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Félegyházi 

Tragikus hirtelenséggel december 24-én elhunyt Ficsór József. Kiskunfélegyháza város nyugalmazott
polgármesterét január 4-én helyezték örök nyugalomra a Felsőtemetőben. Kapus Krisztián, mint Kiskun-
félegyháza Város polgármestere a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának értel-
mében saját hatáskörében a város halottjának nyilvánította Ficsór Józsefet, ugyanakkor kezdeményezte
díszpolgári kitüntetésre való felterjesztését.                                                                  Folytatás a 2. oldalon. 

K ö z l ö n y

630 millió került a város karácsonyfája alá
Közel 210 millió forintot nyert Kiskunfélegyháza
az államtól az „Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok” (ÖNHIKI) pá-
lyázatán. A pénz már meg is érkezett a város
számlájára. 

A piac fejlesztésére, a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium a Tanyafejlesztési Program pályázatára be-
nyújtott pályázat ugyancsak sikeresnek bizonyult.

A beruházásra 57 millió forintot nyert a város.
Hozzá számolva a Móra Ferenc Gimnázium ter-
mészettudományi laboratóriumának kialakítására
elnyert 330 milliót, a Kiskunfélegyházi Napköziott-
honos Óvoda Dózsa György utcai tagintézmé-
nyének adott 30 milliót, közel 630 millió forint tá-
mogatáshoz jutott karácsony előtt néhány nappal
Kiskunfélegyháza - tájékoztatta lapunkat Kapus
Krisztián polgármester.      Részletek a 3. oldalon.

Kazáncsere
pályázati pénzből
Fatüzelésűre cserélik a Móra Utcai Óvo-
da, és a VSZKSZ szegedi úti telephelyé-
nek kazánjait, illetve aprítógépet vásá-
rolnak a tüzelő előkészítéséhez. A város
ugyanis nem kívánja visszaadni a bio- és
megújuló energiafelhasználási egyéb
startmunka mintaprogramban elnyert
20 millió forint önerő nélküli támoga-
tást. Minderről december 20-ai ülésükön
határoztak a városatyák.

Mint arról korábban beszámoltunk, az ön-
kormányzat is részt vett a Belügymi-
nisztérium bio- és megújuló energia-
felhasználási mintaprogramjában. A köz-
foglalkoztatási mintaprogramok keretében
a belügyminisztérium mintegy 450 millió
Ft támogatást biztosított 82 település 109
közintézménye fűtési rendszerének áta-
lakítására, 116 db kazán és 24 db aprítógép
meg- vásárlására. A város pályázata si-
keresnek bizonyult. Folytatás a 3. oldalon.

Székely tankönyvek 
Kiskunfélegyházának
Székely zászlóval ajándékozta meg Antal
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere váro-
sunkat. A nemzeti jelképet december 6-án vette
át Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza pol-
gármestere, a Magyar Országgyűlés Ifjúsági
Albizottságának elnöke. 

Részletek a 3. oldalon. 

Közel 130 millióval csökkent 
Félegyháza adósságállománya
Január 2-án Budapesten a Keler Zrt-nél Kapus Krisz-
tián, Kiskunfélegyháza polgármestere és az önkor-
mányzat számlavezető pénzintézetének vezetői aláírták
a „félegyházi kötvényszerződés” módosítását, melynek
eredményeképpen 129.244.000 forinttal csökkent a
város adósságállománya.

Örömmel mondhatjuk el, hogy ma már nincs félegy-
házának 90 napon túli kifizetetlen számlája. Az
elmúlt két év alatt csökkent a munkabér-hitel állo-
mánya, és csökkent a folyószámla hitel állománya
is városunknak. Kiskunfélegyháza gazdasági hely-

zete folyamato-
san stabilizáló-
dik, amelyhez a
város minden
polgárának ösz-
szefogására és
együttgondol-
kodására volt és
van szükség. 2013-ban is a takarékos, megfontolt
gazdálkodást tartjuk szem előtt, mely a város kon-
szolidációjához vezet – nyilatkozta Kapus Krisztián
polgármester.

Elbúcsúztatták Ficsór Józsefet

Sajtóközlemény
A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CXXXIX. törvény idén
január 1-jén hatályba lépett 82. §-a szerint a
jegyző feletti munkáltatói jogok a pol-
gármestert illetik meg, így a kinevezés és a
felmentés joga is. A közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
63. §-a alapján a felmentésre alapot adhat, ha
a jegyző a vezetője bizalmát elveszti. 2013.
január 2-án a fenti rendelkezésekre hivat-
kozva mentettem fel posztjáról Dr. Csölle
Yvette jegyzőt, akit a felmentési ideje alatt a
munkavégzés alól is mentesítettem. A meg-
üresedő és március elejétől betölthető jegy-
zői álláshelyre a napokban pályázatot fogok
kiírni. Dr. Nánási Éva közös megegyezéssel
a polgármesteri hivatalon belül más munka-
körben folytatja munkáját.

Kapus Krisztián polgármester
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Gyászolók sokasága kísérte január 4-én utolsó útjára Ficsór Józsefet, Kiskun-
félegyháza nyugalmazott polgármesterét a Felsőtemetőben. Búcsúbeszédet
mondott Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza Város polgármestere, ország-
gyűlési képviselő és Dr. Garai István Levente országgyűlési képviselő. A
gyászszertartást Talapka István, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa
celebrálta.

Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő gyászbeszéde(részletek):

Tisztelt gyászoló Család, egybegyűltek!

2012 karácsonyára készült mindenki, mindenkit hatalmába kerített az életöröm,
a szeretet ünnepére gondoltunk, és eszünkbe sem jutott az élet örök körforgásá-
nak a rendje: a születés és az elmúlás.  A már-már idilli képet azonban pillanatok
alatt összetörte a futótűzként terjedő hír: meghalt Ficsór József, Kiskunfélegy-
háza nyugalmazott polgármestere.Valamennyien megrendülve, hitetlenkedve
álltunk a hír hallatán, hogy Kiskunfélegyháza két évtizeden keresztüli vezetőjét,
nyugalmazott polgármesterét 60 éves korában, december 24-én tragikus hirte-
lenséggel elragadta a halál.
Emlékezzünk drága halottunkra, aki tetteivel, a városért tett két évtizednyi szol-
gálatával beírta az itt körülállók szívébe és Kiskunfélegyháza történelmébe életét.
Eljöttünk, hogy utolsó útjára kísérjük és örök nyugalomba helyezzük a drága

édesapát, a nagyapát, testvért, az áldozatkész, fáradtságot nem ismerő volt pol-
gármesterünket, városunk meghatározó személyiségét. Ezzel kívánjuk kifejezni
hűségünket, szeretetünket, emberi tiszteletünket, mindazt az érzést, amely
összekötött minket.
Úgy tudtuk, hogy nyugalmazott polgármesterünk jól van, nem betegeskedik,
nem gyengült meg egészsége. Még az utolsó munkanapokon is közöttünk volt,
szervezett, intézte a feladatait. Néhány nappal halála előtt is benn ült a szobámban
és beszélgettünk, átbeszéltük közös feladatainkat, a jövőt. Együtt dolgoztam
vele. Az elmúlt kettő esztendőben is. Sok támadást kaptam érte, mégis úgy dön-
töttem, hogy polgármesterré választásom után is számítok munkájára, tapaszta-
latára, tanácsaira, hiszen emberként, vezetőként, szakemberként is megállta a
helyét. De úgy döntött 2 évvel ezelőtt, hogy 20 év után abbahagyja a közfelada-
tok irányítását, mint polgármester, és visszavonul, családjának, unokáinak szen-
teli életét. Többször mondta el nekem azóta, hogy akkor nehéz, de Jó döntést
hozott. 2010 óta is a mellettem lévő irodában dolgozott, végezte azokat a felada-
tokat, amelyek szívéhez a legközelebb álltak, kiskun hagyományaink ápolása,
partnervárosainkkal való kapcsolattartás, nyugdíjas ügyeink.  Jól döntöttem,
hogy akkor nem hagytam, hogy egy nagyszerű ember egyik napról a másik
napra teljesen kiessen a közéletből, és jól döntöttem azért is, mert mellettem volt
bölcsességével. Minden hónapban több alkalommal leültünk, beszélgettünk.
Átbeszéltük az aktuális helyzetet, ellátott tanácsaival. Megbeszéltük, hogy mivel
indul 2013 januárja. Nem gondoltam, hogy akkori tanácsai a hivatal irányításá-
nak átalakításával kapcsolatban nem egyszerűen tanácsok voltak, hanem az
utolsó tanácsai.
Tisztelt Polgármester úr ezúton is köszönöm együttműködő segítségedet, hogy

az elmúlt két esztendőben is elláttál bölcsességeddel, tanácsaiddal. Amikor kellett
józanságra intettél, amikor kellett harcosságra buzdítottál. A tanácsaid mentén foly-
tatom tovább megkezdett munkánkat!
A város húsz éven keresztüli első számú vezetőjeként nagyon sokat tett Kiskun-
félegyházáért, az itt élő emberekért, városunk boldogulásáért, fejlődéséért. De
nagyon sokat tett a Petőfi- és Móra kultuszának ápolásáért, városunk hagyo-
mányainak megőrzéséért, a kunságban élőkért, a kun identitás megszilárdításáért,
a testvértelepülési kapcsolataink kialakításáért. Ficsór József, Kiskunfélegyháza
nyugalmazott polgármestere két évtizedes városvezetői tevékenységével, munkájá-
val elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi közélet területén. 1990-2010 között
városunk polgármestereként közreműködött a helyi önkormányzatiság
megteremtésében, de a közélet minden területének tevékeny mozgatórugója volt.

Tisztelt Gyászoló Család! Engedjék meg, hogy én tolmácsoljam Önök felé min-
dazon szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok mély együttérzését és
részvétét, kiknek tevékenységében és munkájában Ficsór József, nyugalmazott
polgármesterünk halála fájdalmas űrt jelent, és akik számára hiánya pótolhatatlan.
Ficsór József, Kiskunfélegyháza nyugalmazott polgármestere 1952. július 27-
én született Kiskunfélegyházán. Iskoláit is itt végezte, a Petőfi Sándor Gimná-
ziumban 1970-ben. Öntözéses és meliorációs üzemmérnökként végzett a
Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Főiskoláján 1973-ban. Első
munkahelyén, az Észak- Magyarországi Vízügyi Igazgatóságon, Miskolcon
vízügyi felügyelőként tevékenykedett, szabadidejében amatőr barlangkutatással
foglalkozott. Időközben megnősült, és 1974 őszén, egy év múlva a szülőföld
hazaszólította. A félegyházi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dol-
gozott 1974-től 1990-ig. A munka mellett tanult, agrármérnöki diplomát szerzett
a debreceni Agrártudományi Egyetemen 1988-ban. A Lenin Termelőszövet-
kezetben valamennyi lépcsőfokot végigjárta, a beosztott agronómustól a
főágazatvezető-helyettesi pozícióig. A termelőszövetkezet tagsága 1990-ben el-
nökhelyettesnek választotta meg.  A rendszerváltozáskor indult el az önkor-
mányzati választásokon a 13. számú választókörzetben (külterületen), pártonkí-
vüliként. Megkapta a választópolgárok bizalmát, majd az első szabadon válasz-
tott önkormányzati képviselő-testület 1990. október 29-én Kiskunfélegyháza
város polgármesterévé választotta, és még ez év december 11-én a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés tagja lett. A mezőgazdaságban megtanult dolgozni, és
tisztelni az embereket, melynek nagy hasznát vette, mint polgármester. Sokat
köszönhet családjának, akik megértették és elfogadták ezt az életformát. De
megélte ő is a 20 év alatt, hogy nem könnyű mesterség ez. Két évtizedes pol-
gármestersége alatt a város belterületén és külterületén jelentős infrastrukturális,
intézményi fejlesztések és felújítások valósultak meg.  Fontosnak tartotta a város
és térsége gazdaságfejlesztését, és mint a megyei közgyűlés tagja képviselte
Kiskunfélegyháza városát és a kistérséget a közgyűlésben ciklusokon át.
Munkáját, a közszolgálatáért végzett elismert tevékenységét több kitüntetés is
tanúsítja: Az Év Polgármestere díjban részesült 2005-ben és a Magyar Köztár-
saság Érdemrend Lovagkeresztjét is megkapta.
Kedves Polgármester Úr!
Egy tevékeny életút befejeződött. Ez az élet, a te életed azonban emlékeinkben
megmarad. Nem éltél hiába, hiszen mi mindannyian megőrizzük emlékedet,
továbbvisszük céljaidat, és megpróbáljuk megvalósítani terveidet.
Tisztelt Polgármester Úr! Búcsúzunk Tőled, nyugodj békében! Őrizze álmodat
a szerető emlékezés!  Isten veled!

A teljes szöveg elérhető: http:\\felegyhazikozlony.hu/?p=46066

Dr. Garai István Levente, országgyűlési képviselő gyászbeszéde:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Gyászoló Család !Tisztelt Örökös Pol-
gármesterünk! Kedves Jóska, Drága Barátom!

Egy csodálatos embert veszítettünk el személyedben. Sok milliárd forint, váro-
sunkat fejlesztő, pályázati pénz idetelepítésében voltál aktív résztvevő.
Kórházunk életben tartásában is hosszú éveken át voltál harcos társam. Igazi
ember voltál, magyar ember, és Félegyházáért rajongó, és érte mindent megtevő
lokálpatrióta. Tele szeretettel, amit megosztottál embertársaiddal, a város pol-
gáraival, és számodra az volt a legboldogabb visszajelzés, amikor szóban és tett-
ben is azt tapasztaltuk, hogy az emberek hasonló érzéseket sugároznak
irányodba. Mindenkin segítettél, bármilyen probléma esetén, anyagilag és lel-
kileg egyaránt. Ide kapcsolódva mondok Neked köszönetet, a Karácsonyi Fény
Alapítvány Kuratóriuma tagjának és kiemelt támogatójának! Orvosként több
százan kerestek meg az elmúlt napokban, hogy mi történt Veled, és közben
mindenkiből kiszakadt a mély bánat és elkeseredettség, hogy elveszítettünk. Az
egész országban is nagyon sok barátod, munkádat elismerő, szakértő munkatár-
sad volt – közülük több polgármester is itt van velünk, akiket köszöntök -, de

határainkon túl is Európában, erdélyi testvéreinktől egészen Fran-
ciaországig, testvérvárosainkban is nagyon tiszteltek és szerettek,
amit bizonyít a számtalan részvétnyilvánítás, sok száz, akár ezer
kilométer távolságból is. Ha ezután már nem is találkozhatunk a
Városházán, városi ünnepségeinken, kulturális rendezvényeken,
nyugdíjas klubokban, kenyérszentelésen, és még számtalan
helyen, ahol mindig velünk voltál, akkor is a szívünkben, a
lelkünkben örökké mély szeretettel megőrzünk, és ha a jövőben
az emberekért, és Félegyházáért bármit tennünk kell, rád gondolva
merítünk erőt és kitartást, és ezzel, a jó szándékodat, emberpártoló
és Félegyházát szépítő elképzeléseidet, tovább visszük a következő
években és évtizedekben! Az égiek kegyelméből és a földiek
szeretetéből táplálkozva nyugodjál békében!

Örök nyugalomra helyezték Ficsór Józsefet
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Közel 30 millió 
a Dózsa óvodának
A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa
György utcai tagintézménye 29.994.000 forint támo-
gatásban részesült a Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton - jelentette be december 21-ei sajtótájékoz-
tatóján Kapus Krisztián, a város polgármestere.

A Belügyminisztérium pályázatára beadott pálya-
munka összköltsége 37.492.500 forint, amely magába
foglalja a Dózsa György úti óvoda tetőszerkezetének
megerősítését, fűtéskorszerűsítést, a homlokzati nyí-
lászárók cseréjét, az utólagos falszigetelést, a padló-
burkolat cseréjét, felújítását, a homlokzat és a padlás
hőszigetelését, az akadálymentes rámpa építését és az
előzőekben felsorolt munkálatokhoz a tervek, engedé-
lyek beszerzését. A pályázathoz kapcsolódó önerő
részt a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
Alapítványa vállalta fel – mondta el Csernus Krisz-
tina óvodavezető. 
Tehát közös összefogással sikerül megvalósítani ezt a
jelentős felújítást. A szerződések aláírása után elkezdőd-
hetnek a tényleges kivitelezési munkálatok, melyek
lehetőséget teremtenek arra, hogy a következő nevelé-
si évtől kezdődően a Dózsa György utcai tagintéz-
mény óvodásai komfortosabb, a kor követelményei-
nek megfelelő környezetben töltsék óvodás éveiket.

Folytatás az 1. oldalról. 
A találkozón elhangzott: noha a két település nem áll
testvérvárosi kapcsolatban egymással, közöttük
mégis nagyon aktív az együttműködés. Ennek ered-
ményeként a jövő évben 20 sepsiszentgyörgyi fiatal
tesz majd látogatást az anyaországi városban, és az
országgyűlést is megtekintik, majd a kiskunfélegy-
háziakat is visszavárják Székelyföldre. Kapus Krisz-
tián polgármester a december 13-ai képviselő-
testületi ülés előtt felolvasta Tamás Sándor, Kovászna
megyei tanács elnöke, valamint Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere levelét, melyben köszö-
netet mondanak azért, amiért Kiskunfélegyháza is
csatlakozott a székely zászlós felhíváshoz, tiltakozá-
sul a Kovászna megyei prefektusok nemzeti szim-
bólumok használatát tiltó döntése ellen. A székely
zászló bemutatását követően pedig arról számolt be,
hogy Sepsiszentgyörgy elöljáróinak jóvoltából a fél-
egyházi iskolák rövidesen 5-5 darab „A székelység
története” című tankönyvvel gazdagodnak.

3. oldalFélegyházi Közlöny

Közel háromszázhúszmillió forintot nyert az Új
Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú,
„Természettudományos oktatás módszertaná-
nak és eszközrendszerének megújítása a közok-
tatásban” című pályázatán középiskolai termé-
szettudományi laboratórium kialakítására,
korszerűsítésére, felszerelésére és működtetésére
a Móra Ferenc Gimnázium. 

A pályázat 100 százalékos támogatottságú. A kép-
viselő-testület döntése értelmében plusz 12 órával
nő a természettudományi órák száma jövő év

szeptemberétől az iskolában. A fejlesztés nem
csak az intézmény eddig is kiválónak számító ok-
tatási színvonalának emelését szolgálja, hanem a
térség iskoláit is érinti. A gimnázium tíz alapfokú
és négy középfokú intézménnyel kötött partner-
ségi megállapodást, így a természettudományos
laboratórium közel hatezer diák számára válik
elérhetővé – hangsúlyozta a polgármester. 
Rosta Ferenc elmondta, ilyen volumenű beru-
házás még nem volt az intézményben. A két mo-
dern természettudományi laboratórium
kialakítása tehát mérföldkő az iskola életében. 

Stabilizálódik a gazdasági helyzet,
megújul a Béke téri piac 

50 millió a szociális intézménynek

Székely tankönyvek 
Félegyházának

A város polgáraivá fogadták a babákat

Kazáncserék 
pályázati pénzből
Folytatás az 1. oldalról.
A képviselő-testület a pályázat beadásakor azonban
olyan információ birtokában hozta meg a döntését,
hogy előreláthatóan a pályázatban kiírt határidőket
nem tudták volna betartani a közbeszerzés miatt. A
kivitelezés megkezdésére sem lett volna idén lehe-
tőség. Ennek következtében a már odaítélt több mint
20 millió forint önerő nélküli támogatást vissza kel-
lett volna fizetni. A Munkaügyi Központ Félegyházi
kirendeltségével és a Belügyminisztérium közfog-
lalkoztatási helyettes államtitkárságával történt
egyeztetés után körvonalazódott, hogy mégis van
megoldás. A képvelőtestület legutóbbi ülésén úgy
döntött él a kínálkozó lehetősséggel, annak érdeké-
ben, hogy megvalósuljon a fatüzelésű kazánok
beépítése, az aprítógép megvásárlása.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2012-
ben pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi Ope-
ratív Program „Szivárvány Személyes Gondos-
kodás Nyújtó Intézmény szociális alapszolgál-
tatásainak infrastrukturális fejlesztése” DAOP
4.1.3/A-11-2012-0018 jelű pályázati kiírásra. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség arról tájékoz-
tatta önkormányzatunkat, hogy a pályázat ered-
ményeként 49.850.760,- Ft összegű támogatás-
ban részesült az önkormányzat, (95 %) így az
önerő 2.492.538 forint.

A sikeres pályázat eredményeként a Kiskunfél-
egyháza, Tóth K. u. 10 /A. sz. alatti telephely,
mely helyet ad a szociális alapszolgáltatásnak
– étkeztetés, házi segítségnyújtás – valamint a
nappali ellátásnak, teljes körűen megújulhat.

Gördülékenyebbé, gazdaságosabbá válik az
étkeztetés, illetve a belterületen élő elszigetelt,
rászorult lakosok könyebben igénybe vehetik a
szolgáltatást. A házi segítségnyújtás keretén
belül a gondozók által jelenleg használt kerék-
párok cseréjére lehetőség nyílik. Az épület fel-
újításán és a szakmai munkát elősegítő eszkö-
zök beszerzésén túl a sikeres pályázat lehe-
tőséget biztosít mobil informatikai eszközök
beszerzésére is, melyek a gondozónők szakmai
munkáját segítik.
Összességében a fentiekben megfogalmazott
fejlesztések eredményeként az intézmény a már
meglévő alapszolgáltatásait elérhetőbben és
magasabb színvonalon tudja biztosítani – nyi-
latkozta Kapus Krisztián polgármester.

-munkatársunktól-

320 millió forint a Móra gimnázium 
természettudományi laboratóriumára

Folytatás az 1. oldalról. 
Kapus Krisztián polgármester elmondta, az ÖN-
HIKI pályázatán nyert 208 millió forintnak
köszönhetően erősödik a város gazdasági hely-
zete, uniós támogatásokat egészíthetnek ki, és
befejezhetnek projekteket, illetve normális határ-
időn túli kifizetetlen számlája nem lesz Kiskun-
félegyházának. A másik pályázati sikernek kö-
szönhetően több mint hetvenmillió forintot költ-
het a város a Béke téri piac felújítására. Az önkor-
mányzat az elmúlt években két sikertelen pályá-
zatot is benyújtott a Béke téri piac felújítására.

Az idei évi Tanyafejlesztési program újabb le-
hetőséget biztosított arra, hogy a piac területe
végre megújulhasson. A keretet azonban az állam
460 millió forinttal lecsökkentette, így a város
első körben nem nyert támogatást. Az összeg az
év végén visszakerült a keretbe, melynek köszön-
hetően sikeres lett Kiskunfélegyháza pályázata.
A beruházás keretében megújulnak az elárusító
asztalok, a piac teljes térburkolta, a zöldfelület.
A projektet két kiegészítő alap is segíti. Az egyik
a piaci termékalap felmérése, a másik pedig a
kistermelői értékesítési tanfolyam lesz.

A félegyházi kisbabákat köszöntötte december
28-án Kapus Krisztián polgármester a város-
háza dísztermében. A város legfiatalabb pol-
gárai ajándékutalványt is kaptak a várostól. A
szülőket és az apróságokat a Kossuthvárosi
óvódások műsora kápráztatta el.

A polgármester köszöntőjében elmondta:  A
szülő-gyermeki kapcsolat a legönzetlenebb,
legtisztább, legőszintébb – hiszen feltétel nélküli,
nem kér, és nem követel – csak tisztán szeret. Mi
szülők pedig az odaadó szeretetünk mellett
felelősséggel is tartozunk azért, hogy gyer-
mekeink békében és szeretetben nőhessenek fel.
Nem csupán a szülők, de mi, a város vezetői is
nagyon büszkék vagyunk a kiskunfélegyházi kis-
babákra, és az átadásra kerülő emléklapok ezt a

büszkeséget hivatottak alátámasztani, mellyel a
2012-ben született babákat ünnepélyesen is Fél-
egyháza polgáraivá fogadjuk. 
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Közel két éves küzdelem és pereskedés után ismét a
város birtokába került a kemencei Ifjúsági tábor
főépülete. A bérleti szerződést ugyan még tavaly fel-
bontotta az önkormányzat, ám a peres eljárás csak
idén nyáron zárult le. A város tulajdonába vissza-
került létesítményben áldatlan állapotok uralkod-
nak. A felújítás becsült költsége meghaladja a
tízmillió forintot. A tábor a képviselő-testület decem-
ber 13-ai döntése értelmében a Városfenntartó és
Szolgáltató Költségvetési Szervezet kezelésébe került
annak egyéb irányú hasznosításáig. A munkák
megkezdésére egyelőre a biztosítótól befolyó összeg
áll majd rendelkezésre. 

A tábor ügyét még 2010-ben Bense Zoltán független
önkormányzati képviselő karolta fel, annak érde-
kében, hogy a létesítmény turisztikai, és eszmei
értéke miatt sem menjen veszendőbe. A városatya a
képviselő-testület legutóbbi ülésén a következőkép-
pen foglalta össze az elért eredményeket. 
A Börzsöny egyik legszebb helyén épült fel Kiskun-
félegyháza ifjúsági tábora, még a nyolcvanas évek
elején. A rendszerváltás után az üzemeltetést bérbe
adták. Eleinte még egészen jól működött, a bérlők ál-
doztak a táborra. A tábor 2000-től 100%-ban Félegy-
háza tulajdona lett. A bérlők jöttek-mentek, a félegy-
háziak sajnos egyre kevesebben juthattak el Kemen-
cére. Évekkel ezelőtt megkongattam a vészharangot.
Szinte előre megérezve a veszélyt Kemencére utaz-
tam, attól függetlenül, hogy ez nem feladatom. A
legutóbbi bérlőt a szerződés teljesítésére kértem fel.
Igyekeztem elérni, hogy a főépületet rendbe tegyék,
a szálló üzemeljen, a bérlő pedig fizesse a bérleti díjat.
Akkor ígéretet kaptunk a vállalkozótól.
Az ígéretekből azonban semmi nem lett, sőt a bérleti
díjak fizetése sem történt meg. A félegyházi önkor-
mányzat szerződésszegés miatt felmondta a bérleti
szerződést, a bérlő viszont perre ment, a kulcsokat
pedig nem adta át a tulajdonosnak. A pereskedés el-
húzódott, eközben a tulajdonos önkormányzat nem
juthatott be saját ingatlanába birtokháborítás okán,
így még a legszükségesebb állagmegóvó munkála-
tokat sem tudták elvégezni. Ennek következtében
egyre szomorúbb képpel találkozik az, aki ellátogat
a kemencei táborba. Azóta már többszörösen feltörték
a tábor épületeit és folyamatos a betörés, lopás, rablás.
A jogi vita során hosszú hónapok után Félegyháza
önkormányzata jogerősen pert nyert. Annak kapcsán,
hogy a város a megítélt milliókat is megkapja, már
pesszimistábban nyilatkoztam és így látom ezt most
is. Ebből guruló forint nem lesz, azaz a kár, (a tény-
leges, nem fizetett bérleti díj, az esetleges új bérlő bér-
leti díja, a közben keletkezett nagyfokú állagromlás-
ból keletkezett kár) nem térül meg. Bizonyosnak
látszik azonban, hogy nem lesz könnyű a félegyházi-
aknak újra birtokba venni, felújítani, üzemeltetni a
kemencei tábort. Nagyon sok hónapnak kell eltelnie
ahhoz, hogy gyermek, vagy felnőtt csoportok elláto-
gassanak egykor kedves börzsönyi kirándulóhe-
lyükre. Számomra fontos az érzelmi kötődés. Végre
november 11-én vasárnap Kapus Krisztián pol-
gármester úr, Balla László alpolgármester úr, Endre
Szabolcs úr és én felutaztunk Kemencére, és a kérdés
a képviselő-testület napirendjére is került. Javaslatom,
hogy a biztosítótól remélhetőleg hamarosan megítélt
teljes összeget azonnal, a tábor védelmi rendszerének
kialakítására, esetleges kisebb állagmegóvására kell
fordítani. Köszönöm a támogatást, végre a közös
gondolkodást, az összefogást!

Bense Zoltán független önkormányzati képviselő

Összefogás körvonalazódik
a kemencei tábor ügyében

Több közlekedési baleset történt az elmúlt
időszakban a Zrínyi u. 43. számú ház előtti a
nagyon éles S kanyarban. A balesetek okozója
az úttest közvetlen szélén lévő, vasbeton ta-
lapzaton álló elavult fémszerkezetű villanyosz-
lop volt. 

Számos lakossági panasz után, az illetékesek a
talapzattal együtt elbontották a régi oszlopot,
ami a kor követelményeinek megfelelően, biz-
tonságosabb helyen került felállításra. A hely-

színen maradt még – egy a talajból kiálló – egy
méter magas tűzcsap, amit már egy autós
megdöntött. Szamosi Endre, a körzet önkor-
mányzati képviselője felkereste a Bácsvíz Zrt,
helyi kirendeltségét és kezdeményezte a mű-
tárgy áthelyezését. A szemrevételezést követően
a szolgáltató jelezte, gondoskodik a tűzcsap
áthelyezéséről. Amennyiben ez is megtörténik
nem lesz balesetveszélyes gócpontja a Zrínyi
utcának – mondta el lapunknak Szamosi Endre,
a körzet képviselője.

Közmeghallgatás a Városházán 

Sikeres projekt a Kossuthban

A rendkívüli képviselő-testületi ülést követően tar-
tottak december 20-án közmeghallgatást a Város-
házán. A kérdések és a javaslatok leginkább a
közrendre, az utcák forgalmi rendjére, a volt kom-
mendáns hivatal, az Ótemplom plébánia hivatalá-
nak épületére vonatkoztak.

Kiss Kálmán a tilosban parkoló autókra hívta fel a
figyelmet. A szabálytalanul parkoló autók több eset-
ben okoznak problémát a Dankó Pista utcában.
Megítélése szerint a rendőrségnek hatékonyabban
kellene fellépni a szabálysértők ellen. Javaslatot tett
a Batthyány utca egyirányúsítására, szóba hozta az
Ótemplom plébánia épületének balesetveszélyes-
ségét, valamint a volt kommendáns hivatal állapotát.
Csordás József, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság Közlekedési Osztályának vezetője a kérdé-
sekre válaszolva elmondta, az ellenőrzés folyamatos,
és indokolt esetben a bírság sem marad el. Nem java-
solta viszont a Batthyány utca egyirányúsítását.
Véleménye szerint enyhítene a gondokon, ha a
szomszédos utcában lévő parkolót is igénybe vennék
a szülők és az intézmény dolgozói. Elismerte, hogy
az iskolakezdés és befejezés időszaka a legkritiku-
sabb, de az udvarias magatartás, a szabályok be-
tartása esetén nincs fennakadás a közlekedésben.

Kapus Krisztián az Ótemplom plébánia épületével
kapcsolatosan jelezte, tudomása szerint a rekonstruk-
ciós munkák rövidesen elkezdődnek. A költségek
fedezése érdekében az egyházközség gyűjtést is szer-
vezett. A volt kommendáns hivatal épületére egy-
millió forintot költött az elmúlt hónapban a város,
ami a balesetveszély megszüntetésére volt elegendő.
Jelenleg a pályázati lehetőségeket keresik, annak
érdekében, hogy mielőbb megújulhasson az épület.
Kátai Tibor a Félegyházi Táncszínház vezetője tá-
mogatásért fordult a városhoz, egyben átadta a pol-
gármesternek a 2013. évi költségvetési tervezetüket.
A polgármester elmondta, a városnak a legfontosabb
feladata gazdasági helyzetének stabilizálása. Az
elmúlt két évben jelentős eredményeket értek el. Az
ÖNHIKI pályázatán most elnyert 208 millió forint-
ból uniós támogatásokat egészíthetnek ki, és befe-
jezhetnek projekteket, illetve normális határidőn túli
kifizetetlen számlája sem lesz Kiskunfélegyházának.
A fontossági sorrendet tehát be kell tartani, még
akkor is, ha sok mindenre nem jut pénz. Jelenleg
azzal tudtak és tudnak segíteni, hogy jelképes
összegért adtak és adnak helyet a táncszínháznak.
Mindezen túl a pályázati lehetőségekrehívta fel Kátai
Tibor figyelmét.

-munkatársunktól-

Biztonságosabb lett a Zrínyi utca

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep
hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tar-
talmait biztosítani képes iskolákra. A hálózati tanulás
elterjesztését segíti a TÁMOP 3.1.7 projekt tevékeny-
ségrendszere. Intézményünk, a Kiskunfélegyházi
Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kol-
légium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája
2012.04. 01-től kezdte meg a projekt végrehajtását. A
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0119 kódjelű pályázatunk-
ban képzési szolgáltatásokra, tanácsadói támogatások
igénybevételére, eszközbeszerzésre, a projekt meg-
valósítók szakmai tevékenységére, egyéb költségekre
elnyert támogatási forrás nagysága 6 millió forint.

A „Referencia intézményi felkészülés a Kiskunfélegy-
házi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szak-
iskolájában” című projektünk legfontosabb célki-
tűzése, hogy referencia-intézményként folyamatosan
és differenciált kínálattal szolgáljuk a hálózati tanulási
folyamathoz a mintákat. Közreműködjünk az intéz-
mények nagyobb közössége számára szervezett szak-
mai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és
megvalósításában. Kidolgozott jó gyakorlatunkat fel-
kínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek. A
pedagógusok felkészítését a továbbképzések, és
felkészítések segítségével biztosítjuk, amely 20 peda-
gógus bevonásával történik. A projekt megvalósítása 8
hónapos időtartalmú, 2012. november 30-án zárult.
Ebben az időszakban a szükséges infrastruktúrán kívül

teljes mértékben kiépül a személyi feltételrendszer is a
működtetéshez. Együttműködési megállapodások szü-
letnek intézményekkel, szakmai szolgáltatókkal. Az
eggyüttműködések hosszú távúak, amelyek egyben
biztosítják a folyamatos fejlesztést is és állandó innová-
cióra késztetik nemcsak a projektmegvalósítókat, ha-
nem a testület szinte minden tagját is. Az intézmény a
pályázat megvalósulása után saját forrásait felhasználva
működteti tovább a referencia intézményi szolgáltatást,
illetve a referencia intézményi feladatellátáshoz szo-
rosan kapcsolódó szakmai, pedagógiai szolgáltatásaiból
jut kiegészítő forrásokhoz. Célunk továbbá az is, hogy
együttműködési lehetőséget biztosítunk a kistérség és
a régió intézményeinek, amelyek ellátásához adat-
bázisok kiépítése történik. A hálózathoz való csat-
lakozással a további szakmai fejlesztések hátterét tudjuk
biztosítani a résztvevő intézmények számára. Intéz-
ményünket az EDUCATIO 2010. augusztusában
előminősítette és alkalmasnak tartotta, hogy megkezd-
jük a felkészülést a referencia intézményi feladat el-
látására, amelyet egy minősítési folyamat fog lezárni a
projektidőszak végén. Reményeink szerint itt kapjuk
meg a végleges minősítést, és válik elismerten is
példaértékűvé szakmai tevékenységünk.
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A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság és a
KEFAG Zrt Bugaci Erdészete idén is közös
járőrszolgálatokat szervezett. 

Az összefogás célja, az illegális fakitermelések
megakadályozása, mely évről-évre súlyos károkat
okoz az erdészetnek. Az akciók a már kitermelt
faanyag őrzése érdekében is zajlott Pálmonostora,

Bugac, Bugacpusztaháza, Petőfiszállás községha-
tárain. Mindkét fél részéről 4-4 fő vett részt a
havonta egy alkalommal végrehajtott ellenőrzé-
sekben. Az akciók során fa tolvajt nem sikerült
ugyan tetten érni, azonban a falopások megelőzése
mindenképpen eredményes volt – tájékozatta a
Félegyházi Közlönyt Dr. Horváth-Rekedt Gréta r.
hadnagy.

Ingyen ebédet kaptak a rászorulók
Karácsony előtt három helyen osztottak ingyen
ebédet a rászorulóknak. Közel 1000 adag étel
készült Balla László alpolgármester, a Jobbik helyi
szervezete és az 1956 Magyar Nemzetőrség Dél-
alföldi Egysége, kiskunfélegyházi egysége jó-
voltából. 

Népkonyhát üzemeltetett a kettős kereszt mellett,
a Petőfi szobor előtt december 16-án, advent har-
madik vasárnapjának délelőttjén a Jobbik Kiskun-
félegyházi Szervezete. Mintegy százötven adag
paprikás krumplit osztottak ki a rászorulók között.
A szociális osztály által összeállított névsor alapján
házhoz is szállítottak ebédet, valamint tűzifát vit-

tek a szegényebb sorban élőknek. Hatszáz főre
főztek ebédet december 22-én és 23-án a Bajcsy
Zsilinszky Endre utcában, a volt kollégium
épületében. A főzést és az ahhoz szükséges alapa-
nyagot Balla László alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője kezdeményezte, illetve
biztosította. Az egytálétel mellé jutott forró tea is.
Az 1956 Magyar Nemzetőrség Dél-alföldi Egy-
sége, kiskunfélegyházi egysége – a 2009-től élő
hagyományainak megfelelően december 22-én a
Polgármesteri Hivatallal szemben, a parkolóban
felállított sátornál jótékonysági jellegű rendez-
vényt bonyolított le. Közel 300 adag egytálételt
főztek, és osztottak ki a rászorulók között.

421 millióba kerülnek az iskolák 
Január elsejétől havi 35 millió forint hozzájárulást
fizet az önkormányzat az állami fenntartás alá
kerülő köznevelési intézmények (KÖÁI, KTKIKI,
a Móra Ferenc Gimnázium, valamint a Kiskun
Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény) ingó és ingatlan va-
gyonának működtetéséhez. A pénzt a saját bevé-
teleinek a terhére, saját költségvetéséből kell biz-
tosítania a városnak. Minderről december 13-ai
ülésükön határoztak a városatyák.

A város képviselő-testülete októberben határozott
arról, hogy mint 3000 fő feletti önkormányzat, ok-
tatási intézményeit állami működtetésbe adja. Ezt
követően a döntést alátámasztó kimutatásokat, a
működtetési kiadásokra vonatkozó szükséges ada-
tokat önkormányzatunk elküldte az illetékes hi-
vatalnak. A szaktárca két másik minisztérium
közreműködésével döntött arról, hogy az állam mi-

lyen mértékben vállalja át a település köznevelési
intézményeinek működtetését. Meghatározták a
beküldött adatok és számítások alapján azt az
összeget, amelyet hozzájárulás címén az állam
beszedni kíván az önkormányzattól. A települések
méretétől és földrajzi elhelyezkedésétől függően
döntöttek arról, hogy az intézmények működte-
tésében milyen mértékű lesz az állami szerepkör.
Kiskunfélegyháza vonatkozásában 2013. január 1.
és 2015. augusztus 31. közötti időszakra a meg-
fizetendő hozzájárulás havi összege 35.089 ezer
forint. Ez éves szinten 421.068 ezer forintot jelent,
melyet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatá-
nak, saját bevételeinek a terhére kell biztosítania. A
törvényi rendelkezés értelmében önkormányzat
2013. január 1-jével az iskolái, valamint a pedagó-
giai szakszolgálat vonatkozásában csak működtetői
feladatot lát, láthat el, a szakmai felügyeletet, a fenn-
tartást az állam biztosítja majd. -g-

Közös akció a falopások megelőzése érdekében

Ez az összeg a bekerülési költség 5%-a volt.  A Belügy-
minisztérium EU Önerő Alap pályázatán városunk a
több mint 7 millió forintot jelentő sajáterő részből
további 3.135.773 forint pályázati támogatásban
részesült, vagyis az eredetileg a pályázat megvaló-

sításához vállalt 5%-os sajáterő összege 3% alá
csökkent.  A támogatásról szóló értesítést önkormány-
zatunk a múlt év végén kapta meg, így a fejlesztési
munkálatok még zökkenőmentesebben folytatódhat-
nak a bölcsődében.

Pályázati támogatás bölcsődei fejlesztésre

Elismerés 
az áldozatos munkáért
Évösszegző beszélgetésre invitálta december 19-én a
rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és mezőőrség kép-
viselőit Kapus Krisztián polgármester. A város első
embere a rendezvény keretében köszönte meg idei évi
munkájukat. 

Elismerő oklevelet kaptak: Tóth László mezőőr, Nagy
Krisztián r. hadnagy, Nyéki Annamária r. százados,
Balog Ákos r. törzsőrmester (Kiskunfélegyházi Ren-
dőrkapitányság), Baráthné Imre Katalin tű. zls., Magyari
Szabolcs tűzoltó tzls., Fazekas László tű. hdgy. (Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság),
Csizmadia Anita mentőtiszt, Besze Tibor mentő-sza-
kápoló, Fazekas Szűcs István gépkocsivezető (Kiskun-
félegyházi Mentőszolgálat). Az elismeréseket Kapus
Krisztián polgármester adta át.

Nemzetközi 
hegedűs siker
Arany fokozatú minősítést és III. helyezést ért el a
szlovákiai Galántán megrendezett XI. Kodály Zoltán
Nemzetközi Hegedűversenyen Katona Erzsébet, az
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulója. A
versenyen Sejben Ilona tanárnő kísérte a kiváló
hegedűs játékát. Felkészítő tanára Závogyánné Varga
Ildikó.

Páncéltörő ágyúk
Öreglaktanya elé
A doni áttörés 70. évfordulója alkalmából – január 11-
én 15 órakor – koszorúzással egybekötött megem-
lékezés lesz a kiskunfélegyházi „Öreglaktanyánál”. Az
ünnepség keretein belül a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény igazgatójának, Ágoston Tibor-
nak kezdeményezésére két II. világháborús felújított
páncéltörő ágyú kerül elhelyezésre az Öreglaktanya
főbejárata mellett.

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi
Intézmény Dózsa György utcai (Dankó P. Bölcsőde) bölcsődéjének infrastrukturális fej-
lesztésére 148.949.227 Ft-ot nyert DAOP forrásból, melynek sajáterő része 7 millió 839 ezer
forintot jelent Kiskunfélegyháza városának.
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E címmel nyílt fotókiállítása Gulyás Sándor
újságírónak a Kiskun Múzeumban december 14-
én. A kiállítás képei megvásárolhatók, a bevételt a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagin-
tézményének, a Százszorszép Óvoda speciális cso-
portjának ajánlotta fel az alkotó, készségfejlesztő
játékok vásárlására.

Gergely Gyula jazz-gitáros és tanítványa, Tóth
Balázs gitárjátéka nyitotta Gulyás Sándor, újságíró
fotókiállítását a Kiskun Múzeumban december 14-
én. A tárlaton természetfotók kerültek a
falakra. Olyan természetfotók, amelyek a
mindennapjaink apró részleteit, szépségeit
örökítik meg. A kiállítást Kapus Krisztián
polgármester ajánlotta a látogatók fi-
gyelmébe. Gulyás Sándor évtizedek óta
fényképez. Több kiállítását is láthatta már
a közönség. Ez alkalommal rendhagyó tár-
lattal készült, hiszen a kiállított képek
megvásárolhatóak, a bevételt a Kiskunfél-
egyházi Napköziotthonos Óvoda tagin-
tézményének, a Százszorszép Óvoda spe-
ciális csoportjának ajánlotta fel az alkotó,

hogy készségfejlesztő játékokat vásároljanak a
gyógypedagógiai ellátás javítása érdekében. A kiál-
lítás megnyitóján Csernus Krisztina, a napköziott-
honos óvoda vezetője a speciális csoportban folyó
munkáról beszélt. A kiállított képek a Százszorszép
Óvodába kerültek át, ahol az érdeklődők továbbra
is megtekinthetik és megvásárolhatják az alkotá-
sokat. Ez idáig a képek egyharmada talált gazdára,
ezzel segítve az óvoda két speciális csoportjában
fejlődő apróságokat.                             

Gulyás Zsuzsanna

Hagyományos karácsonyi hangversenyeit tartotta
december 22-én és 23-án a Kiskunfélegyházi
Fúvószenekar. Köszöntőt mondott Kapus Krisztián
polgármester, országgyűlési képviselő. Vezényelt
Jankovszki Ferenc, Tóth László és Kis-Fekete Vil-
mos. A hangversenyek bevételét az egyesület a Bor-
sihalmi Művésztelep fejlesztésére fordítja.

Kapus Krisztián beszédében elismeréssel szól a
fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Kiskunfél-
egyházi Ifjúsági Fúvószenekar és Koncert Fú-
vószenekar eredményeiről, munkájáról. Elmondta,
a félegyházi fúvószenekar tevékenységének az el-
múlt évtizedekben már jelentős hagyománya van
városunkban. Időt nem kímélő, önfeláldozó felké-

szülések, előadásaik színvonala és szer-
vezettsége mintául szolgál mindenki
számára. Példaértékű az is, ahogyan
évről-évre egyre több, a fúvószene iránt
elkötelezett diákkal bővül a zenekar. A
munka gyümölcse jól mérhető az orszá-
gos és nemzetközi elismerések tük-
rében, annál is inkább, hogy mindenhol
jól csengő, elismert szakmaiságot jelent
a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar neve.
A polgármester elismeréssel szólt
Jankovszki Ferenc, az egyesület veze-
tőjének elévülhetetlen érdemeiről, és
megköszönte a zenekar valamennyi tag-
jának munkáját.

Adventi hangverseny
az Újtemplomban
Nagysikerű hangversenyt adott december 15-én
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa a Szent
István Templomban. A koncerten közreműködött
a KTKIKI Művészeti Iskola vonószenekara He-
gyesi Judit tanárnő vezetésével. 

A kórust Szatmári Imre karnagy vezényelte. A
repertoáron Stierlein, Arcadelt, Kodály, Berthier,
Lully, Abaco, Belisi, Vivaldi, Albinoni, Bach,
Demény, Stainer, Szatmári, Leontocich, Kelber,
Esterházy, Gruber és Farkas művei szerepeltek.

Élő betlehem a Béke téren

Betlehemet állítottak december 25-én a Katolikus
Ifjúsági Iroda és a Szent Imre Cserkészcsapat fi-
ataljai a mindenki karácsonyfájának tövében. Az
„istállóban” kecskék, juhok, és egy szamár őrizték
a betlehemi jászlat. A jó hangulatról Kiss Ákos
Jenő dalénekes gondoskodott.

Pásztorok jártak 
a város iskoláiban

A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb
karácsonyi népszokások közé tartozik. Az egész
Kárpát-medencében ismerik. A paraszti betlehe-
mezés középpontjában a betlehemi pásztorok
párbeszédes, énekes játéka áll. A dramatikus játék
fő eleme a pásztorjáték, amely a három pásztor,
köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére épül.
Ezt a népszokást idézték fel december 18-án a
város három iskolájában – József, Batthyány, Dar-
vas – a bugaci hagyományőrzők. A rendezvényt a
Jobbik kiskunfélegyházi szervezete kezdeményezte. 

Karácsonyi fúvóskoncertek 

„Színek, fények, hangulatok” 

190 éve született Petőfi Sándor. Ez alkalomból
tartottak december 31-én koszorúzási ünnepséget
és emléktábla avatót a Petőfi Emlékháznál és iro-
dalmi délelőttöt a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tárban. 

Az emlékezés virágainak elhelyezését követően
avatták fel Dr. Porst Kálmán domborművét a Sar-
lós Boldogasszony templom kertjében. Avató
beszédet mondott Kapus Béláné, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület az
irodalmi szekciójának vezetője. Petőfi
Sándor: Jövendölés című versét Barna
Papp Bianka, a Móra Ferenc Gimná-
zium diákja szavalta el. A domborművet
Talapka István plébános szentelte fel. A
városi könyvtárban Balla László alpolgár-
mester köszöntötte a megjelenteket. „Petőfi Sán-

dor gyermekévei Félegyházán” cím-
mel dr. Tarjányi József, a Petőfi Sán-
dor Alma Mater Társaság alapítója, a

Petőfi Emlékbizottság tagja tartott
előadást. Műsorral közreműködött Mind-

szenti Lili és Barna Papp Binaka a Móra Fer-
enc Gimnázium tanulója.        -munkatársunktól-

Petőfi Sándorra emlékezett Félegyháza



Orvosi ügyeletek

2013. január 11.

Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 és 19 óra. Ótemplom:h-szo. 6, 7 óra, 16 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 16 óra.
Kalmár-kápolna:vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Ótemplom:
-Szent István diakónus
és vértanú napján avatta
és szentelte diakónussá
Bese Gergő Pétert és
Minda Zoltánt decem-
ber 26-án a Sarlós Bol-
dogasszony Templom-
ban tartott szentmisén
dr. Bábel Balázs érsek.
A főpásztor akolitust és lektort is avatott az ünnepi szertartáson.
Újtemplom:
- Ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában január 11-én, pénteken este 7 órakor.
Minden fiatalt hívunk és várunk!
-Január 1-től megváltozott a katolikus újságok ára. Az Új ember 175 Ft-ért a
Keresztény Élet 160 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalnál.
- Írjuk a jövő évi szentmiséket. Kérjük, hogy akik szeretnének szentmisét

mondatni, jöjjenek be a Plébániára!
- Várjuk a Plébánián azokat a párokat, akik 2013-ban templomunkban sze-
retnének házasságot kötni. Részükre február hónapban előkészítő jegyes ok-
tatást szervezünk.

Egyházi sorok
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FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI
ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegy-
háza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnep-
napokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:  Január 14-től január 20-ig: KORONA
Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466-582. Január 21-től  január
27-ig: KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Január 12-én és 13-án: Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242). Január 18-án és 19-én: Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa
György u. 38. (Tel. 70/667-7188).
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Házasságot kötöttek: Görög Mária – Gémes László, Molnár Anett – Takács
Tibor, Kovács Dóra – Csáki Dávid, Vízhányó Anita – Domokos Gábor.
Meghaltak: Szabó József, Keserű Antal Imréné Nagy Ilona, Mikola Istvánné
Viraszkó Rozália, Tholt József, Héder Gyula, Piroska Irma, Szemerédi István,
Szűcs Gáborné Bodócs Ilona, Nánási Veronika Judit, Simon Dánielné Dencs
Ilona, Sós Péterné Keresztesi Franciska, Ficsór Józsefné Besze Ilona, Patyi
János, Lajos Sándor – Kiskunfélegyháza.
Dr. Karácsonyi Istvánné Böndör Rózsa, Ábel Ferenc, Dányi Józsefné Véninger
Katalin, Zubornyák Andrásné Rozsi Mária Magdolna – Kecskemét. Görög
Ferencné Zombori Terézia – Móricgát. Gálné Bársony Erzsébet, Sárkány Fer-
enc – Tiszaalpár. Bartek János – Soltszentimre. Nagy Zoltán – Nyárlőrinc.
Csörgő Gyula – Kunadacs. Nagy Jánosné Laczkó Juliánna, Varga Jánosné
Sáfár Eszter – Tiszakécske. Sztakó Imréné Jámbrik Etel – Fülöpszállás. Bori
Dániel – Pálmonostora. Benke Péterné Kovács Mária Magdolna – Ladány-
bene. 

Anyakönyvi hírek

21 éves a Karácsonyi Fény Alapítvány
A Karácsonyi Fény Alapítványt 1991-ben Marcényi Csaba hozta létre 100.000 Ft-os
alaptőkével. Az alapítvány célja a szegények és rászorulók (egyének és családok)
megsegítése Karácsony előtt, élelmiszerre beváltható vásárlási utalványokkal. 1992-2012.
között összesen 4321 esetben és 8.618.500 Ft értékben nyújtott alapítványunk támogatást
(2012. karácsony előtt 217 rászoruló és 505.000 Ft segítség). 12 éve rendszeresen 
szervezünk közvetlenül Karácsony előtt 180-200 rászoruló számára „Karácsonyi Fény”
műsoros vacsoraestet. A Kuratórium számos civil szervezet és nyugdíjas klub javaslata
alapján dönt a támogatás odaítéléséről, egyeztetve az önkormányzat szociálpolitikai cso-
portjával az egyéb jellegű juttatások figyelembe vételére. A vásárlási utalványokhoz mel-
lékelt tájékoztató levelünkben minden esetben közöljük a támogatottakkal azt is, hogy ki
gondolt rájuk Karácsony előtt, kérve számukra az alapítvány segítségét. Az elmúlt években
43 vállalkozás és 39 magánszemély segítette rendszeresen adományaival működésünket
(az alapítvány vezetői és a kuratórium tagjai semmiféle díjazásban vagy költségtérítésben
nem részesülnek). Az élelmiszer utalványok eljuttatását az érintettekhez a Polgármesteri
Hivatal támogatja. Az SZJA 1%-ának felajánlásából 2011-ben 142.304 Ft folyt be szám-
lánkra (OTP 11732071-2101305). Minden támogatónknak ezúton mondunk köszönetet.
A „Karácsonyi Fény” vacsoraestek (Mostani menü volt: új-házi tyúkhúsleves, töltött csirke
savanyúsággal, üdítő, narancs) megszervezésében rendszeresen segítségünkre van: Darvas
József Általános Iskola, Darvas Menza Bt., Katolikus Ifjúsági Iroda fiataljai, nyugdíjas
klubok és énekkaraik, Félegyházi Citerazenekar, Félegyházi Asszony Kórus. A vendégek
eljutását a vacsoraestre, majd haza, a Szalai Busz Kft. ingyenesen teszi lehetővé rendszere-
sen. Az idén az Ornax Bt. felajánlásával több mázsa tűzifához tudtunk hozzájuttatni rás-
zorulókat. A Kuratórium nevében (Dr. Sulyok Miklós, Alács Tibor, Kiss Zsolt, Dr. Albrecht
Sándor, Kis Ferenc, Marcényi Csaba, Ficsór József, Szolnokyné Andrási Margit, Ván Jenő)
megköszönöm minden eddigi szimpatizánsunk segítségét és egyben kérem további jóin-
dulatú támogatásukat. A Kuratórium nevében sajnálattal és szeretettel megköszönöm el-
hunyt Ficsór József volt polgármesterünk 2 évtizedes segítségét az alapítványunknak és a
rászoruló félegyházi embereknek és családoknak. 

Garai István Levente dr., a kuratórium elnöke

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza,
Nádasdy u. 12.) árverési értékesítésre meghirdeti a használatában álló FORD ES-
CORT TURNIER 1.4 típusú 1993. évjáratú gépjárművét.A gépjármű legalacsonyabb
értékesítési ára 50.000,-Ft, mely összeg az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.
Az árverés időpontja: 2013. év március hó 11. nap 8,30 óra.  Az árverés helyszíne:
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Ná-
dasdy u. 12. A gépjármű az árverés időpontját megelőző fél órában tekinthető meg. Az
árverésre az árverés kezdő időpontjáig lehet jelentkezni. A gépjárműre érvényes vételi
ajánlatot minimálisan a kikiáltási áron lehet tenni, több ajánlat esetén az ajánlati árat min-
imálisan 10.000,-Ft-onként kell emelni. Az árverési vevőnek a vételárat a helyszínen egy
összegben, készpénzben kell megfizetnie.

Fiatalok találkozója Belgiumban
„Ifjúság Európáért Találkozó” Eeklo-ban, Belgiumban 

2013. július 26.-augusztus 3-ig.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Testvérvárosi Egyesület 2013-
ban is célul tűzte ki, hogy az európai kultúrát,  a hagyományokat mind széle-
sebb körben bemutatja a Kiskunfélegyházán élő lakosoknak és fiataloknak.
Ezért olyan  16-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik szeretnének
külföldi fiatalokkal szorosabb kapcsolatot kiépíteni, és egy izgalmas hetet Bel-
giumban eltölteni. A kiutazás költségei, illetve a találkozó hozzájárulási költ-
ségei a kiutazót terhelik. Jelentkezési határidő: 2013. január 25. péntek
Várjuk jelentkezésüket! További információ kérhető: Tel: 06-76/562-039. E-
mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu

Pályázati felhívások
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet hatósági osztályvezető és pénzü-
gyi osztályvezető munkakör betöltésére. A munkakörök legkorábban 2013. január 23-tól
napjától tölthető be.A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. január 21. A pályázatok
benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatala címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével. A
borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……
../2013., valamint a munkakör megnevezését: Hatósági Osztályvezető. Személyesen
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán 6100 Kiskunfélegyháza
Kossuth L. u. 1. I. em. 30. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes
pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2013. január 22. A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kiskunfélegy-
háza Város honlapja, www.kozigallas.gov.hu, Félegyházi Közlöny/ Félegyházi Közlöny
Online ( http://felegyhazikozlony.hu/?p=46305).
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Eredmények, 6 év alatt (200m) 71 fő nevezett.
Fiú: 1. Lombos Miklós, 2. D. Kószó Marcell, 3.
Trungel Nagy Zalán. Lány: 1. Dinnyés Lili, 2.
Marie Schweiger, 3. Retkes Léna. 6 – 10 éves
korig (600m) 68 fő nevezett. Fiú: 1. Kis – Czakó
Máté, 2. Provics Gergő, 3. Trungel Nagy Kolos.

Lány: 1. Fricska Anna, 2. Patyi Lili, 3. Hegyi
Boglárka. 10 – 99 éves korig (2200m) 361 fő
nevezett. Férfi: 1. Nagy Sándor, 2. Palásti Sándor,
3. Magony László. Női: 1. Pető Dóra, 2. Lefor

Mercédesz, 3. Seres Ildikó. A startjelet Balla Lász-
ló alpolgármester, Dr. Garai István országgyűlési
képviselő és Szamosi Endre önkormányzati kép-
viselő adta meg.

A női futsal NB-I-es bajnokság 11. for-
dulójában a bajnoki táblázat első és második
helyezett csapatai találkoztak Kiskunfélegy-
házán a Kész Aréna Sportcsarnokban.  A két
csapat már a mérkőzés kezdetén felvállalta a
bátor támadójátékot. 

Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna Sportcsar-
nok 2013. január 6.  Játékvezetők: Zimonyi
Péter, Temesi Tibor, Temleitner Krisztián.
ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls – DVTK

Miskolci Vénusz 5 – 3 (2 – 0)
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Szabó Bog-
lárka, Zágor Bernadett, Megyes Ágnes, Sze-
kér Anita. Cserék: Oláh Erika, Pincze Gab-
riella, Szabó Nóra, Molnár Judit, Benkő
Mónika, Dombai Nagy Anett, Godvár Ka-
talin. Vezetőedző: Dombó János
DVTK Miskolc: Papp Gyöngyvér – Ivanics
Anita, Váradi Cintia, Bernáth Csilla, Újvári
Krisztina. Cserék: Kovács Alíz, Miliczki
Noémi, Szőke Zsuzsanna, Teodoru Bianka,
Boros Kinga.  Vezetőedző: Sárréti Géza
Gólszerzők: Szekér Anita (2), Zágor Berna-
dett, Godvár Katalin, Dombai Nagy Anett il-

letve Váradi Cintia (2), Újvári Krisztina.
Sárréti Géza (Miskolc): Változások voltak
a csapatnál, két játékosunk eligazolt. Záros
határidőn belül pótoljuk őket és visszatérünk
a saját játékunkra. Gratulálok az Astrának.
Dombó János (Astra-Bulls): Igazi rangadó
volt. Hosszú téli szünet és ünnepek után kel-
lett játszanunk. Keveset edzettünk. Több jó
teljesítményünk volt, de gyenge pillanataink
is adódtak. Végig kézben tartottuk a mérkő-
zést.                                       Varga Ferenc

Nagy Kálmán íjász tiszteletére rendezett emlék-
versenyt a Tárnoki Íjász Egyesület Érden a
Batthyány iskola tornacsarnokában, december
22-én.  A Turul Koppány Íjászai öt fővel (Vas
Bianka, Vass Tibor, Kis Csaba, Papp Zoltán, Diny-
nyés Gyula) indultak a megmérettetésen.

Vas Bianka magabiztosan nyerte az ifi lány
kategóriát 213 pontos eredményével. Bianka re-
ményeink szerint indulni fog az EB-én is 2013-
ban, ezért fontos állomás volt ez a verseny is. A
legnépesebb pusztai felnőtt férfi kategóriában

három Koppány mérettetett meg. Papp Zoltán ki-
egyensúlyozott teljesítménnyel – 296 pontos ered-
ménnyel – az előkelő harmadik helyet szerezte
meg. Zoltán is szeretne az EB-n indulni. Vass Tibor
az első körben kisebb hibákkal, de eredményesen
haladt, míg a második körben kimagasló sorozattal
230 pontos végeredménnyel küzdötte fel magát a
12. helyre. Kis Csaba 195 pontos eredménye a 17
helyre volt elég, de nem lebecsülendő a ka-
tegóriájában több mint 30 fős igen rangos
mezőnyben. Szenior férfi, pusztai kategóriában
Dinnyés Gyula 238 ponttal az 5. helyen végzett.                       

Újabb érmekkel
gazdagodtak falmászóink

Ismét hallattak magukról a kiskunfélegyházi falmászók.
Veszprémben került megrendezésre december 8-9-én a
Darvas kupát követő első megméretetés. A DSZDSE
versenyzői ismét maradandót alkottak . 

Molnár Eszter korosztályában gyors II. nehézségi II. Simon
Fanni junior kategória gyors I. nehézségi I. Simon Gergely
gyors II. nehézségi II. A magyar bajnokságot követően egy
30 kunsztból álló nyíltkategóriás boulder verseny vette
kezdetét. A felnőtt mezőnyben Simon Gergely a 12. helyen,
míg Simon Fanni a 11. helyen végzett. A vasárnap sem tel-
hetett el kihívások nélkül. A bajnokság szabályaitól
merőben eltérő verseny újabb kihívásokat jelentett a fiatal
gladiátoroknak. Az igen népes felnőtt mezőnyben megje-
lentek az ország legjobbjai.12 igen nehéz út várt a
versenyzőkre. Simon Gergelynek jól sikerült a verseny,
hiszen az előkelő V. helyen végzett. Simon Fanni a 11. lett.
Levezetésként a felnőtt gyorsasági versenybe is beneveztek
az ifis fiúk. Gergely ebben a versenyszámban is V. lett. 

Ezüstérem 
az országos bajnokságon
Hajdúszoboszlón rendezték
meg november 28. és december
1. között az idei junior ökölvívó
magyar bajnokságot. Répás
Szilvia, a KHTK ökölvívója 54
kilogrammban ezüstérmet szer-
zett szakosztályának.

A megmérettetésen negyvenki-
lenc szakosztály 98 versenyzője
küzdött a helyezésekért. Répás
Szilvia Varga István és Mihály
János edző tanítványa, élete első országos versenyén maga-
biztosan küzdött. 

Rangadót nyert az ASTRA – BULLS

Vas Bianka ismét kitűnően teljesített

Szilveszteri futóverseny a Kossuth utcán 

Huszonegyedik alkalommal rendezte meg hagyományos szilveszteri futóversenyét a Kossuth utcán
a Jogging Szuperinfó Futóklub. A megmérettetésen korosztályonként összesen 504-en álltak rajt-
hoz. Elsőként a legkisebbek futották le 200 méteres távot, majd 6-10 évesek sprintje következett.
Végezetül a felnőttek teljesítették a 2200 métert. 
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