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Közlöny
Kiosztották az idei Holló-díjakat

Walter Gábor kecskeméti festőművész és a kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör vehette
át idén a Holló László-díjat. A rangos elismerések átadására március 7-én, a Kossuth-díjas
festőművész születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen került sor a Kiskun
Múzeumban. A díjakat Komiszár János, festőművész, művészeti író, a Holló László Kuratórium
tagja adta át. A rendezvény résztvevőit Kapus Krisztián polgármester köszöntötte, ünnepi beszédet
mondott Halász János, a NEMFI parlamenti államtitkára.
Részletek a 3. oldalon.

Új ellátási formák indulnak
szeptemberben, a városi kórházban
Egynapos sebészet, sürgősségi betegfogadó hely kialakítása, a kúraszerű nappali ellátás megteremtése,
ezek azok az ellátási formák melynek megvalósítását támogatja a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet).
Amennyiben lehetséges, a szülészetet is újraindítjuk a hozzá kapcsolódó részlegekkel - csecsemő részleg, műtő, szülőszoba stb. - együtt. A működéshez szükséges fedezethez pályázat útján
juthat hozzá az intézmény. Az ellátási formákat a

tervek szerint szeptemberben már igénybe vehetik a város, és a vonzáskörzetébe tartozó települések lakói – mondta el lapunk érdeklődésére
dr. Vincze Sándor, a Városi Kórház új igazgatója.
Folytatás a 2. oldalon.

Március idusán
Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves családját az
1848/49-es szabadságharc
164. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
Program, március 15. (csütörtök), 8.30 óra: Bem József
mellszobor (Kossuth u. 12.).
Koszorúzás, megemlékezés.
8.45 óra, Petőfi tér, térzene: Közreműködik a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar. 9. 00 óra, Petőfi tér: Városi koszorúzási ünnepség az 1848/49-es szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére. Beszédet mond Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. Műsorral közreműködnek a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény diákjai.

Menesztették
a kórházigazgatót
Azonnali hatállyal felmentette Dr. Kovács
Józsefet, a Kiskunfélegyházi Kórház és
Rendelőintézet főigazgatóját február 23ai ülésén meghozott határozata értelmében a város képviselő-testülete.
Az intézmény vezetésével Dr. Vincze
Sándort bízták meg a városatyák. Dr. Kovács József és jogi képviselői úgy ítélték
meg, jogtalan döntés született, így bírósághoz fordulnak az ügy tisztázása érdekében. Az ülés után a város vezetője, és
az újonnan alakult egészségügyi albizottság tagjai és az intézmény újonnan
kinevezett főigazgatója tartott sajtótájékoztatót.
Folytatás a 2. oldalon.

Kazak
vendégek Félegyházán Önkormányzati videótár!
.
„A társadalmi-gazdasági modernizáció, mint Kazahsztán fejlődésének fő
irányvonala” címmel filmvetítéssel és kiállítással egybekötött előadást tartottak február 29-én a művelődési központban. A rendezvényt Kapus
Krisztián polgármester és Kairat Kambarov, a kazak nagykövetség konzulja
nyitotta meg.
Kapus Krisztián köszöntőjében
elmondta, Ficsór Józseffel, a
„Kun Összefogás” Konzorcium
titkárával keresték fel a budapesti
kazak nagykövetséget Kunok II.
Világtalálkozója előkészületeinek
kapcsán az év első napjaiban.
Részletek a 3. oldalon.

A jövőben a város hivatalos
honlapján (www.kiskunfelegyhaza.hu) megnézhetik az
érdeklődők a bizottsági és a
képviselő-testületi ülések teljes videóanyagát.
A felvételek az Önkormányzati videótár menüpont alatt találhatóak
meg. A videótár fejlesztése folyamatosan történik, így nemsokára
valamennyi városházi esemény (kistérségi ülés, kun konzorcium,
védelmi bizottság ülése stb.) anyaga elérhető lesz – tájékozatta a
Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester.
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Új ellátási formák indulnak a kórházban Testvérvárosunk
Folytatás az 1. oldalról.
Kevés az időnk, hisz a városi kórház várhatóan
ez év közepén állami fenntartásba kerül. Célunk, hogy mihamarabb feltárjuk a kialakult
problémák okait, a hiányosságokat és felkészüljünk a struktúraváltásra.
A sürgősségi ellátó, az egynapos sebészeti és
kúraszerű nappali kórházi ellátás, valamint a
szülészet beindításához a szakembergárda és a
technikai háttér egy része már a rendelkezésünkre áll. A szükséges fejlesztésekre a struktúraváltás kapcsán biztosít anyagi (pályázati)
lehetőséget az állam. Az intézmény átalakítása
tehát nem leépítéssel, hanem létszámbővítéssel

jár - hangsúlyozta dr. Vincze Sándor. A több
százmilliós adósságállomány lefaragására tett intézkedések is folyamatban vannak. Első dolgunk
a szerződések felülvizsgálata, a kifizetett, vagy
kifizetendő összegek jogszerűségének megállapítása. A munkánkat nagyban elősegítheti az
intézmény és az önkormányzat közötti közvetlen
kapcsolat, melyben segítségünkre lesz az újonnan létrehozott egészségügyi albizottság. Ennek
okán, kapcsolatunk nem ad-hoc jellegű, hanem
ha kell, napi szintűvé válik. Fontos ugyanis, hogy
a döntéshozók világosan lássák a történéseket, a
kínálkozó lehetőségeket, ugyanakkor az estlegesen felmerülő problémákat is – tette hozzá a
főigazgató.

Menesztették a főigazgató főorvost
A képviselő-testület az 1/2012. sz. kt. határozatával döntött a fegyelmi eljárás megindításáról
Dr. Kovács József ügyében. Az igazgató egy
tanulmány elkészítésére megbízási szerződést
kötött a Primatus Ecofinance Consulting BVBAval. A kötelezettség-vállalásról szóló szerződést
kizárólag képviselő-testületi határozat birtokában, fenntartói jóváhagyással írhatta volna
alá az igazgató - Dr. Réczi László, vizsgálóbiztos
jelentése szerint az egészségügyi intézmény
vezetője fegyelmi vétséget követett el.
Kapus Krisztián polgármester az ülést követő
sajtótájékoztatón elmondta, mindenki számára
nyilvánvaló hosszútávon nem tarható a település
egészségügyi ellátásának jelenlegi helyzete, az
aktív betegellátás megszüntetése. Nem tarható a
helyi ellátásra jellemző hosszú várakozási idő,
ami komoly veszélyt jelent a lakosság számára.
Az elmúlt időszakban több olyan eset jutott az
önkormányzat tudomására, amely aggályosnak
minősül. Ezért a fenntartó önkormányzat, a város
és vonzáskörzetébe tartozó lakosság érdekében,
elengedhetetlennek látta a helyzet mielőbbi orvoslását. A képviselő-testület szakmai szempontokat és a lakosság érdekeit figyelembe véve, felmentette főigazgatói tisztségéből dr. Kovács
Józsefet. Az intézmény vezetésével dr. Vincze
Sándor bízta meg. A városatyák mindemellett
egy újabb fegyelmi eljárást kezdeményeztek, illetve létrehozták az egészségügyi albizottságot,
melynek elnöke Szamosi Endre lett, tagjai
Dongó József és Ernyes László.
Dongó József, az újonnan megalakult egészségügyi albizottság tagja elmondta, dr. Kovács József
2008-as kinevezése óta az önkormányzat több
mint 1 milliárd forinttal támogatta a kórház
működését. Az országosan is egyedülálló mértékű támogatás ellenére sem sikerült azonban az

intézmény anyagi helyzetén javítani. A komplex
válságkezelés elmaradt, csupán részmegoldások
születtek. Az elmúlt időszak kórházi eseményeinek értékelése egyértelműen bizonyítja, hogy az
intézmény vezetője hibás - szakmai és pénzügyi
- intézkedések sorozatát hajtotta végre, a gazdálkodás tervezetlen és felelőtlen volt. A kórház
pénzügyi helyzete az önkormányzattól érkező támogatások ellenére is tovább romlott. A feltárt
hiányosságokból kitűnik, hogy a kórház vezetője
nem megfelelően alkalmazkodott az ágazati körülményekhez, nem szervezte megfelelő módon
az intézmény belső szakmai és gazdálkodási
folyamatait - derült ki a belső ellenőri vizsgálat
során. Az okozott károkat fel kell mérni és fel
kell tárni, ennek ismeretében lefolytatni a jogi
eljárásokat.
Dr. Vincze Sándor elmondta, jelentős önkormányzati gyakorlattal rendelkezik, közel hat évig dolgozott az Országos Tisztifőorvosi Szolgálatnál,
majd az OEP Stratégiai Főosztályát vezette.
Célja, hogy tisztázza mi okozta a félegyházi
kórház csődjét. Javaslatokat tegyen az intézmény
talpra állítására.
Szamosi Endre, az újonnan létrehozott egészségügyi albizottság elnöke kijelentette, bízik
abban, hogy az új igazgató jó irányba tudja fordítani a jelenlegi már tarthatatlannak minősített
folyamatokat. Reméli, hogy a kórház működése
visszaáll a korábbi állapotba, és a város lakossága helyben találja meg a gyógyulást.
A városi kórház leváltott főigazgatója és jogi
képviselői több kifogást emeltek a fegyelmi eljárással kapcsolatosan. Dr. Kovács József elmondta, az ügy a munkaügyi bíróságon fog folytatódni. Az igazságra az ügyészségi vizsgálat során fény derül- hangúlyozat a főigazgató.
Teljes cikk: www.felegyhazikozlony.hu

Megtörtént a kórház adás-átvételi eljárása
Dr. Vincze Sándor a Kiskunfélegyházi Városi
Kórház, Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ megbízott igazgatója március 2-án számolt be megbízatása első munkahetéről Dongó Józsefnek, az Egészségügyi
Albizottság tagjának.
Az intézmény vezetője elmondta, március 1-én
megtörtént a kórház hivatalos átadás-átvételi
eljárása. Az intézkedések között szerepelt
továbbá az eddigi ápolási igazgató vezetői megbízásának visszavonása, és megbízott ápolási

igazgató került kinevezésre. A kórház gazdasági
igazgatói és az ápolási igazgatói munkakörei
meghirdetésre kerültek, a pályázatok kiírása is
megtörtént. Az átadás-átvétel idején a betegellátás az intézményben zavartalanul folyt. A
megbízott igazgató kihangsúlyozta: a következő időszakban heti rendszerességgel találkoznak a bizottság tagjaival, megbeszélik az aktuális, fontos kérdéseket, amelyekről Kiskunfélegyháza lakóit is informálják – nyilatkozta
lapunknak Dongó József, az Egészségügyi Albizottság tagja.

az erdélyi Torda
Idén március 16-án az erdélyi Tordán szentesítik
Torda és Kiskunfélegyháza város között a
testvérvárosi okmányt. A kiskunfélegyházi delegáció részt vesz a március 15-én megrendezésre
kerülő Petőfi ünnepségen, illetve a Tordai
csatában elesett hősök emlékére készült tábla
avatásán.
A két település között az 1990-es évek vége óta van
jól működő kapcsolat, mely az elmúlt évek alatt
bővült, és több területre is kiterjedt. Az együttműködés egyik eredménye, hogy a tordai Jósika
Miklós Elméleti Líceum és a Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskola között jól működő kapcsolat alakult ki. Ennek köszönhetően március 14-én
egy iskolai csoport látogat Tordára, s a Petőfi ünnepségen egy műsorral is közreműködnek.2008-ban
egyébkéntKiskunfélegyházaváros Képviselő-testülete
egy nagyobb összeggel járult hozzá a tordai magyar iskola létrejöttéhez. Az iskola vezetősége a termeket az adományozó városokról nevezte el, így
kapta a tornaterem a „Kiskunfélegyháza terem”
nevet. A támogatásokkal megvalósulhatott az önálló
magyar tannyelvű oktatás a településen, ezzel biztosítva az ott élő magyar gyerekek anyanyelven
történő tanulását. A másik jelentős kapcsolat a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottsággal alakult
ki. Elnöke, Pataky József évtizedek óta kutatja az
1944. szeptember 11. – október 7-ig tartó tordai csata
részleteit, az ott elesett vagy eltűnt hősöket, illetve
lelkesen gondozza a tordai temetőben található katonasírokat. Közreműködésével 2008. szeptember
13-án emlékművet állítottak a bonchidai temetőben
a tordai csatában elhunyt 109 magyar honvéd emlékére. Az emlékmű felállításához Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata is támogatást nyújtott.
Pataki József kutatásainak köszönhetően a Magyarországi Honvédelmi Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatala tájékoztatást adott a tordai csatában elesett kiskunfélegyházi hősök adatairól, akiknek tiszteletére 2011.
november 2-án avattak emléktáblát a kiskunfélegyházi felső temetőben. A csatában elesett félegyházi
és a város környékéről származó magyar katonák
tiszteletére 2012. március 16-án a tordai temetőben
állítanak méltó emléket.

Összefogással
a tanyák biztonságáért
Közös akcióban vettek részt február 20-án a
város külterületén a kiskunfélegyházi Mezei
Őrszolgálat, a közterületfelügyelők és a
rendőrkapitányság munkatársai. Az ellenőrzés
a város külterületének északi részét érintette,
célja pedig a közbiztonság javítása, a külterületen élők figyelmének felhívása arra,
hogy az idegen személyek, gépjárművek
mennyi veszéllyel járnak a tanyákon élők
számára. Az akcióban 180 fővel vették fel a
kapcsolatot, akik közül 107 főt ellenőriztek,
egy körözés alatt álló személyt sikerült
előállítaniuk és két fő ellen hatósági eljárás
indult. Csáki Zsolt, a Mezei Őrszolgálat
vezetője elmondta, a közterületfelügyelők két
terepjáróval vettek részt az akcióban, mely a
mostani csapadékos útviszonyok között
jelentős segítséget jelentett.
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Konzorciumi ülést
tartottak a kunok
A „Kun Összefogás” Konzorcium február 22én tartotta tanácsülését Kiskunfélegyháza város
polgármesteri hivatalának dísztermében, melynek témája volt az Eurázsiai Összefogásért
Alapítvány kérelmének megtárgyalása és a
Kunok II. Világtalálkozójának előkészítéséről
szóló tájékoztatás.

Az idei Holló László-díj egyik büszke tulajdonosa a
városunkban is jól ismert Kecskeméten élő Walter
Gábor festőművész, aki a realista festészet kiváló
művelője. Témavilága széleskörű, ecsetje rendkívül
biztonsággal mozog a vásznon. Tájképei levegősek
derűsek és mindig hordoznak egy csipetnyi romantikus ízt. Alakjai, portréi izzanak az érzelmektől a
néző azonnal kontaktust tud teremteni a figurákkal.
Csendéletei, belső terei kiváló festői megoldásokat
mutatnak, s bár komoly mondanivalót nem, de annál
több technikai bravúrt, titokzatosságot hordoznak,
ezáltal a nézők tudatalattijáig hatnak. Különös festői
világa a jazz, a zenészek, a zenekarok impresszionisztikus megfestéseivel az zene expresszív hatását
érzékelteti.
A Holló László Képzőművész Kör akkor kapta az
elismeréseket (Csokonai-díj, Holló-díj), amikor
története során legtöbben vallják magukat odatar-

tozónak, amikor a város közösségi létének egy domináns szeletét jelenti, s amikor leginkább betölti
esztétikai, intellektuális küldetését. A kör épp nagy
taglétszáma miatt távolról sem egységes, de mindent felülír az összefogás, a baráti kör közösségi léte.
E jeles történelmi évfordulójuk alkalmából a mögöttük hagyott évtizedek egyenletes alkotói munkásságát, a Holló kultusz töretlen ápolását díjazta a kuratórium. A kör eleven nyüzsgő alkotói életet élt, s él
- most talán a legintenzívebben. Az alapító tagok
közül öten még mindig lelkes dolgozói a közösségnek, de a legerősebb szakmai vonulatot a 30 és 50
év közötti, egyre inkább beérő alkotók jelentik. Témaviláguk általában a napi élet valóságához kötődik,
eszközeik, anyaghasználatuk nagyon változatos.
Kiskunfélegyháza szinte minden jelentős eseményén, évfordulóján jelen vannak rendezvényeikkel,
ötleteikkel.
RF

Az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány a II. Kun
Világtalálkozó társprogramjaként „Eurázsiai
Történelmi Lovas utat” tervez Magyarországról
Kazahsztánba. Az utazás célja a rokon népek
barátsága és a kun-magyar lovas hagyományok
ápolása mellett Nursultan Nazarbayev, kazak
köztársasági elnök születésnapi ünnepségére
személyes jelenléttel kívánnak tisztelegni. Az öt
hónapos út során minél szélesebb körben kívánják megismertetni Magyarországot és a „Kunság” hagyományait. A Kunok II. Világtalálkozójára 2012. szeptember 8-22-ig kerül sor, melyet számos elő- és utórendezvény kísér. Programfüzet készítése – települési és a Világtalálkozóhoz igazodó programok összegyűjtése.
A találkozó nyitórendezvénye 2012. szeptember
8-án Karcagon, és záró rendezvénye szeptember
22-én Kunszentmiklóson lesz.
A „Kun Összefogás” Konzorcium 2011 decemberében az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2012. évet Kun Évnek, valamint a
Kiskun és a Nagykun önkormányzatok képviselőtestületei minden év május 6-át Jász-Kun Emléknappá nyilvánították.

A kommunista diktatúrák
áldozatainak emlékezete

Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodást írt alá március 7én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a
2011 őszén megalakult Testvérvárosi Egyesület. Az
okmányt az önkormányzat részéről Kapus Krisztián polgármester, az egyesület részéről Ficsór
József elnök írta alá. Az együttműködés célja, hogy
a kapcsolattartás Kiskunfélegyháza testvér- és partnervárosaival minél sikeresebb és eredményesebb
legyen az összes érintett számára.
Kiskunfélegyházának az elmúlt 20 év alatt jelentős
és sokrétű kapcsolatrendszere alakult ki Európa számos településével. Ezen testvértelepülések nagy
részében a külkapcsolatokat civil szervezetek koordinálják, melyek a helyi önkormányzatokkal
kapcsolatot tartva eredményesen működtetik a kap-

csolat rendszert. Az európai mintára 2011. szeptember 7-én alakult meg Kiskunfélegyházán a Testvérvárosi Egyesület Kiskunfélegyháza elnevezésű civil
szervezet, mely az említett feladat ellátására hivatott. Az egyesület célul tűzte ki, hogy szervezi, koordinálja, ápolja a Kiskunfélegyháza partnervárosaival kialakított kapcsolatokat. Az egyesület már
eddigi működése alatt is jelentős eredményeket
könyvelhet el: a civil szervezet közreműködésével
angol partnervárosunkból idegen nyelvű könyvadomány érkezett a Városi Könyvtárba, illetve a
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolájában indult Szociális gondozó és ápoló képzés tárgyi feltételeinek
egy részét a dán Kjellerup város adománya biztosítja.

Kazak vendégek városunkban
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, az
egyeztetés kapcsán merült fel annak lehetősége is, hogy a nagykövetség munkatársai bemutatják országukat Kiskunfélegyháza polgárainak, mely most vált valóra. A mai kiállítás
tehát kiváló alkalom arra, hogy megismerkedjünk őseink, a kunok-kipcsákok földjét.

Kairat Kambarov, a kazak nagykövetség konzulja kihangsúlyozta, nagy megtiszteltetés volt
elfogadni a város meghívást. A kapcsolat nem új
keletű, az utóbbi három évben, az I. Kun Világtalálkozó óta egyre szorosabbá válik. A rendezvény célja, hogy Félegyháza polgárai is megismerjék világ 9. legnagyobb területű, alig 16 millió lakosú országát.

A világ történelmének legszörnyűbb diktatúrája
áldozataira emlékezett Magyarország február
25-én. Hazánk szovjet megszállása során 650
ezer férfit hurcoltak el megsemmisítő táborokba.
A doni szénmedence bányáiba 120 ezer, a hazai
koncepciós perekben elítéltek száma is túllépi a
százezret, áldozataink száma összesen meghaladja a félmilliót. Városunkban február 24-én, a
KÖSZI Közgazdasági Szakközépiskolájában
tartottak megemlékezést a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére. Beszédet mondott
Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármes tere. Emlékműsort adtak a Közgazdasági Szakközépiskola diákjai. A megemlékezést követően
a vasútállomásnál található Návay-emléktáblát
koszorúzták meg a város képviselői.

4. oldal

Programajánló
Művelődési központ:
Március 9., péntek 19 óra: Bernard Slade:
Jövőre Veled Ugyanitt 2. Romantikus vígjáték Bánfalvy Ágival és Harmath Imrével.
Március 14., 21., 28 szerda 17 óra: Színpadon a képzőművészet. Szerelem a képzőművészetben. A Képzőművészeti szabadegyetemi előadássorozat rendezvényei. Előadók: Szabó Ildikó tanár és Lukács Ferenc.
Március 24., szombat 16 óra: Mazsorettörténeti kiállítás megnyitója az aulában.
18 óra: Zenebarátok tavaszi hangversenye.
Március 25. vasárnap 9.30-15 óra: KHTK
Sakkszakosztály NB II. bajnoki mérkőzése.
Március 28., szerda 18 óra: Közéleti Beszélgetések sorozatunk vendége: Jankovszki
Zoltánné, a 20 éves Mazsorett együttes vezetője.
Szakmaközi Művelődési Ház
Március 9- 20 óra: A HÁZASSÁG NAPJA.
Előadásokkal egybekötött beszélgetések.
Lepjük meg a násznépet! – ötletek a saját
készítésű ajándékokra. Játékos vetélkedő a
házaspároknak. A programokon való részvétel ingyenes.
Március 12., 17 óra: A babakelengye és a
csecsemő valódi szükségletei. Előadó és a
beszélgetést vezeti: Dr. Sinkó Melinda –
orvos és szoptatási tanácsadó.
Március 17., 16-24 óra: JÓTÉKONYSÁGI
EST – Tóth Tibikéért, 16-18 óráig gyermekprogramok, 18-24 óráig nosztalgiaest.

Színpadon
a képzőművészet
Rendhagyó módon a közönség is a színpadon foglalt helyet a Művelődési Központ
színháztermében február 22-én.
Az induló képzőművészeti szabadegyetem
előadássorozat nyitó rendezvényén a szerelem volt a téma. Az előadás végén a hallgatóság tagjai életképet alkotva Botticelli
Tavasz című festményét keltették életre. Szerdánként mindig más témában mélyednek el
az előadók, Szabó Ildikó és Lukács Ferenc.

Pályázatfigyelő
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. fotópályázatot hirdet “A
város fája”címmel, középiskolások számára. Az
ősz, tél, tavasz számos lehetőséget ad a megfigyelésre. Beérkezési idő: 2012. április 9-től 2012.
április 20-ig. Cím: ÉSZAKERDŐ Zrt. Humánpolitikai Osztály 3525 Miskolc Deák Ferenc tér 1. A hátoldalon tüntessék fel, hol található a fa (város, utca
(tér), házszám) és a pályázó adatait (név, osztály,
iskola, elérhetőség). A pályázó tudomásul veszi,
hogy a beküldött fotókat az ÉSZAKERDŐ Zrt. szabadon felhasználhatja és ezzel kapcsolatban szerzői
díjra nem tarthat igényt. A legjobb pályamunkák
különleges díjazásban részesülnek és valamennyi
kiállításra kerül a “Madarak és fák napja” rendezvényünkön. http://www.eszakerdo.hu
A részletes pályázati kiírásokról érdeklődjön a városi
könyvtárban, nyitvatartási időben.
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Történelmünk fába faragva…
Érdekes kiállítást rendezett a Szakmaközi Művelődési Ház, melynek megnyitója február 24-e
délutánján volt. Vitéz Nagy János László felvidéki fafaragó munkáit tekinthették meg a
jelenlévők.
Elsősorban táblaképek, illetve portrék várták az
érdeklődőket, melyek témája kizárólag a magyar
történelem régmúlt alakjai, eseményei voltak.
Nagy erénye a kiállításnak, hogy a felvidéki alkotó olyan témákhoz is nyúlt – kitelepítések, a
II. világháború magyar katonáinak emléke -,
amelyeket errefelé évtizedekig nem láthattunk
műalkotásokon. Túl a konkrét események megmunkálásán minden alkotásáról árad a bensőséges hazaszeretet, a hon sorsáért érzett féltő aggodalom. Különösen akkor érzünk rá az
előbbiekre, ha ujjukat gyengéden végigfuttatjuk a
rétegesen kifaragott figurákon. (Bár ez a fajta
„érzékelés” műtárgyak
esetében kevésbé szerencsés.) A művész magas szintű tudásról, anyagának szeretetéről, tiszteletéről tesz tanúbi-

zonyságot műveiben. Talán két
„hiányt” említhettünk a bemutatóval kapcsolatosan.
Az egyik, hogy jó
lett volna ebből az
anyagból még többet látni, a másik,
hogy túl kevés ideig van nyitva ahhoz, hogy az ifjúság minél szélesebb rétegével
megismertethessük ezeket az alkotásokat (és eseményeket). RF

Kalandozás Nepálban
Sipos Erzsébet tartott előadást „Katmandui
esküvőtől a muktinathi zarándokhelyig” címmel, a Földrajzi szabadegyetemi előadássorozat
keretében február 23-án a Hattyúházban. A
szerző egyben bemutatta Nepál című könyvét is.
Bevezetőt mondott Bense Zoltán.
Sipos Erzsébet kapcsolata Nepállal családinak
mondható. A 70-es években a Budapesti Műszaki
Egyetem könyvtárosaként ismerkedett meg az
Építészmérnöki Kar nepáli származású hallgatójával, Prakash Bir Singh Tuladharral és családjával.
Sipos Erzsébet a család meghívásának elege téve,
2002-ben hosszabb ideig tartózkodott Nepálban,
tanulmányozta az ország építészetét, az ott élők életmódját, szokásait. A városokon és hegyeken át

vezető utazások tapasztalatairól újságcikkekben, építészeti
lapokban számolt be,
fotóit kulturális központokban, könyvtárakban mutatta be.
Az utazások teljes
képanyagából 2010
tavaszán jelent meg könyv a Kossuth Kiadó gondozásában. A szerző személyes találkozásain, élményein keresztül ismerhetjük meg Nepál titokzatos
világát művészetét, építészetét és hitvilágát csakúgy,
mint a mindennapi életet, az étkezési szokásoktól a
párválasztás hagyományain át egészen a temetkezési
szertartásokig.

Szállt az ének a Darvasban
Immáron második alkalommal tartották meg a
Darvas József Általános Iskolában a „Száll az
ének” kistérségi népdaléneklési találkozót. Az idei
rendezvényre, melyen a térség iskolái vettek részt,
február 29-én került sor.
A találkozón húsz diák lépett fel. A versenyzők külön
teremben, és zsűri előtt adtak számot tudásukról. Az
alsó és felső tagozatosok két-két népdalt adtak elő.

Eredmények, alsó tagozat: 1. Nemes Nagy Adél, 2.
Fehér Lilla, 3. Kiss Alma. Különdíjban részesült
Czakó Csaba. Felső tagozat: 1. Papp Nóra, 2. Katona Erzsébet, 3. Csányi Dóra. Különdíjat kapott
Keserű Benedek. Az eredményhirdetés végén Kapus
Béla, városunk díszpolgára egy népdalokat tartalmazó CD lemezt adományozott a győztes Papp
Nórának.
Némedi László
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Wass Albert műveit
olvasták
Huszonöt órás felolvasás kezdődött február 24én Wass Albert műveiből az Amerikai Egyesület
Államok béli Miami-ban, az erdélyi Gyergyószentmiklóson, valamint negyvenhárom magyar településen, közöttük Kiskunfélegyházán
is. A résztvevők a Petőfi Sándor Városi Könyv
tárban olvasták fel Wass Albert, a tankönyvekből kimaradt írónk műveit, itt 15 órán keresztül.
A helyi rendezvény közönségét Gulyás László
vándormuzsikus, a kezdeményezés félegyházi
elindítója köszöntötte, aki felolvasta Hegedűs
Gergely András, a program elindítójának levelét.
Az író munkásságáról Juhász István, városunk
díszpolgára beszélt. A tizenöt órás felolvasó est
nem csak Wass Albert munkásságának dicsérete,
hanem a magyarságtudatról is szól. A rendezvény
22 óráig tartott, majd február 25-én fejeződött be.
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Állásbörze a művelődési központban
Képzés- és állásbörzét tartottak
február 21-én a művelődési központban. A programot a Kiskunfélegyházi Karrier Központ szervezte. A résztvevők a képzésekkel, illetve munkalehetőségekkel
kapcsolatban kaptak információkat a rendezvény keretén belül. A börzén ezúttal tizenkét kiállító vett részt. A rendezvényt
Balla László alpolgármester nyitotta meg.
Balla László elmondta, manapság nem csak fiatal pályakezdőknek, frissdiplomásoknak, hanem
a középkorúaknak és a nyugdíj
előtt állóknak is nagyon nehéz
munkát találniuk. Minden lehetőséget ki kell aknázni. Ilyen lehetőség a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Művelődési Központ Karrierközpontjának mai állásbörzéje is, mely a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretén belül, „Építő közösségek – közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért” elnevezésű konstrukcióban zajlik. Az intézmény munkatársai szervező és koordináló munkájukkal lehetőséget
teremtenek arra, hogy a munkáltatók és a munka-

vállalók egymásra találjanak, illetve lehetőségek
arra, hogy betekinthessenek az érdeklődők abba,
hogy milyen oktatási és munkalehetőségek állnak
rendelkezésre Kiskunfélegyházán és a kistérségben. A művelődési központ karrierirodájában
ebben az évben is sokan regisztráltak, s vették
igénybe szolgáltatásaikat. A segítő szándék célba
is ért, hiszen vannak, akiknek a karrieriroda
munkatársainak segítségével sikerült állást találnia
– hangsúlyozta ki Balla László.

Jégből mentették ki a férfit a tűzoltók
A hosszú élet titka
a szeretet

Szituációs gyakorlatot tartottak kiskunfélegyházi és tiszakécskei tűzoltók
február 24-én a szikrai Holt-Tiszánál.
A lánglovagoknak egy férfit kellett kimenteniük a jég fogságából. Két héttel
korábban mindezt fabábukkal gyakorolták, most azonban élő ember volt a
vízben.
A tűzoltók létrával felszerelve, hason
csúszva közelítették a „szerencsétlenül
járt korcsolyázót”, és emeleték ki a magatehetetlen embert a vízből. A gyakorlatot többféleképpen is végrehajtották.
A gyakorlatban résztvevő mentős elmondta, a parttól távol jégbe szakadt embernek a gyors kihűlés miatt nem sok esélye van
a baleset túlélésére. Egy perc elteltével már

Vallja a kilencvenedik születésnapját ünneplő
Tarjányi Béláné. Az idős hölgyet ma (február
27-én) otthonában köszöntötte a jeles évforduló
alkalmából Kapus Krisztián polgármester. A jó
egészségnek örvendő Mária néni örömmel fogadta a város ajándékát, illetve Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke által szignált oklevelet.
Tarjányi Béláné 1922. február 26-án született
Kiskunfélegyházán, kisbirtokosi családban. Hárman voltak testvérek. Mária néni 1943-ban ment
férjhez. Házasságukból két gyermek született.
Tanyán gazdálkodtak, ám a Rákosi-rendszer őket
is kisemmizte. Termelőszövetkezetben dolgoztak,
szinte éhbérért. A városba 1971-ben költöztek.
Férjét 1994-ben veszítette el Tarjányi Béláné,
azóta fiával él. Mária néni szerint a hosszú élet
titka az emberek, a család szeretete. Szeretet nélkül
nincs megbecsülés, az emberi lélek kiüresedik, a
gyűlölet pedig lerövidíti az életet.

nem tud a kezével fogni, másfél perc múlva
pedig karjával sem képes megtartani magát.
-munkatársunktól-

Jégeső elhárítási rendszer Félegyházán?
Jégeső elhárítási rendszer kiépítését kezdeményezi
Félegyházán és környékén Buszlai István, a Marillen Kft. ügyvezetője. Az elmúlt három évben kétszer pusztított a jég környezetünkben. A klímaváltozás okozta szeszélyes időjárás miatt a gyümölcsösöket ma már kiépített öntöző, fagyvédő és
jégvédő rendszer mellett lehet csak gazdaságosan
és biztonságosan művelni. Ezt a környékünkön
gazdálkodók több helyütt felismerték, társaságok
alakulnak és épülnek a jégvédelmi rendszerek.
Kiskunfélegyháza területének teljes lefedettsége 10
millió forintból megoldható lenne.
Idén több megyében is megkezdték a jégeső-elhárító rendszer kiépítését, önkormányzatok, hegyközségek és termelők kezdeményezésére. BácsKiskun megyében önkormányzatok, hegyközségek
és termelők összefogásával több helyen épül ki

májusig a jégeső-elhárító rendszer. A rendszerhez
kiskőrösi kistérségben Kiskőrös, Kecel, Soltvadkert
önkormányzatai, Kiskőrös, Kiskunmajsa, Tázlár,
Soltvadkert, Bócsa, Csengőd, Tabdi, Imrehegy
hegyközségei valamint termelők Fülöp László,
Farkas István egyéni vállalkozó, Majsai Vegyes Kft,
Bíbor Kft, Kirsche Kft, Kőrös-Kertész Zrt. stb. is
csatlakoztak. A talajgenerátoros jégeső-elhárítási
rendszer lényege, hogy ezüst-jodidot juttatnak a
felhőkbe, ami a hatalmas jegeket rengeteg apró
jégszemmé alakítja. A berendezés, az úgynevezett
talajgenerátor 10.000 hektár terület lefedésére,
védelmére képes. Telepítési költsége 920 ezer forint
+ ÁFA. Éves működtetési karbantartási költsége 52
ezer forint +ÁFA. A becslések szerint a város
környékén tíz ilyen állomást kellene létrehozni a
biztonságos működés érdekében. További információ:76/463-343
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Ifjúsági vezetőkkel egyeztetett a polgármester Sikeres elfogások
Diákönkormányzati vezetőkkel egyeztetett február
22-én Kapus Krisztián polgármester a Városházán. A megbeszélésen szó esett egyebek mellett
a márciusban esedékes diákparlamenti elnökség
megválasztásokról, a város ifjúsági életének
felpezsdítéséről, a GYIÖK választási kampányának előkészületeiről.
Szóba került ezen kívül a március 15-ei ünnepség,
valamint a határon túli ifjúság cserekapcsolatok
lehetőségeinek kiaknázása is. Az ülésen kiderült az
is, hogy a Diákparlament március 7-ei ülésének
vendége lesz Mihalovics Péter a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium kormánybiztosa.

Állampolgári eskü a Városházán
Három család, összesen tíz fő tett állampolgársági esküt február 22-én, a kiskunfélegyházi
városházán. Közöttük Tóth Tivadar, a segesvári magyar líceum igazgatóhelyettese és annak
családja is, aki közel hatszáz kilométert utaztak azért, hogy Kiskunfélegyházán tehessék le az állampolgári esküt. A magyar állampolgárságot igazoló okmányokat Kapus Krisztián polgármester
adta át.
Az ünnepélyes eskütételen
részt vettek a Petőfi Gépészeti
Szakközépiskola diákjai, a
Vasas TK birkózó szakosztályának képviselői is. Az iskola
és a segesvári magyar líceum
több mint tíz éve működik
együtt. Kapcsolatuk a diákszínjátszással kezdődött, azóta
tovább bővült a kultúra és a
sport területén. A két iskola
közösen pályázik, tanárcseréket és pedagógiai programokat szerveznek. A két intézményt mindemellett a Petőfi hagyományok ápolása is
összeköti.

Jótékonysági előadás TóthTibikéért
„Remény” címet viselte az a jótékonysági előadás, melynek bevételét a rákbeteg Tóth Tibike gyógyulási költségeire fordítják. A rendezvényen március 3-án a Bugaci Tanyaszínház,
Illyés Gyula: Tűvétevők című parasztkomédiáját adta elő. Az est fővédnöke és kezdeményezője Horváth Gábor önkormányzati képviselő volt.
A jótékonysági estet nagy érdeklődés kísérte,
hisz a jegyekből 183 ezer, a támogató jegyekből
37 ezer forint folyt be. A pénzt az előadás után át
is adta a Tóth családnak Horváth Gábor és a

Bugaci Tanyaszínház társulata. A négy éves Tóth
Tibikénél tavaly augusztusban diagnosztizálták a
mirigyrákot. Egy fiatal, törékeny szervezetet támadott meg a betegség, és kényszerített állandó
kórházi kezelésre. Az eltelt fél év a küzdelemről
szólt, mind Tibike, mind a szülők életében. Bíztak és bíznak a gyógyulásban. A jótékonysági előadás az összefogásról szól. A város lakossága segítő kezet nyújt Tibikének és családjának a gyógyuláshoz, ugyanúgy, mint a Bugaci Tanyaszínház, melynek társulata ingyenesen, azonnal elvállalta a fellépést- mondta el Horváth Gábor önkormányzati képviselő.

Múlt hét péntek este az éppen pihenőnapját töltő
kunszállási rendőr főtörzsőrmester arra lett figyelmes, hogy egy autó csikorgó gumikkal közlekedik a faluban. Ekkor megállította a gépjárművet és
igazoltatta a sofőrt. Az intézkedés során kiderült,
hogy a gépjármű vezetője alkoholt fogyasztott, ezért
vezetői engedélyét a helyszínen elvette, a férfi ellen
pedig büntetőeljárás indult ittas vezetés
bűncselekmény elkövetése miatt.
Február utolsó napjai sem teltek eseménytelenül a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság számára.
Február 23-án érkezett a bejelentés, mely szerint ismeretlenek a IX. körzet egyik tanyájából eltulajdonítottak 2 birkát. Az állatokat a helyszínen megnyúzták, majd az értékes húst elszállították, a tetem
többi részét pedig a helyszínen hagyták. A bejelentést követően a rendőrség azonnal a helyszínre
vonult és a szakszerű intézkedésnek köszönhetően a
bűnügyi osztály munkatársai az elkövető kilétét
felderítették majd ezt követően el is fogták. Az
eljárás vele szemben folyamatban van.

Pályázati felhívás helyiségbérletre
A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány
ifjúsági közösségi hely céljára egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti a tulajdonát
képező Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2 szám alatti
(Terasz Club) 283 m2 alapterületű, 3 közösségi
terem és 2 kiszolgáló helyiség bérbeadását határozott
időtartamra. Bérlet időtartama: 2 év. Bérbeadás
jogcíme: helyiség bérlet. Bérleti díj / hó: nyertes pályázó ajánlata szerint A pályázati ajánlatot írásban
kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell a pályázó
nevét, azonosító adatait, címét, tevékenységének
megnevezését, a helyiség általa tervezett felhasználásának részletes leírását, nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Pályázati feltételek: 1. Helyiségbérleti szerződés 2
év határozott időre köthető, de a lejáratát követően
felek közös akarata alapján meghosszabbítható. 2.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a nyertes
pályázó részéről 2 havi bérleti díj kaucióként történő
megfizetése a Közalapítvány 11732071-20030164
számú számlájára. Kaució befizetés elmaradása esetén, a Közalapítvány a második legjobb pályázatot
nyilvánítja nyertesnek. 3. A pályázat elbírálásáról a
Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány Kuratóriuma a benyújtás határidejét követő 30 napon
belül dönt és a Kuratórium elnöke jogosult a szerződés megkötésére. A döntésről a Közalapítvány
értesíti a pályázókat a döntéstől számított 10 munkanapon belül. Pályázat benyújtásának határideje,
módja: 2012. április 12-én 12 óráig zárt borítékban,
egy példányban kell benyújtani a Közalapítvány
címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Polgármesteri Hivatal, Művelődési Iroda I. em. 27. ajtó).
További felvilágosítás az ajánlat benyújtásának
helyén vagy az 76/562-023 telefonszámon kapható.
Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány
Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § (Kjt.) és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § alapján pályázatot
hirdet a Kiskunfélegyházi Városi Kórház Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs
Központ gazdasági igazgatói (magasabb vezető)
feladatainak ellátására. A részletes pályázati felhívás megtekinthető Kiskunfélegyháza Város
honlapján.
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Elbúcsúztatták Jászberényi Lászlót
A család, a barátok, a volt képviselőtársak, az ismerősök vettek február 24én végső búcsút a tragikus hirtelenséggel elhunyt Jászberényi Lászlótól, a város ismert közéleti személyiségétől. Jászberényi László mindössze 61 évet élt.
A gyászmisével egybekötött búcsúztatót az
Ótemplomban tartották. Jászberényi László 1990-2010 között önkormányzati
képviselőként tevékenykedett, illetve
MDF helyi, majd megyei alelnöki
tisztét töltötte be.

Búcsú Kósa Jánostól
Február 18-án szomorú hír járta be Félegyházát. Befejezte földi pályáját Kósa
János, a Móra Ferenc Gimnázium Örökös Tanára. Megdöbbenve mondták az
emberek szerte a városban: Ez nem lehet igaz? Nemrég még láttam. Biciklin,
mint legtöbbször, fején azzal a kalappal, ami olyan jól állt neki!…
Kósa tanár urat mindenki ismerte és szerette Félegyházán. Jó és igaz ember
volt, és nagyszerű tanár. Testvére, bátyja, majd ahogy múltak az évek édes jó
apjuk lett az iskolában a rábízott kamaszoknak. Jósággal, türelemmel,
megértéssel, derűs humorral nevelte, formálta tanítványait. Szárnyaikat soha
nyeste le, csak vadhajtásaikat nyesegette. Tapintattal, szeretettel, gyöngéden.
Úgy, hogy sose okozott fájdalmat.
Nagy dolog ám ez, kedves emlékező barátaim! A legnagyobb dolgok egyike
itt, a földi létben. Nekem nemcsak kollégám volt, hanem barátom is. Igaz, jó
barátom, ifjúságunk óta. A híres Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségiztünk.
Közösek voltak diáktársaink, felejthetetlen ifjúkori emlékeink és legendás
tanáraink. Somkúti Ignác, Tulit Péter bácsi, aki focilabdát akkor adott a diákjainak, amikor leesett a hó…
Közösek voltak a kirándulásaink a Tőserdőbe, a 900 éves Alpárra. Egyetemi
éveink is ugyanabban a városban teltek. A Tisza parti Szegedében, ahogy
nagyszüleink, szüleink mondták. A diploma megszerzése után 40 évig voltunk
kollégák a Móra Ferenc Gimnáziumban. A szívét, a lelkét adta az iskolának,
ahol felesége, Böbe, meg a lányai is tanultak. Mintha csak összebeszéltünk volna:
minden nap egyszerre érkeztünk, biciklivel, a város széléről a gimnáziumba
reggelente. A legtöbb banketten is együtt mulattunk érett, ifjú tanítványainkkal.
Jancsi nagyon jól táncolt. Irigyeltem tőle, ahogy megforgatta a lányokat. Jó
volna, Jancsi, ha megszólalnál, és mondanád: Így volt, igaz volt!
Ha lett volna díj, amit a jó férjnek, a jó apának ítélnek oda, Jancsi mindenki előtt
kapta volna meg.
A három grácia volt az élete. Lányait, Pollikát és Barácskát – mindig így szólította őket – Böbével, kedves feleségével állították arra a pályára, ahol a szép,
kedves és tehetséges lányok sikeresek lettek szüleik örömére.
Akik Félegyházán németül és oroszul beszélnek, azok most sajgó szívvel,
könnytől párás szemmel gondolnak Kósa tanár úrra, aki a legkiválóbb nyelvtanár volt Félegyházán, aki a legtehetségesebb tanítványait a csúcsra vitte… De
a többieket se hagyta a hegy lábánál. Kósa tanár úr megélte, hogy megszülessen a várva vár unoka, Barácska tündéri kislánya…Jancsi barátom életének
negyedik gráciája. Boldogabb nagyapa nem élt még ezen a világon nála…
Nemegyszer láttam azt is, ahogy az érettségi találkozókon forrón ölelik
magukhoz volt tanítványai egykori osztályfőnöküket, aki fekete hajú
fiatalemberből őszhajú Jani bácsi lett… De a szíve, a lelke nem öregedett meg
soha!
A lélek a Végtelenből érkezik a Földre, és egy édesanya szíve véréből testet ad
neki szállással, és a lélek egyszer majd visszaszáll a Végtelenbe, az örökkévalósába, ahonnan érkezett…
Drága kollégánk, barátunk, Kósa tanár úr lelke is visszaérkezett oda, ahonnan
69 éve eljövendő volt ide, közénk, hogy örüljön és örömet adjon másoknak.
2012. február 18-án egy igaz, jó emberrel szegényebb lett a város, melynek
hűséges szülöttje volt Kósa János, a Móra Ferenc Gimnázium köztiszteletben
álló Örökös Tanára, akitől most búcsút veszünk.
Isten veled Tanár Úr, Isten veled drága barátom!
Juhász István

Anyakönyvi hírek: Házasságot kötöttek: Patai Gyöngyi- Rácz József,
Kovács Marianna Izabella – Apró Dénes, Barcsa Ildikó Judit – Mészáros László, Berczeli Veronika Julianna – Molnár István Károly.
Meghaltak: Kiss Illés, Csáki Lajosné Endre Erzsébet, Szarvas Jánosné Lugosi
Margit, Kovács Mihályné Mák Ilona, Bánki- Horváth Mihály András, Brunner
János – Kiskunfélegyháza. Szijjártó István – Sükösd. Németh Mária – Izsák,
Major József – Lakitelek, Petróczi Imréné Dobák Julianna – Tiszaalpár, Kurucz
Károlyné Iványi Rozália – Jászszentlászló.
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Egyházi sorok
Ótemplom
- Március 9-én délután fél 5-től keresztúti ájtatosságot végzünk itt a
templomban. Este 6 órától pedig fáklyás, ifjúsági keresztút lesz a
Kálvárián.
- A keresztjárás régi szép szokását szeretnénk feleleveníteni az idei
nagyböjtben. Ezért szombaton délután 3 órára szeretettel hívjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznának hozzánk, és imádságos lélekkel
kisétálnának velünk a Petőfi-lakótelep emlékkeresztjéhez és vissza.
- A Karitász munkatársak március 9-én délelőtt, a Jókai utca 1. szám
alatt, megújult árukészlettel várják az érdeklődőket.
- Zarándoklat indul Páter Pio-hoz Olaszországba, az Úr Jézus Szent
Köntöséhez Trierbe, valamint Lourdes-ba. Ezekkel kapcsolatban
érdeklődni a plébánián lehet.
Újtemplom:
- Ifjúsági keresztút lesz március 9-én, pénteken este 6 órakor a
Kálváriánál. Minden fiatalt hívunk és várunk.
- Zarándoklatot szervezünk a csíksomlyói búcsúra, amelyet május 26án fognak megtartani. Tervek szerint 25-én, pénteken indulunk és 28án, pünkösdhétfőn jövünk vissza. Ellátás és szállás panziókban lesz.
A részvételi díj 35000Ft. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián
20000Ft. előleg befizetésével. Kérjük, hogy akik szeretnének részt
venni a szervezés miatt március 18-án, vasárnap estig jelentkezzenek!
- Nagyböjtben minden héten, pénteken és vasárnap keresztutat
végzünk, pénteken az esti szentmise után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt 5 órakor. Kérjük, hogy azok a közösségek, csoportok amelyek keresztutat akarnak végezni, jelentkezzenek a Plébánián!
- Nagyböjti lelkigyakorlatos beszédek lesznek templomunkban március 12-13-14-én. A beszédeket Kurgyis József dunakeszi plébános,
aranymisés atya fogja mondani.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 es 18 óra. Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 16 óra,
vasárnap 7, 8, 9, 10.30, 16 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

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. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
Ünnepnapokon folyamatos az ügyelet. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:
Március 5-től március 11-ig: KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út
29/A. Tel.: 76 432-000. Március 12-től március 18-ig: KORONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466-582. Hétfő-péntek: 19-22 óráig
ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Március 10-11-én: Dr. Horváth Tibor Kkfháza,
Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097), Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995). Március 15-16-án: Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. Március
17-18-án: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244),
és Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181).

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján
(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!
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Koppányok sikere Egerben
Eger adott helyet február 26-án a Magyar
Íjász Szövetség versenysorozatának keretein
belül megszervezett Fita teremíjász versenynek. A kiskunfélegyházi Turul Koppányokat
Szeibert Nóra, Magyar Zsanett, Vass Bianka,
Ladányi Ágnes, Bakró István, Szeibert Imre,
Vass Tibor, Kis Csaba, Dinnyés Gyula képviselte. Mint megszokott, a Koppányok csak
a tradicionális pusztaiban indultak.

A magyar válogatott tagjaként, a Kiskunfélegyházi Vasas TK színeiben Vidéki Nikolett is
szőnyegre lépett a 43 kg-mos súlycsoportban.
Először az osztrák bajnokkal kellett megküzdenie, akit még eddig nem sikerült legyőznie, de
most nagyon taktikusan birkózva, magabiztosan
gyűrt le. A végén legnagyobb hazai ellenfele
maradt, aki ellen eddig nem sok babér termett
eddig, de ezen a napon Nikit nem lehetett
megállítani, ezúttal tussal győzött. Örvendetes,
hogy folyamatosan fejlődik és egyre jobb ellenfeleket is le tud győzni a Móra Ferenc Gimnázium 10. évfolyamába járó fiatal tehetség.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen
András

Tovább menetel az Astra Bulls

A szünetben alapos fejmosást tarthatott Dombó
János és talán ennek is köszönhető, hogy a
mieink fokozatosan átvették a játék irányítását és
Megyes Ágnes vezérletével megfordították a
mérkőzést. Az 5-2-es győzelem mindenképpen
megérdemeltnek tekinthető, hiszen a labdabirtoklási arány olyan 75-25 százalék körül mozgott az Asta javára. A házigazda Szombathelytől
a félegyháziak 3-1-re kikaptak. Ez volt csapat
első veresége a 2011-2012-es idény során

tétmérkőzésen. Az utolsó meccsen alaposan felszívták magukat a lányok, bizonyítva, hogy a
szombathelyiek elleni vereség csak kisiklás volt
és nem tartós formahanyatlás. A győriektől
Németh Renátát (Miss Futsal), míg az Astrából
Megyes Ágnest (Miss Futball) tartotta erre
érdemesnek a B. Nagy Zoltán által fémjelzett
grémium. A két továbbjutott csapat elég egyoldalú mérkőzést vívott egymással. A Fészek
ezúttal fáradt csapat benyomását keltette, látszott,
hogy az ezt megelőző két mérkőzés sokat kivett
Csapó Sándor tanítványaiból, akiknek erejéből
ezen a meccsen csak szépítő találatra futotta.
Kifejezetten élvezetes, jó iramú mérkőzéseket
láthatott a szép számú publikum és mindegyik
csapat igazolta, hogy helye volt a felsőházi rájátszásban.
-tudósítónktól-

Sikeres volt az idei első Pofonparti
Nyolc város, nyolc egyesületének – Halásztelek,
Szeged, Hódmezővásárhely, Elek, Békés, Ráckeve, Gyomaendrőd, Kiskunfélegyháza – negyvenkét versenyzője lépett ringbe a hétvégén a
Kiskunfélegyházi HTK Pofonpartiján. A megmérettetésen a fiúk mellett női bokszolók is versenybe szálltak, hogy számot adjanak
felkészültségükről és tudásukról. Városunk
ökölvívói ezen a tornán is kiváló eredményeket
értek el.
A verseny a legkisebbek bemutatójával kezdődött, ahol a félegyháziak közül Farkas Norbert,
Demeter István, Ajtai Szilveszter és Ajtai József
lépett ringbe. A versenyenen huszonegy pár
mérkőzött egymással. A KHTK öklözői közül
győzött Rácz Antal, Farkas Gyula, Horváth
Richárd, Kovács Márk. Ki kell emelni Rácz
Antal remek öklözését, aki egyhangú pontozás-

Nagykanizsán bizonyított
Vidéki Nikolett
Kadet nemzetközi szabadfogású birkózó
versenyt rendeztek Nagykanizsán az elmúlt
hétvégén. A magyarokon kívül osztrák, svéd,
olasz, horvát, szerb és szlovák csapatok is részt
vettek a sporteseményen.

A lányok megvédték a Koppányok becsületét,
mert serdülő lány, pusztai kategóriában a
dobogó mindhárom fokát elfoglalták. Első
helyen Szeibert Nóra egy ponttal verte Vass
Biankát, majd egyetlen pont hátránnyal
Ladányi Ágnes a harmadik helyen végzett.
Magyar Zsanett felnőtt nő kategóriában második lett. Vass Tibor a legnépesebb felnőtt
férfi kategóriában az előkelő harmadik helyet
szerezte meg. Dinnyés Gyula tiszteletreméltó
kategóriában harmadik. Bakró István, Kis
Csaba és Szeibert Imre a mezőnyben végzett.
-tudósítónktól-

A futsal NB II felsőházi rájátszásának –A- csoportjának utolsó fordulójában ezúttal Szombathelyre utazott a csapat. A félegyháziak nagyon
nyögvenyelősen kezdék a Tolna elleni mérkőzést és az első félidő végén Méhes Kata szerencsés góljának köszönhetően 0-1 állt az
eredményjelző táblán az ellenfél javára.
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sal verte a halászteleki Császár Máté háromszoros magyar bajnokot. Ugyancsak dicséret illeti Farkas Gyulát is, aki hosszú kihagyás után
győzelemmel tért vissza. A csapatverseny végül
a KHTK nyerte Halásztelek és Szeged előtt.

Testnevelői konferencia
„A mindennapos tanórai testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése a közoktatásban” címmel tartanak szakmai – módszertani tanácskozást
március 13-án, a Városházán. A rendezvény
szervezője a Magyar Testnevelő Tanárok Országos
Egyesülete Kiskunfélegyházi Szervezete, a polgármesteri hivatal Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport irodája. A tanácskozás 15 órakor Kapus
Krisztián polgármester megnyitójával veszi kezdetét. Ezt követően előadásokat hallgathatnak meg az
érdeklődők, akik a rendezvény végén feltehetik az
aktuális, témákhoz kapcsolódó kérdéseiket.

Munkahelyteremtés 2012.
A mikro-, kis- és középvállalkozások számára
munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdet a
Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, a
hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül a regisztrált
álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiegészítő
támogatással. A vállalkozások új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felsze-relések
beszerzésére, az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségekre pályázhatnak. A pályázati
dokumentáció a Nemzetgazdasági Minisztérium (kormányzati portálon: www.kormany.hu) és a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (nfsz.munka.hu, www.munka.hu/Foglalkoztatás)
honlapjáról letölthető, valamint a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken - a kistérségi és települési
listák kivételével - átvehető. A határidőben benyújtott,
formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a
támogatási igény elutasításáról a nemzetgazdasági miniszter 2012. május 30-ig mérlegelési jogkörében dönt.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben
Szilágyiné Dér Nóra vagy Laurinyecz Anikó (telefon:
76/486-588. 205. mellék, email: szilagyinedn@lab.hu
és lauurinyecza@lab.hu ) valamint az illetékes
munkaügyi kirendeltségen nyújtanak további felvilágosítást.

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

