikai problémák vannak a házak hőszigetelésével, nem a megfelelő
ütemben halad a munka
- állítják a Dr. Holló
Lajos utca 81-83 számú
ház lakói. Mivel problémáik nem találtak ez
idáig meghallgatásra, a
körzet önkormányzati
képviselőjéhez fordultak
segítségért. A panaszlevelet augusztus 17-én adta át a lakótömb
közös képviselője Kapus Krisztiánnak.
Tavaly négy lakóközösség nyert
pénzt a panel felújítási program pá-

lyázatán. Ezek egyike a Dr. Holló
Lajos 73-84 számú, kilencven lakásos társasház. A felújítási munkákat idén nyáron kezdte el a kivitelező cég. A lakók azonban nem
elégedettek a munka minőségével.
Folytatás a 3. oldalon.
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Ünnepeltünk

Tornaterem
névadó

Folytatás az 1. oldalról.
A Félegyházi Napok idén is színvonalas programokkal várta az érdeklődőket. A Kálváriánál
adta elő augusztus 18-án a Félegyházi Táncszínház és a Felvidéki Rockszínház a “Napba
öltözött lány” című rockoperát. A Kiskun Múzeumban augusztus 19-én a Franciaországból
érkezett Chouer Renoissance kórus, zenés műsor, festménykiállítás szórakoztatta az egybegyűlteket.
A központi ünnepséget augusztus 20-án a Szent István
templom előtt tartották. Köszöntőt mondott dr. Garai
István országgyűlési képviselő. A mise és az új kenyér megszentelése után az aratók a Városháza elé
vonultak ahol Ficsór József polgármester üdvözölte
a résztvevőket, majd vágta fel az új kenyeret. A Félegyházi Napok programja koncertekkel, táncbemutatókkal folytatódott, és tüzijátékkal ért véget.

Az V. magyar-magyar tábor búcsúvacsoráját augusztus 25-én tartották, ahol a
Jósika Miklós Elméleti Líceum igazgatónőjének, Fodor Dórának köszönetét továbbították az Erdélyből érkezett fiatalok,
hiszen a kiskunfélegyházi képviselő-testület támogatásával újulhatott meg a tordai
iskola.
Kiskunfélegyháza és Torda város kapcsolata már lassan 5 esztendőre nyúlik vissza.
Nagyon régi vágy volt Tordán - ahol körülbelül tíz százalék magyarság él -, hogy a
magyar iskolát újra elindíthassák. A kiskunfélegyházi képviselőtestület 2008 augusztusában úgy döntött, hogy 3000 euróval támogatja a tordai magyar iskola
indulását – tudatta lapunkkal Kapus
Krisztián, a Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottság elnöke. Elsősorban
a tantermek rendbetételére érkezett a pénz,
de elegendő volt a tornaterem felújítására
is, így a termet Kiskunfélegyháza Tornateremnek nevezték el. Köszönetnyilvánításként Ladányi Emese, a „tordai iskola
szimpatizánsa” egy oklevelet küldött Ficsór Józsefnek, Kiskunfélegyháza polgármesterének és adott át személyesen
Kapus Krisztiánnak a Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnökének,
valamint Balla Lászlónak, Kiskunfélegyháza sportbizottsága elnökének.
Nemes Zsuzsanna
Fotó: Hajdú Ferenc
.
Gulyás Sándor

Csinálták a fesztivált
Nagy volt a nyüzsgés a Zöldmező Lakótelepen, mondom ezt azért hiszen valódi fesztivállá nőtte ki magát az a Családi nap,
melyet augusztus 1-én harmadik alkalommal rendezett meg a Zöldmező Lakóközösség és Dobronyi József önkormányzati
képviselő.
A rendezvényen mindenki megtalálhatta a
számára megfelelő programot, hiszen a gyermekek részére ugrálóvár, trambulin, motoros
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szimulátor, sétakocsikázás és arcfestés állt
rendelkezésre. A felnőttek kipróbálták a biztonsági öv szimulátort, illetve a gyermekekkel közösen fociztak és ügyességi versenyen
vehettek részt. A szervezők az estefelé közeledve a lakóközösség aktív mesterszakácsai jóvoltából rendkívül ízletes marhapörkölttel és sültekkel látták vendégül a rendezvényre ellátogatókat. Az élőzenével tűzdelt jó hangulatú vacsora után pedig elkezdődött a tánc és a nótázás. Jó volt látni, hogy
vannak olyan közösségek,
akiknek fontos, hogy odafigyeljenek egymásra.
Hihetetlen, hogy csaknem
ötven gyermek és felnőtt dolgozott együtt azon, hogy egy
feledhetetlen napot nyújtsanak a rendezvényre ellátogató
lakosságnak. Végezetül szeretnék gratulálni ennek a remek közösségnek, hiszen ők
nem csupán közösség, hanem
olyanok, mint egy nagy család.
Dr. Garai István Levente
országgyűlési képviselő

Századik
születésnap

100. születésnapja alkalmából köszöntötte
Ficsór József polgármester Karsai István Károlyt augusztus 12-én. Karsai István 1909. augusztus 9-én született Félegyházán. Szülei gazdálkodók voltak, két
testvére már nem él. István bácsi Erdélyben törzsőrmesterként, majd 1958-ban a
vasútnál pályafenntartóként tevékenykedett. Élete során két házasságából három fiú és egy lány gyermeke született. Jelenleg lányával és családjával él boldogságban.
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Nem állítják le a Panel-programot
Folytatás az 1. oldalról.
Nem megfelelőnek ítélték a Dr. Holló Lajos 81-83 számú társasház lakói a rekonstrukciós munkák minőségét, így
aláírásgyűjtésbe kezdtek. Többen a Panel program leállítása mellett kardoskodtak. Mások jogi útra szerették
volna terelni az ügyet, és igazságügyi szakértő bevonását
javasolták. A lakóközösség végül a körzet önkormányzati
képviselőjéhez fordult segítségért.
Kapus Krisztián levélben kereste meg Ficsór Józsefet,
városunk polgármesterét, illetve a hivatal illetékes osztályát a probléma mielőbbi orvoslása végett. A hivatal
műszaki osztálya egyeztető tárgyalást kezdeményezett a
lakók, a kivitelező között, melyre augusztus 25-én került
sor a Városházán.
A megbeszélés eredménnyel járt. A kivitelező cég vállalta, hogy a munkálatok ideje alatt napi kapcsolatban
lesz a lakókkal. A felmerülő problémákat az érintettek
egy bejelentőlapon juttathatják el a szakembereknek.
Mindezen túl rendszeres, úgynevezett kooperációs bejárás segíti elő a felmerülő hibák felszínre kerülését.
Csoma Jánosné, közös képviselő az egyeztető tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, elégedett
az elért eredménnyel. Reméli a munkák ezek után
zökkenőmentesen folynak majd, a lakók teljes megelégedésére.
A két kilencven lakásos panelépület felújítása a tervek szerint szeptember közepére befejeződik.
-g-

Találkoznak a kis- és nagykunok
Szeptember 12. és 27. között kerül megrendezésre a Kunok első világtalálkozója a kisés nagykun települések összefogásával. A
rendezvény Kiskunfélegyházán nyitja meg
kapuit az ország és a határon túl élők előtt.
A két hét alatt számos program, tudományos konferencia, történeti kiállítások, hagyományőrző és kulturális fesztivál erősítik
a kun összefogást. A két hét folyamán szá-

mos település különböző programmal kapcsolódik a találkozó rendezvényeihez. Akad
ahol a falunap részeként jelennek meg a kun
hagyományok, de új kezdeményezések is
szerepelnek a programok között. A világtalálkozóhoz az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark is csatlakozott, ahol szeptember 17én a Kun Önkormányzatok Napja alkalmából Kun emlékhelyet avatnak.

Kerékpárutat avattak a főutcán
Elkészült a Kossuth utcai kerékpárút Dózsa
György és a Dankó Pista utca közötti szakasza. A száz méter hosszú két méter széles
térburkolattal ellátott szakaszt augusztus
24-én adta át a forgalomnak Gyenes Attila
(Fidesz) és Ernyes László (MSZP) önkormányzati képviselő.
A fő utcai kerékpárút Dózsa
György és a Dankó Pista utca
közötti szakaszának megépítésére Gyenes Attila tett javaslatot. A kezdeményezéshez
csatlakozott Ernyes László a
körzet önkormányzati képviselője. A két városatya a rendelkezésükre álló képviselői, illetve a költségvetésben, a kerékpárutak rendbetételére félre
tett keretből teremtették elő a
beruházás megvalósításához
szükséges 2,5 millió forintot. A
kerékpárút azért kapott térkő
burkolatot kapott, mert az út
nyomvonalában nagyon sok a

közmű. Meghibásodás estén, a térkövet
sokkal egyszerűbb felszedni, és helyre állítani, mint az aszfalt burkolatot.
Gyenes Attila és Ernyes László lapunk érdeklődésére elmondta, jövőre szeretnék elérni, hogy egész az állomásig elkészüljön a
Kossuth utcai kerékpárút felújítása.
-g-

3. oldal

Még tart a csőcsere
a Zrínyi utcában
Még szeptemberben is torlódásra lehet számítani
Zrínyi utcában a Bács-víz Zrt. által végzett
vízvezeték-rekonstrukció miatt. A régi, elhasznált csöveket augusztus végéig, illetve szeptember elejéig műanyag csövekre cserélik azokon a
helyeken, ahol az utóbbi időben egyre több csőtörés volt, így a Zrínyi és a Mikes utcában. A rekonstrukciós munkát a Bács-víz Zrt. finanszírozza.

Póni-taxi
Félegyházán
Póni-meghajtású taxival is közlekedhetnek a vállalkozó kedvűek Kiskunfélegyházán. A póni-taxi
minden nap délután 4 és 8 óra között az Ótemplom előtti parkolóban, vagy a Gorkij utca melletti taxi parkolóban várja a kuncsaftokat. Az úti
cél pedig lehet bármi a városon belül, de ha
valaki csak ki szeretné próbálni a pónifogatot
arra is van lehetőség. Az apró lovak ugyanis a
Kossuth és a Bercsényi utcán át, egy kört leírva
sétakocsikázást is vállalnak.

Panel-felújítás
a Majsai útban is
2010-ben elkezdődhet a Majsai úti lakótelep tizenhét panelházának felújítása. A munkálatok
során az épületek új szigetelést és nyílászárókat
kapnak, valamint a közterületet új padokkal és
növényekkel díszítik. A rendelkezésre álló mintegy ötszáz millió forintot a város pályázat útján
nyerte. A házak felmérése mellett már a pontos
tervek is elkészültek. A pályázat a lakók
képzésére is figyelmet fordít, így az önkormányzat különböző OKJ-s tanfolyamok indítását tervezi. Például pénzügyi, vagy parkgondozói tanfolyamon is részt vehetnek a lakók. Az állam
70%-os támogatást nyújt a pályázatban, a helyi
önkormányzat 15%-ot és a lakosság is 15%-os
önerőt vállalt.

Gyógyszertár
a kórházban
Augusztus elején adták át a Kiskunfélegyházi
Városi Kórház gazdasági épületében kialakított
gyógyszertárat. Az átépítés tavaly októberben
kezdődött. A mintegy száznegyven millió forintos beruházásból a gazdasági épület teljesen
megújult, a fölső szintjére költöztek a kórház
dolgozói, az alsó szint pedig a felújítóé, a gyógyszertáré lett. A gyógyszertár hétköznap reggel 7től este 7-ig látja el a betegeket a szükséges
gyógyszerekkel. A patika figyelmet fordít arra is,
hogy azok a gyógyszerek, melyeket a kórház orvosai felírnak minden beteg számára elérhetőek
legyenek, valamint a fekvőbetegek számára
házhoz is szállítják a gyógyszereket. A kórház
számára ez a beruházás sokat jelentett, hiszen
így a gazdasági épület felújítása is megtörtént.

Félegyházi Közlöny
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Pályázat figyelő A tizenhetedik
A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet
FÉNNYEL ÍRT OLVASÁS, avagy olvasási
szokások képekben címmel. A pályázat
célja: bemutatni, hol és hogyan olvasnak ma
az emberek: közterületen, parkban, strandon, rendelőben, boltban, buszon, vonaton,
ágyban, hintaszékben, fa tövében stb. Várjuk azokat a képeket is, melyek a könyvés
az ember kapcsolatát jelenítik meg: a könyv
ajándékozásának öröme, a könyv vásárlás
öröme, a könyvtárlátogatás sikere, a kisgyermek és első könyve stb. Számítunk a
szellemes, az olvasást különleges helyen és
formában megörökítő munkákra. A pályázaton korosztálytól függetlenül bárki részt
vehet a dél-alföldi régióból. Beküldési
határidő: szeptember 18-ig. A szakmai zsűri
által választott első három helyezett díjazásban részesül. A díjátadóval és eredményhirdetéssel egybekötött kiállításmegnyitóra
októ-ber 11-én (a Könyves Vasárnapon),
ünnepélyes keretek között kerül sor.
Az Aposztróf Kiadó és a Corvin Művelődési Ház novellapályázatot hirdet amatőr
és hivatásos alkotóknak. Témabeli megkötés nincs. A pályázatra legalább kétezer, de
legfeljebb 20 ezer karakteres, eddig sem
nyomtatásban, sem elektronikus formában a
nyilvánosság elé nem tárt alkotásokkal lehet
jelentkezni. Nevezési díj: 2000.- Ft. A legjobbnak ítélt novellákat egy gyűjteményes
kötetben jelentetik meg. Pályázati határidő:
szeptember 30. A pályamunkákat az címre
kell feltölteni, MS WORD .doc formátumban. Infó: a www.aposztrof.hu oldalon.

Június forró napjaiban a tiszaalpári Kontyvirág Erdei Iskola hatalmas fáinak hűvösében 19 alkotó dolgozott a XVII. Dulity Tibor
Alkotótáborban. A valamikor Dulity Tibor
festőművész és Dr. Benkő Éva által létrehozott tájképfestő tábor mára már egykori művészeti vezetője nevét viseli.
Már tavaly is látható volt, hogy ez a helyszín
nagyszerű lehetőség az erdő, a vizes táj megunhatatlan témájában való elmélyedésre. Ezzel
a lehetőséggel egyre többen szeretnének élni, s
ezúttal valóban az ország minden részéből érkeztek táborlakók. 7-en a fővárosból, 2-2-en
Szegedről és Székesfehérvárról, de Győrből,
Bonyhádról, Tiszaalpárról, Csongrádról, Kecskemétről, Szolnokról, Nyírbátorból, valamint
Gávavencselőből is érkeztek az egyre nagyobb
hírnévnek örvendő alkotótáborba.
A Dulity Tibor kezéből kiesett ecsetet Sáska
Tibor nemesvámosi festőművész emelte fel,
aki szívvel-lélekkel folytatja azt a nemes, magas szintű pedagógiai munkát, melyet a jóbarát
17 évvel ezelőtt elkezdett. A tábor művészeti
vezetője nem ismeretlen a félegyháziak előtt,
több remek kiállítását is megcsodálhatta a kis kun város szépet szerető közönsége. Ezúttal is
nagy szakmai tudással és pedagógiai érzékenységgel foglalkozott úgy a kezdőkkel, mint a
haladókkal. Az előbbi esetben az alapismeretek elsajátítása, a környezet valóságának jó le-
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képezése, a különféle technikák megismertetése, míg az utóbbiaknál a kifejezés elsődlegessége és a minél magasabb szakmai színvonal elérése volt a cél. A sikerről (vagy az elmaradt eredményről) a zárónapi értékelésen
bizonyosodhattak meg a táborlakók, amikor
Bálványos Huba grafikusművész, főiskolai
tanár megtartotta a tőle megszokott, magas
színvonalú értékelését az alkotótábor ideje
alatt készült akril, akvarell, pasztell és olajképek láttán. A sok jó megoldás mellett,
születtek kiemelkedő alkotások, mint például a
budapesti Tóth László akvarelljei (neki is volt
Kiskunfélegyházán bemutatkozása). A kezdők
közül a szolnoki Kálmán Éva pasztellképeivel, míg a győri Kamondi Magdolna sajátos
anyaghasználatával tűnt ki.
A tábort ezúttal is Dr. Benkő Éva szervezte
meg, akinek még arra is volt energiája, hogy a
záró napra igazi zenei csemegével lepje meg a
táborlakókat. Lantos Iván és felesége Ingrid
egyedülálló világzenei produkciója nehezen
volt feledhető a sokfelől érkezett, de igazi
közösségi szellemet kialakított 17. Dulity Tibor Alkotótábor lakóinak.
A résztvevők: Terescsényi Katalin, Nacsa Jánosné, Tessényiné Fogarasi Margit, Kamondi
Magdolna, Tóth Mihályné, Várkonyi Gábor,
Piti Katalin, Aszalós Ilus, Egri Ottília, Háziné
Szikora Éva, Kálmán Éva, T. Selman Ilona,
Tóth László, Farkas Jenő, Ladányi Tiborné
Banczik Ágnes, Szilágyi Hedvig, Farkasné
Koncz Erzsébet, Karóczkay Ottó és Détári
Gabriella.
RF

A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon
a városi könyvtárban, nyitvatartási időben.
Nyári nyitva tartásunk: Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek: 8-17 óráig, Szombat: Zárva
Honlap: www.psvk.hu
E-mail: psvk@psvk.hu
Tel.: 76/461-429; 70/338-731

Harmadik díj a Dankó Pista Nótaversenyen
Kiss Ákos Jenő Szegeden, a Dankó Pista Nótaversenyen négy nemzet hatvan énekese közül az igen értékes harmadik díjat nyerte el.
Kiss Ákos Jenő már általános iskolásként
kitűnt szép gyermekhangjával, majd
középiskolás évei alatt tiszta tenorhangjával. Mindkét iskolában lelkes
tagja volt az énekkarnak. A Kapus
Béla vezette Ifjúsági Vegyeskarban is
szólamának legjobbjaként tartották
számon.
A “Nyílik a rózsa” országos versenyen, 1984-ben, az elődöntőig jutott.
Békés Ferenc tanítványaként 1987-ben
ORI működési engedélyt kapott, s azóta
magyarnóta énekesként tevékenykedik. Rendszeres szereplője a városi rendezvényeknek,
de sikeresen szerepelt különböző nótaversenyeken is. Celldömölkön a 2005-ben ren-

dezett magyarnóta versenyen, tizenhét induló
között lett első, majd idén májusban Kecskemét-Hetényegyházán a “Lehullott a rózsalevél” elnevezésű nótaversenyen szintén első
helyezést ért el a népes, harminchat főt számláló mezőnyben.
Kiss Ákos Jenő számára az eddigi legnagyobb
siker a nemzetközi Dankó Pista Nótaversenyen elért előkelő harmadik helyezés. Eredménye városunk hírnevét öregbíti, hisz Solti
Károly után ismét van kiváló nótaénekese Kiskunfélegyházának.
Némedi László
Dankó Pista Szatymazon született 1858-ban. Első
dalait Blaha Lujza tette népszerűvé. 1890-ben
Budapestre ment. Az 1890-es években daltársulattal
járta be Magyarországot, háttérbe szorítva mindenütt a német daltársulatok népszerűségét. Oroszországban is járt. Nyomorúsággal küzdött egész életében; elhatalmasodó tüdőbajával már hiába küldték
San Remóba. Szegeden temették el.
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Élni szép, élni jó!
A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete életében szép esemény
az évi nagyrendezvény megszervezése,
kivitelezése. Mindenki készülődik a
maga módján, igyekszik hasznossá tenni
önmagát. Az idei is hasonló szorgos
munkával készült el. Az idő kegyes volt
hozzánk, nem okozott komoly fejtörést,
nem fenyegetett vihar, eső, erős szél.
Ideális körülmények, a TEMI udvara árnyékos, ami igen fontos, mert a kánikula érezteti hatását. Az árnyékban székek,
asztalok, ahonnan kényelmesen lehet
nézni a műsort, és eszegetni a süteményt, zsíros kenyeret. Vendégeink ki-

Bababarát terület!
„Az Egészségügyi Minisztériumtól
elnyert pályázati összeg felhasználásával a Polgármesteri Hivatal a „Bababarát terület” tulajdonosa, melyet a
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság adományozott. A pályázati pénzösszeg 200.000,- Ft volt. Mint ahogy
már ismert, a Szociális és Családvédelmi Osztály ügyfélvárójában Családbarát területet hoztak létre, e terület
került továbbfejlesztésre. A Gyámhi-

tettek magukért, sok szép, színvonalas
műsorral kedveskedtek a nagyszámú
publikumnak. A Himnusz és a Székelyhimnusz zárta be a műsort. Utána a szomszédban ebédeltünk, és jó zene mellett
vígan mulatozott a vendégsereg. Vendégeink létszáma 170 fő, mert nem jött el
mindenki, aki bejelentkezett. Vendégeink voltak a kecskeméti, mélykúti, kiskunhalasi, petőfiszállási, pálmonostori,
gátéri, garai, kunszentmiklósi, nyárlőrinci, solti, szegvári mozgáskorlátozott
egyesületek tagjai. Vártuk még a szigetszentmiklósi, soltszentimrei, tiszaalpári
vendégeket is, de nem érkeztek meg.
Jövőre ugyanitt, csak még nagyobb létszámban, ezzel búcsúztunk el kedves
vendégeinktől.
Szabó Mária elnök
vatal mellett működő és a továbbiakban is működő földszinti pénztár helyiségben került kialakításra másik olyan
hely a Hivatalban, ahol a kismamák,
illetve a kisgyermekkel érkező ügyfelek gyermekeiket tisztába tehetik,
illetve megszoptathatják.
Amennyiben a pénztár valami miatt
nem használható e ügyfeleket segítő
szolgáltatásra, abban az esetben a
Szociális és Családvédelmi Osztály
kistárgyalóját és ügyfélváró terét is
lehet ugyanerre a célra használni.

Pannon Egyetem Kiskunfélegyházi képzési hely

Felvételt hirdetünk!

“POLITIKAI TANÁCSADÓ”
szakirányú továbbképzési szak levelező tagozatára

Képzésünk célja:
- olyan szakemberek képzése, akik a politikai szervezetek működését hatékonyabbá teszik;
- a különböző szintű központi és helyi- közigazgatási szervezetekben dolgozók szakmai ismereteinek
továbbfejlesztése;
- a politika gyorsan változó világában a gazdasági vezetők tájékozottságának kiszélesítése;
- megfelelő ismeretek és jártasság biztosítása a média és a kommunikáció világában tevékenykedők
számára;
- a hatékonyan működő civil társadalom és a nonprofit szektor szakembereinek magas szintű képzése;
- az eltérő politikai értékeket valló hallgatók demokratikus politikai kultúrájának fejlesztése;

Fontosabb információk:
- a jelentkezés előfeltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- 4 félév,
- 115 ezer forint/félév,
- képzés helye: Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 31.
- jelentkezési határidő: 2009. szeptember 10.

Hospice ellátás
Félegyházán és környékén
1995-ben Kecskeméten létrehozták a kiemelten közhasznú
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítványt. Az alapítvány
szolgáltatásai 2009.06.01-től Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében is elérhetőek.
Mi a Hospice? Angol szó, magyarul menedéket jelent. Szerte a világon így nevezik azokat az intézményeket, ahol gyógyíthatatlan daganatos betegeket ápolnak, igyekezve csökkenteni fájdalmaikat és egyéb panaszaikat, ezáltal elviselhetőbbé tenni életüket. Az emberi élet, ami számunkra a legértékesebb, az elmúlás szomorú és nehéz időszakával, pillanatával zárul. Hospice szolgálatunkban orvosok, ápolók, pszichológusok és más szakemberek azon fáradoznak, hogy ezt
az időszakot megkönnyítsék, enyhítsék a beteg testi-lelki fájdalmát, a gyógyíthatatlan betegek testi és lelki támogatásával
foglalkozik, a humánus kezelést és az emberi méltóság megőrzését tartja elsődlegesnek. Elsősorban a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők számára nyújt segítséget az
élet utolsó szakaszában. A gondozás célja az életminőség javítása az emberi élet utolsó pillanatáig. Szakembereink a
beteg hozzátartozóit tovább segítik a gyász terheinek elviselésében is. A hospice munkatársainak szellemisége azonos,
munkáját mindenki belső meggyőződésből, hivatásszerűen
végzi. Összetartozásuk szerető közösségben jut kifejezésre, a
közösség középpontjában a haldokló és családja áll.
A kiszolgáltatott beteg nem az ápolás tárgya, hanem egyenrangú szenvedő embertárs, akinek emberi méltóságát élete
utolsó percéig tiszteletben kell tartani. A team tagjai nem
döntenek a betegről a beteg nélkül, bevonják a problémák
megoldásába anélkül, hogy a felelősséget rá hárítanák. A hospice ellátás során az őszinteség kötelező. A hospice szemlélet
a halált az élet részének, olyan folyamatnak tekinti, melyet
sem siettetni, sem mesterségesen késleltetni nem szabad. A
hospice ellátás megoldást kínál a szenvedésre, vallja, hogy a
szerető odafordulás értelemmel töltheti meg ezt az életszakaszt is, így elutasítja az eutanáziát. Tiszteletben tartja a beteg
vallásos vagy ateista meggyőződését, kívánságait a vallásgyakorlást illetően teljesíti. A hospice gondozás valamennyi
beteg részére nemzetiségi, faji, vallási megkülönböztetés nélkül ingyenes.
Az Ölelő Kéz Alapítvány Hospice szolgálatának munkájában
orvosok, ápolók, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások, gyógytornászok, dietetikusok vesznek részt. Alapítványunk kölcsönözhető ápolási eszközökkel is rendelkezik.
(szobai WC, antidecubitor matrac, stb). Az Ölelő Kéz Hospice Szolgálat 2005. december 01-től OEP kapacitás pályázaton nyert önálló finanszírozást, tehát az ellátás a beteg számára ingyenes. A hospice ellátás a háziorvos, illetve a szakorvos javaslata alapján vehető igénybe. A beteg, oncológus,
háziorvos, vagy más kezelőorvos javaslatával, hozzátartozó
felkérésével kerülhet be az ellátásba.
A szolgáltatás igénybevételének szerves része, hogy a helyi
koordinátor és a hospice orvos elbeszélget a beteg hozzátartozójával, feljegyzi az ellátáshoz szükséges információkat.
A betegről kapott tájékoztatás alapján a koordinátor mozgósítja a megfelelő szakembert.
Minden beteggel kapcsolatban szigorú dokumentáció történik, melybe mind a beteg, hozzátartozó és a háziorvos is
betekintést nyer. A hospice szakemberek, és a háziorvos között végig szoros munkakapcsolat van.
Ápolásfilozófiánk: A rászoruló beteget otthonában, szerettei
körében a legmegfelelőbb holisztikus szemléletű, egyénre
szabott, jó minőségű, biztonságos ápolásban részesítjük
További felvilágosítás:

Jelentkezés, illetve bővebb információ a 30/8261948-as,
illetve a 20/2118807-es telefonszámokon, vagy a
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰVELŐDÉSI OSZTÁLYÁN
(Dr. Kása Zsuzsanna osztályvezető asszonynál).
www.facultas.hu/foiskola/foiskola.html
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pannonfelegyhaza@facultas.hu

Dr Fáy Tamásné - Tel: 76/516-706
Nemes Szabó Ernő - Tel: 76/516-747
E-mail: olelokez1@t-online.hu
Kiskunfélegyházán és ellátási területén Csősziné Juhász
Ildikó koordinátor elérhetősége:
Mobil: 06/703-200-311
Vezetékes: 76/463-222 itt a 8104-es gyorshívó melléken
E-mail: csoszine@gmail.com
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Varga Dorina Anna (anyja neve: Kovács Erzsébet), Boldog
Szimonetta Márta (Kuklis Márta), Hódosi Nimród Gergő (Nyikos
Irén), Csertő Tímea (Rigó Annamária), László Kende (Endre Erika
Mária), Molnár Zsolt (Peszeki Krisztina), Zsiros Anna (Török
Julianna), Kristóf Edvárd József (Mészáros Erika Szilvia), KissLőrincz Hunor (Lőrincz Edina), Dunai-Kovács Vivien (Racsmány
Renáta), Rozsos Anita (Búz Anita), Csillag Áron (Koncz Andrea),
Zellei Zoé (Kürti Andrea), Szász Zsanett Bianka (Tóth Erzsébet),
Steiner Simon János (Besenyi Kitti), Kertész-Farkas Luca (Csík
Katalin), Terjék Milán (Vajda Zsuzsanna), Kiss István (Biró Enikő),
Tóth Hunor Roland (Faragó Hajnalka), Fehér Vivien Fanni (Besze
Ildikó), Jéga-Szabó Dalma (Áchim Edina), Horváth Róbert (Polyák
Erzsébet Mária), Füleki Bianka (Nagy Szilvia), Oswald Eszter (Szabó
Flóra), Vincze Tifani Stella (Fekete Angyalka Piroska), Papp Erika
(Hegyesi Erika), Kertész Dóra Julianna (Fehér Julianna), Molnár
Zoltán (Mészáros Renáta Judit), Sebők Sára (Forgó Erika), Darók
Zalán (Varga Tímea), László Levente (Szabó Gabriella), Vörösmarti
Patrik (Tajti Diána Gyöngyi), Veres-Balog Tamara (Kis Piroska), Győri
Dolli Diána (Móczár Zsuzsanna), Antal Fanni (Kürtösi Beáta).
Házasságot kötöttek: Buzsik Mária – Mikola László, Oroszi Melinda
– Tanács Zoltán, Őze Anita – Seres János, Czakó Veronika – György
Sándor, Biró Ágnes – Szeri László, Nagypál Anita – Kovács Ottó
János, Magony Szilvia – Horváth László, dr. Váradi Szilvia Mária –
Kertész Attila, Hürkecz Annamária – Vidács Gyula József, Farkas
Ildikó Mária – Kocsis István.
Meghaltak: Horváth Sándorné Rékasi Zsuzsanna Mária, Török
Jánosné Bacsa Mária, Jankó László, Orosz Pálné Dongó Julianna,
Sándor Zoltánné Varga Zsuzsanna, Fehérvári Péter Attila, Fekete István
Jánosné Csuka Mária, Varga András, Sándor Lászlóné Gál Magdolna,
Borbély Józsefné Gyovai Anna, Tarjányi Ágnes, Major Sándorné
Urbán Margit – Kiskunfélegyháza. Csenki Balázs – Jászszentlászló.
Sikter László – Budapest XV. Cseh László – Pálmonostora. Egri
Kálmán – Kiskunmajsa. Fehér Józsefné Besze Rozália – Bugac. Dencs
Jánosné Bódog Mária, Réczi József Károlyné Marton Margit, Balog
Péterné Kovács Veronika – Kunszállás. Gulyás Ferenc, Barna Imre –
Tiszaalpár. Azzam Sobbhi – Brabrand (Dánia).
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok értékesítéséhez. Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/
562-018 vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Izsáki út 1/C. sz. alatti 696 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103
m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz.
alatti 49,8 m2-es helyiség, Móra tér 11. sz. alatti 61 m2-es helyiség, Nefelejcs
u. 20. sz. alatti 26,3 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség,
Petőfi tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség, Szent János tér 2. sz. alatti 18,4
m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló L. u. 9/1.
sz. alatti 42 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Alpári úti Ifjúsági
Sporttelep és a mellette fekvő területek, Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan,
Bajza u. 36. szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Bankfaluban építési telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Jókai u. 2. sz. alatti 2001
hrsz-ú terület, Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, Tóth Kálmán u. 10. szám alatti
820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, 2084
hrsz-ú ~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6
szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 614 hrsz-ú volt MÉH
telep területe, 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek Aranyhegyi ltp., 2/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület.
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoportvagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Augusztus 29-én lesz a Szent Mónika közösségek országos találkozója.
A kiskunfélegyháziak együtt utaznak. Találkozó a vasútállomáson reggel
6.15-kor. Az esti szentmisét az Ótemplomban szintén a Szent Mónika
közösségért mutatják be.
• Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozó lesz Szegeden. Tőkés
László nyugalmazott református püspök, európai parlamenti képviselő és
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kezdeményezésére augusztus
30-án, este 6 órakor a szegedi dómban Pünkösdváró Európa elnevezéssel Kárpát-medencei ökumenikus találkozót tartanak.
• Szeptember 1-én megkezdődik a tanítás. Veni Sancte (tanévnyitó)
szentmise és ünnepség a Constantinumban szeptember 1-jén 8 órakor az
Ótemplomban lesz.
• Az iskolai oktatás kezdetével megkezdődik a hitoktatás is az iskolákban
és a plébániákon. Jelentkezni a hitoktatóknál és a plébániahivatalokban
lehet.
• Szeptember 12-én a jubileumi körútja alkalmából - 10 éve a KalocsaKecskeméti Főegyházmegye érseke – városunkba érkezik dr. Bábel
Balázs érsek atya. Ezen a napon a Constantinum intézmény diákjaival is
találkozik.
„Szeretném, hogyha a püspökség mindenkinek atyai ház lenne” – fogalmazta meg főpapi működésének filozófiáját Bábel Balázs.
• Szeptemberben MÁRIA-napok lesznek. Részletes program később lesz
a templomi hirdetőkön.
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Augusztus 24-től - augusztus 30-

ig: Alma Patika Kiskunfélegyháza, IX. körzet, 8/B. Tel: 76/712036. Augusztus 31-től - szeptember 6-ig: Holló patika Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 71. 76/462-454. Szeptember 7-től - szeptember 13-ig Hóvirág Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Szegfű u.
10/a Tel: 76/463-363. Szeptember 14-től - szeptember 20-ig:
Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a Tel:76/432-000.
Figyelem! Ügyelet kezdete előtt még nyitva tart: hétfőtől szombatig 20
óráig és vasárnap 19 óráig az ALMA Patika. A heti váltásban (kifüggesztett)
ügyelő patikák csak 20 óra, illetve 19 óra után kezdik az ügyeletet és az
utána következő készenléti szolgálatot.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: augusztus 29-én és 30-án: Dr. Sörös József
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 0670/6677 - 188. Dr. Vígh István
Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128.
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Őrzik
a hagyományt…
Annak idején, mint gimnazista diákok
csaptak össze először az olasz futballozó
hölgyekkel Félegyháza focista leányai.
Azóta is évente sor kerül – a barátság
jegyében – kis- és nagypályán az esedékes futballmérkőzésre, hagyománnyá
nemesítve a két város női futball összecsapását.

A KHTK Sakk Szakosztálya Tanács István elnök vezetésével ezen a nyáron is megrendezte
a Honvéd sporttelepen egyhetes, hagyományos, napközis diák sakktáborát, amelyen
tizennyolc fiatal vett részt.
A tábor több célt is szolgált. A diákok sakktudása fejlesztése, felkészítésük a következő tanév sakkversenyeire, azonos érdeklődési körű
kortársaik között hasznosan tudták eltölteni
szabadidejüket. A fő cél természetesen az utánpótlás nevelés. Az elmúlt évek során a tábo-

rozók közül több fiatal jutott magasabb szintekre a sakkjátékban: diák olimpiák megyei döntőinek érmes helyezései és országos döntőkbe
jutások, de többen a szakosztály csapata eredményes sakkozóivá is váltak. A sakk mellett
labda és egyéb ügyességi, szabadtéri játékok is
helyet kaptak a programokban. A tábor szakmai
programjait Seres László irányította. Kemény
Csaba, Kovács Zoltán, Nagy György felnőtt
sakkozók alkalmanként bekapcsolódtak a tábor
munkájába, segítettek a felkészülésben, a diákok felügyeletében.
Nagy György

Az idén a Városalapítók Napjára tervezett
összecsapás elmaradt, helyette a félegyházi lányok meghívást kaptak az Vellaiban megrendezett kispályás regionális
tornára. A 8 csapattal megrendezett focifesztiválon Kiskunfélegyháza csapatát
volt és mai gimnazisták, egyetemisták és
egy vendégjátékos képviselte.
A két pályán párhuzamosan zajló selejtezőkön városunk leányai a Vecchie Glorie csapatát 2:0-ra; a Scudelettét 9:0-ra; a
Sevenrancing Road-ot 3:1-re verték.
A rendezés sajátossága folytán az ezután
következett hosszú szünet nem tett jót a
magyar lányoknak, a ritmusból kizökkentett csapatunk egy verhető ellenféltől a

Edzőváltás a Félegyházi ASI-nál
Pálosi Balázs lett a Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sportiskola új játékosedzője. Elődje,
Szűcs Attila Budapesten folytatja munkáját.
Pálosi Balázs pályafutása során több első
osztályú csapatban versenyzett. Tizenkilenc
évesen már az ausztriai Langenlois város első
ligás csapatában játszott. Három év után tért
haza. Balázs régi vágya volt, hogy játékosedző lehessen. Álma, köszönhetően Karsai
Ferencnek, Félegyházán valót vált. Pálosi Ba-

lázs feladta az Extra-ligában játszó, az NB IIben szereplő csapatok, valamint az utánpótlás
korú játékosok felkészítése a bajnokságra,
illetve a versenyekre.
Személyi változás történt az Extra-ligás csapatban is. A távozó Schaffer Dániel helyébe
Krepuja Bojan lépett. Az NB II-es csapatot
két játékos, Laskó László és Zentai Gábor
erősíti az idei szezonban. Az Extra-ligában a
bajnokság szeptember 12-én kezdődik.
Némedi László

Kunfehértón rendeztek sakktábort idén nyáron az általános iskolások számára, ahol a diákok
részére magas színvonalú oktatást tartottak, továbbá sakkversenyeket és játékos
sportvetélkedőket rendeztek. A sport mellett a diákok a hétvégén megrendezésre kerülő strandfesztiválon is részt vettek, ahol meghallgatták a Hooligans, illetve a Magna Cum Laude koncerteket. A táborvezetői feladatokat Lantos Pál és Rácz István látta el. Lantos Pál sakkoktató

Cesare Dei Bosch-tól kikapott 2:0-ra. A
lassan magára találó félegyháziak ezután
egy sima 3:0-ás győzelemmel intézték el
a már egyszer legyűrt V. Glorie együttesét
és játszhattak a harmadik helyért, ahol a
Caca-Pusa csapata felett küzdelmes mérkőzésen 2:1-re diadalmaskodtak. Így szerezték meg a regionális torna bronzérmét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
az utolsó két találkozón a megsérült
Üveges Katalin helyett az Olaszországban élő és a tornára nézőként ellátogató
egykori szentesi ALKO játékos, Juhász
Nikolett „ugrott be”.
A Félegyháza csapatát Bagdi Csilla,
Rosta Eszter, Rátkai Orsolya, Zsadányi
Szilvia, Körmöczi Ildikó, Üveges Katalin, Kiss Anikó, Bali Cintia és Ficsór
Mónika alkotta.
A nagyszerű nemzetközi szereplés mérlege tehát 5 győzelem, 1 vereség, 19 rúgott, 4 kapott gól és a harmadik hely.
A hagyomány folytatásán túl a barátság
elmélyítését is szolgálta ez a túra, hiszen
Mario Scariot, Luigi Calligaro, Sergio
Susanetto, Davide Ugarelli és a többi
kedves vellai polgár ismét kifejezte
szeretetét a félegyháziak iránt és kitüntető
kedvességgel, barátsággal fogadták a
csapatot. A lányok ellátogattak Don Loris
atya tragédiájának a színhelyére, majd
megkoszorúzták síremlékét.
RF
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Félegyházi diadal a IX. Kiskun Kupán
Idén augusztus 15-én és 16-án rendezték meg
városunkban a hagyományos Kiskun Kupa
Nemzetközi Ökölvívó tornát. A megmérettetésen Kiskunhalas, Kecskemét, Beregszász
és Kiskunfélegyháza utánpótlás korú versenyzői mérték össze tudásukat, ezúttal csapatverseny formájában.
A verseny mindkét napján izgalmas és színvonalas mérkőzésket láthatott a nagy számú
közönség. A csapatverseny győztese a rendező
Kiskunfélegyházi Honvéd Testedző Körének
csapata lett. Második helyen a Beregszászi Box
Club végzett. Harmadik helyen zárta a tornát a
Kiskunhalasi Box Club, míg a negyedeik helyen a Kecskeméti SC öklözői végeztek.
Egyéni győztesek: Rácz Antal, Demeter István,
Kontrecz Márk, Pap Ádám (KHTK), Takács
Ákos, Molnár Zoltán (Khalasi BC), Farkas

Gyula (KHTK), Herczeg Norbert (KSC), Révész Mihály
(Beregszászi BC), Lakatos Pé-

ter (KHTK), Herczeg József (KSC), Hegedűs
Tibor, Kozák Gusztáv, Mizsei Vivien (KHTK).
Némedi László

A Kiskunfélegyházi Honvéd TK versenyzője Mihály János, a magyar ökölvívó
válogatott edzőtáborában készül a világbajnokságra. Mihály János versenye augusztus huszonkilencedike és szeptember tizenharmadika között lesz Milánóban. Mizsei Vivien a felnőtt női EB-re készül, amit Ukrajnában rendeznek
meg szeptember 8-17. között.

Kupát nyert a Kenyeres SC
Hat csapat részvételével rendeztek strandröplabda bajnokságot augusztus 22-én városunkban.
A színvonalas megmérettetésen, küzdelmekben
gazdag mérkőzéseken alakult ki a végső sorrend.

Aranyérmes, egyben kupagyőztes a Félegyházi
Kenyér SC lett. A második helyen a Honvéd Szabadidős Sport Egyesület válogatottja végzett. A
bronzérmet a Gyógytorna SC csapata vihette haza.
A torna jó hírverése volt a strandröplabdának.
Ónodi László

Sporthírek
Sakk
Augusztus 19.-én kezdődött meg a Sakkozó Magyarok Világtalálkozója. Az
idén XIV. alkalommal találkoztak a
sportág müvelői, akik határon innen és
túlról érkeztek, hogy a Lakiteleki Népfőiskolán összemérjék tudásukat, s emellett ápolják a sportbaráti kapcsolatokat.
A felnőtt verseny létszáma 92, a gyermekversenyen 18-an játszanak. Az utolsó forduló 28-án pénteken 8-órakor kezdődik. Az ünnepélyes eredményhirdetésre előreláthatólag 14 órakor kerül sor.

Formula 3
Fekete Krisztián Formula 3-as pilóta
látogatott el és tartott bemutatót augusztus 20-án Kiskunfélegyházán. Az érdeklődők délelőtt a Gorkíj utcában csodálhatták meg a két versenyautót. Délután
egy lezárt útszakaszon tartott bemutatót
a pilóta. Fekete Krisztián az egyik helyi
rádió meghívására érkezett Kiskunfélegyházára.

Hirdessen a Félegyházi Közlönyben! Hirdetése ingyenesen jut el a város valamennyi polgárához!
Hatékonyság, kedvező árak! Félegyházi Közlöny, az Ön lapja! Tel: 0676/467-541

