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Félegyházi 

K ö z l ö n y
4,2  millió az „Égi vándorra” 
Sikeresnek bizonyult Morell Mihály „Égi ván-
dor” című szobrának elkészítésére, illetve felál-
lítására benyújtott pályázat. A város a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kol-
légiumától 4,2 millió forint támogatást nyert.
A köztéri alkotást a tervek szerint májusban
avatják fel a Móra Ferenc Gimnázium előkert-
jében – jelentette be január 9-én Kapus Krisz-
tián polgármester.

Rosta Ferenc igazgató elmondta, régi vágya volt
a Móra Ferenc Gimnázium tantestületének
Morell Mihály „Égi vándor” című szobrának
köztéri megvalósítása, melyre a Nemzeti Kul-
turális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma
pályázatával nyílt lehetőségük. A kiírás szerint
egy pályázó maximum 5 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesülhetett. A tá-
mogatási összeg feletti önrészt a Móra Ferenc
Gimnázium alapítványa vállalta magára, tehát a
köztéri szobor megvalósítása a városnak nem
kerül pénzébe.                      Folytatás a 3. oldalon.

Korcsolyapálya
A Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet (NC-
SSZI) pályázatot írt ki 2012 őszén téli sportpályák
funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének tá-
mogatására, amelyre sikeres pályázatot nyújtott
be a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület. 

Korcsolyapálya kialakítására együttműködést
kötött a KIE és a Kiskunfélegyházi Szakképző In-
tézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középis-
kolája és Szakiskolája. A napokban már megkez-
dődött a salakos pálya kialakítása, valamint a ref-
lektorok kiépítése. A munkát a szakképzős diákok
végezik el szakoktatóik irányításával, de a támo-
gatásból új korcsolyák is beszerzésre kerülnek.
Amint elérkezik a tartós hideg, a tanulók és a kol-
légisták birtokba vehetik a pályát- tájékoztatta la-
punkat Szász Anikó, a Kiskunfélegyháza Ifjúsá-
gáért Egyesület elnöke.

Időközi választások
lesznek Félegyházán?
Indítványt nyújtott be Kollár László (Jobbik),
Bense Zoltán (Független), Horváth Gábor
(Független), Ván Jenő (Civil Mozgalom), dr.
Réczi László (Civil Mozgalom) önkormányzati
képviselő  január 17-én, melyben lemondásra
szólítják fel Kapus Krisztián polgármestert.
Kapus Krisztián polgármester szerint  ez egy
újabb politikai támadás, a “lejáratási-hadjárat”
újabb, sokadik állomása. Részletek a 4. oldalon

Tízmilliós ajándékot kapott
a város a Polgári Bálon

Újabb nagyobb összegű támogatást kap a város az államtól. Morell Mihály „Égi vándor”
című alkotásának felállítására adott 4,2 millió forint után 10 millió forint támogatásban
részesül Kiskunfélegyháza, melyet a Petőfi szobor talapzatának felújítására fordítanak.
Mindezt január 12-én, a VI. Polgári Bálon jelentette be L. Simon László, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkára.                          Részletek a 3. oldalon.

Júliustól felére csökken 
a város adósságállománya
Útmutatót tettek közzé a kormányzati honlapon
az ötezres lélekszámnál nagyobb települések
adósságának részleges átvállalásáról.

Ebből kiderül, hogy az egyes önkormányzatok
adósságának várhatóan mekkora részét vállalja
át az állam. A táblázatban szereplő adatok sze-

rint az állam Kiskunfélegyháza adósságállo-
mányának nem a minimális 40 százalékát, ha-
nem 50 százalékát vállalja át, vagyis így felére
csökken a város adósságállománya július 28.
után – tájékozatta a Félegyházi Közlönyt Ka-
pus Krisztián polgármester.

Részletek a 2. oldalon. 

A doni áttörés 70. évfordulója alkalmából tar-
tottak koszorúzással egybekötött megem-
lékezést január 11-én a kiskunfélegyházi
„Öreglaktanyánál”. A megjelenteket Deli
József nyugállományú ezredes köszöntötte,
beszédet mondott Kelemen József nyugál-
lományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetségének elnöke. 

Az ünnepség keretében avatták fel azt a két II.
világháborús felújított páncéltörő ágyú, melyet
a hadtörténeti múzeumtól kapott a Kiskunfél-
egyházi Szakképző Intézmény. Az orosz löve-
geket Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi Szak-

képző Intézmény
igazgatója saját
költségén restau-
ráltatta. Az ágyúk
helyét, a tartó szer-
kezetet az iskola
tanulói alakították
ki, készítették el.
A lövegek felál-
lításával a máso-
dik világháborús
hősök emléke előtt kíván tisztelegni az intéz-
mény, valamint a város katonai múltját kívánják
hangsúlyozni.                 

Páncéltörő ágyúk az Öreglaktanya előtt
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Több mint 2 milliárd forinttal
csökken a város adósságállománya

Eredményes volt a Mezei Őrszolgálat egyeztetése 
a Vidékfejlesztési Minisztériummal

Visszatekintés a 2012-es évre (6-os v.k.)

Folytatás az 1. oldalról.
A weboldalról (kormany.hu) letölthető adatok szerint
az állam 281 ötezres lélekszámúnál nagyobb telepü-
lés, valamint a főváros és a 23 budapesti kerület adós-
ságának egy részét vállalja át. Az, hogy az adósság-
konszolidáció mértéke 40, 50, 60 vagy 70 százalék,
az egy főre jutó iparűzésiadó-bevételek alapján dől
el. A budapesti kerületek esetében a táblázat adatai
szerint a tervezett adósságátvállalás egységesen 40
százalékos. Orbán Viktor miniszterelnök októberben
jelentette be, hogy az állam összesen 612 milliárd
forintnyi adósságot vesz át 1956 önkormányzattól, az

ötezresnél kisebb településekét teljes egészében. Az
útmutató alapján az önkormányzatok szerdáig kaptak
igazolást pénzintézetüktől az átvállalt adósságál-
lományról, ezután tájékoztatniuk kell az államkincs-
tárat, amely január 18-ig ellenőrzi az adatokat. Az
adósságátvállalás mértékéről a nemzetgazdasági mi-
niszter és a belügyminiszter legkésőbb február végéig
egyezik meg az önkormányzatokkal. A gazdasági
tárca vezetője – az államadósság-kezelő központon
keresztül – június 28-ig köt újabb megállapodást a
helyhatóságokkal és hitelezőikkel, gondoskodva az
adósság átvállalásáról – írja a fidesz.hu.

A tavalyi év folyamán Kapus Krisztián polgár-
mester segítségével szoros szakmai kapcsolat
alakult ki a Vidékfejlesztési Minisztérium és a
kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat között.
Többször folytattunk szakmai egyeztetéseket,
amik személyes, telefonos, és levél formájában
is történtek – mondta el Csáki Zsolt, az őrszol-
gálat vezetője.
.
A szaktárca vezetői valós életképet kaptak a félegy-
házi szolgálat gyakorlati működéséről és az eset-
leges problémákról  Kikérték a véleményünket,
hogy szerintünk mi az, amin változtatni kellene,

és arról is, hogy mire lenne szükség, hogy az
őrszolgálatok még eredményesebben működhes-
senek. Az elmúlt év során sok olyan törvényi mó-
dosítás történt, ami segíti a működésünket. Úgy
érzem, sikernek könyvelhetjük el, hogy az elfo-
gadásra került és hatályba lépett 70/2012. (XII. 14.)
BM rendeletben leírt mezőőri szolgálati formaruha
nagymértékben a mi javaslatunk által készült el.
Remélem a jövőben is megmarad ez a szoros kap-
csolat és együttműködés a települési mezőőrök és a
minisztérium között, amivel hatékonyan tudjuk
segíteni egymás munkáját – tette hozzá Csáki Zsolt,
a kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat vezetője.

Sajtónyilatkozat
A Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti út felú-
jítása 28 hónap  „közbeszerezgetési” eljárás után
valósult meg, az ünnepélyes átadásról pedig „kitil-
tottak”.

Az elmúlt években számtalan alkalommal használ-
tam a fenti útszakaszt autóval, de biciklivel is a
közvetlenül és közvetve érintett településekre elláto-
gatva. Személyes tapasztalataim is megerősítették a
lakosság, vállalkozások, intézmények panaszait a ká-
tyúkról és egyéb balesetveszélyes út-megrongálódá-
sokról. Megjegyzem, hogy az előző parlamenti ciklu-
sokban is számos útszakasz felújítását és megépítését
sikerült kilobbiznom (pl. Kiskunfélegyháza északi
elkerülő út és Móricgát-Bugac közötti út kiépítése,
Szank-Jászszentlászló út teljes felújítása, de köz-
lekedésbiztonsági szempontból idesorolhatóak a
mintegy 600 millió forint pályázati forrásból meg-
valósult kerékpár utak is). A Bajnai-kormány idején
számos személyes és hivatalos írásbeli konzultáció és
kérelem után sikerült elérnem, hogy a Bajnai-kor-
mány a 2010. március 24-ei ülésén kiemelt projekt
támogatásról döntve, 1,439 milliárd forintot szavazott
meg az 5402 sz. Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa út-
szakasz magas szintű rekonstrukciójára (Pl. 33
buszöböl kiépítése, két meglévő híd rekonstrukciója).
A kormányváltás után csaknem egy tucatszor kértem
az érintett Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot a be-
ruházás elindítására. A válaszokban egyetlen egyszer
sem említették, hogy a megszavazott 1,4 milliárd tá-
mogatás kevés lenne a teljes körű, magas szintű
beruházáshoz, állandóan a közbeszerzési eljárásra hi-
vatkoztak. Részletek Dr. Fellegi Tamás Nemzeti Fej-
lesztési Miniszter 2010. 08. 11-én kelt válaszából: „…
a közbeszerzési törvény módosítása 2010. 09. 15-i
hatályba lépése után” ….”a munkavégzés tehát 2011
tavaszán kezdődhet meg,....a felújítási munkák akár
2011. elejére befejeződhetnek...”  A „Térségi elér-
hetőség javítása a 5402. j. úton tárgyú kiemelt projekt
támogatásáról, a megvalósításhoz 1,4 milliárd forint
megítéléséről a 2010. március 24-i kormányülésen
született döntés....” A miniszteri válasz egyértelműen
bizonyítja a bevezető soraimban leírtakat.  Mindezek
után a „közbeszerezgetés” a kormánydöntés után 28
hónapig tartott és 3,1 milliárd forintos költségnél „ál-
lapodott meg”. 
Az átadási ünnepségre „pofátlan módon” az érintett
szakemberek és politikusok nem hívtak meg, és
amikor „pofátlan módon” mégis megjelentem, a
csaknem fél tucat hozzászóló „sikerlenyúló ünnepi
beszéde” után nem kaptam lehetőséget a fenti tények
közzétételére.

Garai István Levente dr.
országgyűlési képviselő (MSZP)

Köszönetnyilvánítások
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a TESCO
ÁRUHÁZ vezetői felé az egész évben nyújtott támo-
gatásukért. Szívből köszönjük, hogy jelenlétükkel
emelték a karácsonyi ünnepségünk fényét és önzetlen
ajándékaikkal 40 sérült embernek varázsolták szebbé
a szeretet ünnepét.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az IBV

HUNGÁRIA KFT. vezetőinek, hogy karácsonyi
ajándékként 2 db számítógépet ajánlottak fel a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó In-
tézmény Fogyatékos Személyek Nappali In-
tézményének. Felemelő érzés, hogy ránk gondoltak
és 40 sérült embernek szereztek óriási örömet az ün-
nepekben. Köszönjük segítőkészségüket.

Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény vezetője és a Fogyatékos Személyek

Nappali Intézményének dolgozói, ellátottai

A 6-os számú, legnagyobb területű választókörzetben,
2012-ben az alábbi fejlesztések, események történtek:

2012 márciusában lomtalanítási akciót szerveztünk a város
külterületén. Figyelemmel kísértem és ellenőriztem a tavaszi
útkátyúzásokat. Kezdeményezésemre a Csanyi út bevezető
szakaszán, a 451. számú elkerülő út csomópontja előtt úgy-
nevezett lassítósávok, valamint STOP vonal került felfes-
tésre. Az előző években nehezen lehetett kilátni a Tanyasori
út, Kőrösi utca, Kiskun utca kereszteződésében.  A Félegy-
házi Vízfolyás e szakaszának nádvágását 2012-ben folya-
matosan elvégezték a szakemberek.  A Szélmalom utcában
– a Templomdombnál – megtörtént az elburjánzott, már a
forgalomtól is teret nyert növényzet gyérítése.  Terepren-
dezési munka történt a Délibáb utca két elhagyatott, ren-
dezetlen tulajdonviszonyú szabad telkén is. A lakókkal
összefogva a Zöldmező Lakótelepen elkészítettük az új
buszváró alapját, amelyre a feljavított, megszépített buszváró
hamarosan kihelyezésre kerül. A Bankfaluban 4 ingatlant
kötöttünk be a városi ivóvízhálózatba. Rászorulóknak tűzifát
osztottunk.  A helyi buszjáratok menetrendjét, működését a
lakossági igények szerint alakítottuk ki. Az üzemeltetést
folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk. Csongrádi úti tanyák vil-
lamoshálózat fejlesztése ügyében sikeres egyeztetéseket, tár-
gyalásokat folytattunk, így több tanyában nem kapcsolták
ki az áramot. Egyéni lakossági ügyek megoldásában is részt
vállaltam. Fogadóórát, lakossági fórumot tartottam több al-
kalommal a Zöldmező Lakótelepen és a volt Bankfalui
Iskolában.
A körzetben végzett munkán felül egyéb városi fejlesz-
téseket is megemlítek, amelyekben aktív szerepet vállaltam:
117 millió Ft jutott a térségbe, köztük kiskunfélegyházi
tanyagazdáknak is a Tanyafejlesztési Programból. A piac
felújítására is elnyertünk közel 60 millió Ft-ot. Január má-
sodikán nyitotta meg kapuját a Kiskunfélegyháza és a kör-
nyező településeken élő szenvedélybetegek ellátását biz-
tosító VÁLASZ Szenvedély-betegsegítő és Drogprevenciós
Központ a Bajza utca 36. szám alatt, amely működését –
gyermekeink védelme érdekében - minden lehetőségemmel
támogatom. Pályázatfigyeléseim révén indultunk azon - az
azóta elnyert - pályázaton, amely során a Dankó Pista utcai

bölcsőde felújítása 150 millió Ft-tal valósulhat meg 2013-
ban. Több képviselőtársammal való, együttes kezdemé-
nyezésünkre öt új berendezéssel gyarapodott a Városfenn-
tartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet. A számítógép-
pel vezérelt sószóró, a hidraulikusan vezérelt hóeke és az
ahhoz szükséges hárompontos felfüggesztő elem, a von-
tatható sószóró, és a hómaró 4,5 millió forintba került. 145
félegyházi lakás gyűjtőkéménye kerül felújításra állami és
önkormányzati hozzájárulással. A Móra-ház rekonstruk-
ciójára 515 ezer forintot költöttünk, melyből 465 ezer forin-
tot a város biztosított, a fennmaradó összeget a Polgári Bál
bevétele fedezte. 2013-as terveim között szerepel: A csator-
názás több helyszínen is zajlik a választókörzetemben.
Kérem a körzet lakóit, hogy elérhetőségeim bármelyikén
jelezzék, ha probléma merül fel a kivitelezés során.  A Liget
utcai és Alpári úti lakosokkal közösen kezdeményezzük (je-
lenleg zajlik egy aláírásgyűjtés) ezen útszakaszok karban-
tartását, felújítását, a forgalomlassítást, illetve gyalogát-
kelőhelyek kialakítását. A körzetbe több helyszínen – kül-
terület, Bankfalu egyaránt - közvilágítás fejlesztést hajtunk
végre. Az elmúlt esztendőben megpróbáltuk a Kiskun utca
földes részén az útalap elkészítését, sőt kiviteli terv is készült
egy szélesebb, új aszfaltburkolattal ellátott gyűjtőút kiala-
kítására. Ennek megvalósítását a jövőben sem adom fel,
hiszen már balesetveszélyes állapotú a Kiskun utca. Ez
évben a külterületi utak karbantartására, állapotuk javítására
is többet kell fordítanunk. A benyújtott Komplex telepprog-
ram elnyerése esetén az Alpári út 1. szám alatti önkor-
mányzati lakások felújítására, környezetüknek rendezésére,
illetve a Délibáb utca mögötti ingatlanok rendezésére is sor
kerülhet. 2013-ban szeretném elérni, hogy mind a Bankfa-
luban, mind a Zöldmező Lakótelepen közösségi, kulturális
rendezvényekre is sor kerüljön. Az elmúlt esztendőben való
együttműködésüket megköszönve, kérem, 2013-ban is
közös összefogással tegyünk lakókörzetünk (Bankfalu,
Zöldmező Lakótelep, Liget utca, II.,IV. V., VI., VII., VIII.
körzet), és szeretett településünk, Kiskunfélegyháza ottho-
nosabbá, élhetőbbé tételéért.  

Dongó József 
www.6vkkiskunfelegyhaza.gportal.hu,

dongojozsef@gmail.com, 20/3185890
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Folytatás az 1. oldalról.
Immáron hatodik alkalommal rendeztek polgári
bált városunkban. A rendezvénynek ezúttal a
Mezőgazdasági Szakközépiskola tornaterme adott
otthont. A program Katona Kitti és Patai Ádám
versenytáncosok produkciójával kezdődött. A
vendégeket Kapus Krisztián polgármester köszön-
tötte. Elmondta, szülővárosunkért, és a benne élő
polgárokért vállalni kell az összefogást, a felelős-
séget, hogy megtehessünk mindent a fejlődésért,
a haladásért. Az elmúlt esztendő városunk életé-
ben sem volt egyszerű. Megszorítások, pénztelen-
ség, útkeresés jellemezte az elmúlt évet, bár vala-
mennyi kínálkozó pályázati lehetőséget kihasznál-
tunk. Az elmúlt hetekben több mint 800 millió
forint támogatást kapott Kiskunfélegyháza. Az
idei esztendő sem lesz egyszerű, de már látszik a
fény az alagút végén. Kapus Krisztián végezetül
bejelentette, hogy a hagyományoknak megfelelő-
en a bál bevételét idén is egy nemes célra ajánlják
fel a szervezők. Ezúttal a tragikus hirtelenséggel
elhunyt Ficsór József, Kiskunfélegyháza nyugal-

mazott polgármestere tiszteletére készíttetnek em-
léktáblát a befolyó összegből.
L. Simon László, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma kulturális államtitkára köszöntőjében
elmondta, most sem érkezett üres kézzel Kiskun-
félegyházára, hisz tíz millió forintot hozott a Petőfi
szobor talapzatának felújítására.
Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnöke elmondta, az elmúlt időszakban sok új
törvény született, sok minden változott az ország-
ban. Kiemelten fontos azonban az is, hogy az or-
szág elindult abban az irányban, hogy soha többé
ne legyünk mások szolgái.
A beszédek között, majd a folytatásban táncpro-
dukciók, Gulyás László vándormuzsikus, a Pad-
kaporos Néptáncegyüttes szórakoztatta a nagyér-
deműt. A bál sztárvendége Varga Miklós előa-
dóművész volt.
Idő közben a polgármesteri hivatalban is gyűjtés
kezdődött Ficsór József nyugalmazott polgár-
mester tiszteletére készítendő emléktábla költ-
ségeinek előteremtése érdekében.  

Az egyetemes magyarság értékrendjét hűen
képviselő író, költő fejedelem, gróf Czegei Wass
Albert emlékére kívánnak szobrot állítani a helyi
értelmiségiek kezdeményezésére Kiskunfélegy-
házán. 

Az előzetes helyszínkeresés eredményeképpen a
Szent István templom előtti téren találtak megfelelő
területet a műalkotás elhelyezésére. A szobor
kivitelezését Kocsis László helyi kőfaragó, kőszob-

rász vállalta és a közadakozásból megvásárolt alap-
anyagokból megkezdte a szobor faragását. (A
fotókon a január 16-i állapot látszik.) A mester már-
cius végéig vállalta a szobor és a talapzat elkészí-
tését. A helyfoglaláshoz szükséges előterjesztést
városunk főépítésze, Marton Tibor készíti el, amit
reményeink szerint a február 14-re tervezett testületi
ülésen fognak tárgyalni – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Vass Antal nyugalmazott igazgató.

-tudósítónktól-

Tízmilliós ajándék a városnak

Szobor Wass Albert emlékére

4,2 millió forint az „Égi vándorra” 
Folytatás az 1. oldalról.
Morell Mihály: „Égi vándor”
című szoborának témája az el-
múlással szemben álló, azzal vi-
askodó géniusz. Az ábrázolás
módja allegorikus, ugyanakkor
modern. Az expresszív forma-
kapcsolatokkal megoldott idős
ember figurája a test múlandó-
ságát, és a benne rejlő alkotóerőt

egyszerre jeleníti meg. A for-
mákat szétfeszíti, eltorzítja az
anyag és szellem küzdelme. A
belső lényeg, a tudás, tehetség,
ihlet feloldja az öregségtől beteg
test formáit, szinte elemeli a
földtől. Erre utal a cím is: Égi
vándor. Az alkotó ember szelle-
mi hagyatéka révén örökké él. 

-tudósítónktól-

Tankönyvtámogatás
Az emberi erőforrások minisztere értesítette
Kapus Krisztiánt, Kiskunfélegyháza polgár-
mesterét arról, hogy a Móra Ferenc Gimnázium
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a sajá-
tos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
jogcímre benyújtott önkormányzati igénylés
alapján támogatásban részesült. A támogatást a
sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú
tankönyveinek beszerzésére és differenciált tan-
könyvvásárlásra, így a vak tanulók kis példány-
számú, pontírásos és hangos tankönyvei, di-
gitalizált tananyagainak beszerzésére lehet fordí-
tani elsősorban. A támogatás célja, hogy haté-
konyan segítsék ezzel a sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását.

Elhalasztották a döntést
a PG ügyében
Az elmúlt évben a Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság Szent Benedek Gim-
náziumi Szakképző Iskola szándékát fejezte ki
annak vonatkozásban, hogy mint „új” fenntartó
készen áll a Petőfi Sándor Gépészeti és Infor-
matikai Szakképző Iskola fenntartására és
működtetésére. Mivel a képviselő-testület ja-
nuár 17-ei ülésén levette napirendjéről a kérdést,
nem kezdődhet meg a Kiskunfélegyháza, Kos-
suth utca 24. szám alatti ingatlanra vonatkozó
vagyonkezelői szerződéstervezet kidolgozása.

A városatyák elfogadták viszont a Szivárvány Sze-
mélyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény alapító
okiratának módosítását. A szociális alapszolgál-
tatásainak infrastrukturális fejlesztése című uniós
pályázaton az intézmény 49.850.764 forint támo-
gatást nyert, melyből felújításra kerül Kiskunfé-
legyháza, Tóth K. u. 10/A. sz. alatti ingatlan. A
támogatási szerződés aláírását megelőzően egy
alapellátási feladat – a tanyagondnoki szolgálat –
már nem e telephelyen fogja ellátni feladatát. An-
nak érdekében, hogy e sikeres pályázati dokumen-
tációban foglalt kötelezettségnek eleget tegyen a
város, szükségessé vált az intézmény alapító oki-
ratának módosítása. Eszerint a tanyagondnoki
szolgálatot a Tóth K. u. 10/A. sz. alatti telephelyről
a Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 4. sz. alatti telep-
helyre helyezik át, illetve ezt követően soron kívüli
eljárást kérve a Kormányhivataltól módosítják a
működési engedélyt.  Mindezen túl a képviselő-
testület elviekben egyetértett azzal, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújtson be az Új Széchenyi
Terv keretében kiírt, Környezet és Energia Ope-
ratív Program „Épületenergetikai fejlesztések meg-
újuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
című pályázatra a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal közösen konzorcium létrehozásával,
85 % mértékű támogatás elnyerése céljából. A
beruházás három intézmény – KÖÁI Platán utcai
Általános Iskolát, a KSZI Közgazdasági tagin-
tézményét, a Zeneiskola épületében kialakításra
kerülő KIK irodát – energetikai felújítását érinti.

A DÉMÁSZ Zrt. vállalkozója megkezdi városunk-
ban azon fák ágainak eltávolítását, melyek veszé-
lyeztetik az elektromos vezetékeket. Kérjük a tisztelt
lakosságot, hogy amennyiben a levágott ágakat négy
napon belül nem távolítják el a közterületről, je-
lentsék azt a Polgármesteri Hivatal Városüzemel-
tetési Csoportja felé, hogy időben lehessen intézkedni
az elszállíttatásról. Tel: 06-76/562-037
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Választási visszaélés gyanúja miatt tesz feljelentést a
Jobbik és az Együtt 2014 Mozgalom, mert úgy vélik,
egy a birtokukba került hangfelvétel tanúsága szerint
láncszavazás befolyásolta a 2010-es kiskunfélegyházi
választási eredményeket. Kapus Krisztián polgármester
viszont a személyét érintő, a nagy nyilvánosság előtt
elkövetett rágalmazás miatt tett feljelentést a rendőr-
ségen.

Sajtónyilatkozatok: 
Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért felje-
lentést tettem a rendőrségen a személyemet érintő rágal-
mazások miatt. A kiskunfélegyházi önkormányzati vá-
lasztással kapcsolatban megjelent hangfelvételben el-
hangzott állítások valótlanok, ahogy azt maga a hang-
felvételen hallható Ajtai Tibor, a Megyei Cigány Önkor-
mányzat elnöke is elismerte. A hangfelvételt személyem
elleni aljas lejárató támadás céljára készítették, és ezt
szintén elismerték. Az önkormányzati választás tisz-
taságát megkérdőjelező jelenségről maga a Választási
Bizottság sem értesült.
Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza polgármestere

A félegyházi szocialisták megdöbbenéssel vették tu-
domásul a hétvégén nyilvánosságra került hang és videó
felvételeken elhangzottakat! Ezen információk szerint a
helyi közéletben az elmúlt években aktív politikusként
és vezetőként dolgozó Fidesz-KDNP prominensek
jelentős része korrupció és választási csalások sorozata
révén jutott befolyáshoz valamint képviselői mandátum-
hoz, polgármesteri székhez! Ajtai Tibor cigány kisebb-
ségi politikus által elhangzott információk alapján a je-
lenlegi kormánypárti rezsimet felváltani igyekvő fiatal
jobboldali szervezet a Fidelitas tisztségviselője sem riad
vissza a törvénytelen eszközöktől! Felszólítjuk a város
polgármesterét és kormánypárti vezetőit haladéktalanul
tisztázzák az elhangzott vádakat, tegyenek rendet a kor-
rupcióval és botrányokkal terhes szervezetükben! Fél-

egyháza nem erre szavazott, nem ezt érdemlik! A Fidesz
6 éves helyi regnálása alatt a városunk gazdaságilag a
végletekig legyengült, munkahelyeink drasztikus szám-
ban lecsökkentek! A befektetők messze elkerülik a várost
a hibás gazdaságpolitika miatt! Kevés dolgunk maradt,
de a becsületünk és büszkeségünk örök! Követeljük
Önöktől mint a város vezetőitől legyenek méltóak pol-
gáraikhoz és vállalják tetteiket vagy tisztázzák a vádakat!
Elvárjuk a megyei cigány kisebbségi szervezet veze-
tőitől, hogy határolódjanak el az ügyben érintett tagjaik-
tól, védjék meg a félegyházi romák becsületét! Az MSZP
helyi szervezete lépéseket tesz a törvényesség visszaál-
lítása illetve a múltbéli választási visszásságok felde-
rítésének érdekében a párt demokrácia központján
keresztül! MSZP Városi Szervezete

Kiskunfélegyháza Város független önkormányzati kép-
viselőjeként a legnagyobb szomorúsággal és elkese-
redéssel figyelem azokat a helyi eseményeket, amelyek
az elmúlt időszakban a városunkban történnek. Egy soha
nem látott feszültség és morális válság uralkodott el
településünkön, és félő, hogy ez az erő előbb utóbb szét-
veti ezt a valaha nyugodt kisvárost. Mint Kiskunfélegy-
háza további sorsáért felelősséget érző ember úgy gon-
dolom, hogy ezt a feszültséget a lehető leghamarabb fel
kell oldani és békés mederbe kell terelni a helyi politikai
közéletet!  Önök biztosan tudják, hogy lassan 2 éve,
2011. március 1-én meghoztam politikai pályafutásom
egyik legnehezebb döntését, és kiléptem a helyi Fidesz
Frakcióból. Akkor a döntésemet lelkiismereti okokkal
indokoltam. Magánemberként, mind a közéleti pálya-
futásom során próbáltam tisztességesen és becsületesen
eljárni. Ezek az értékek számomra mindennél előrébb
valóak. Sem anyagi, sem személyes érdek nem korlá-
tozhat akkor, amikor Kiskunfélegyháza és az itt élő em-
berek boldogulásáról van szó. A város sorsa velem együtt
jelenleg 14 ember kezében van. Mi dönthetünk arról,
hogy teret engedünk-e a további lejáratásoknak és orszá-

gos botrányoknak, vagy ezen folyamatoknak megálljt
parancsolva tiszta vizet öntünk a pohárba, és megte-
remtjük a békés újrakezdés lehetőségét.

Bense Zoltán független önkormányzati képviselő

Az elmúlt napokban, különböző internetes médiafe-
lületeken megjelent, a 2010-es önkormányzati válasz-
táshoz kötődő, a kiskunfélegyházi FIDESZ MPSZ-t
lejárató kampányt visszautasítom. Ha esetlegesen történ-
tek a választást befolyásoló tényezők, amelyek a „Kapus-
Roma paktumot” igazolják, ahhoz személyemnek
semmi köze, tudomásom nem volt róla, és az ilyen cse-
lekedetet teljes mértékben elítélem. Személyemnek soha
nem volt köze sem jobb, sem baloldali roma támogatói
csoporthoz, munkakapcsolatban nem voltam egyik roma
szervezettel sem. A 7. sz. választókerületben, melynek
képviselőjeként tisztességesen és alázattal végzem
munkám, én mindvégig becsületes kampányt folytattam
a törvény által előírt szabályok szerint végeztem a
munkám, amire nem érkezett panasz. A magam részéről
továbbra is tisztességgel kívánom képviselni a körzetem
és Kiskunfélegyháza város polgárait.
Horváth Gábor független önkormányzati képviselő

Az elmúlt napokban internetes portálokon különböző
hangfelvételek jelentek meg, melyben személyemet is
támadás érte bizonyos fakivágási engedélyekkel kap-
csolatos ügyben. Ezeket a vádakat határozottan vissza-
utasítom. Egyúttal a mai napon a Polgármesteri Hivatal
illetékeseitől kikértem az ezekkel kapcsolatos kérel-
meket, engedélyeket, amely alapján egyértelmű, hogy
azokat – jogszerű hatáskörüket gyakorolván – a Gaz-
dasági Iroda Városüzemeltetési Csoportjának vezetője,
Rádi Rudolf adta ki, az ügyintéző pedig Barczikay Gábor
volt. Az ügyben maga a nyilatkozó személy, az internetes
portál pedig azáltal, hogy nem győződött meg annak
valóságtartalmáról a nevemmel, a becsületemmel nagy
nyilvánosság előtt visszaélt, rólam valótlanságot állított,
ezért az ügyben megteszem a megfelelő jogi lépéseket.
Balla László alpolgármester, önkormányzati képviselő

Választási visszaélés, vagy rágalomhadjárat?

„A múlt hétvégén előkerült egy hangfelvétel,
amely valószínűleg a volt jegyző, Dr. Csölle
Yvette irodájában készült. A mai napig nem
tudjuk milyen módon, azt sem, hogy ez egy
lehallgatás volt, titkos szolgálati módszerekkel
készült, avagy valaki az ott résztvevők közül
szándékosan csinálta. A negyvenhat perces
felvételben elhangzott vádak tovább mélyítik
azt az erkölcsi válságot, ami Kiskunfélegyhá-
zán körvonalazódott. Ennek tükrében kezde-
ményezünk öten, Bense Zoltán, Horváth Gá-
bor, dr. Réczi László és jómagam Kollár
László, bizalmatlansági indítványt Kapus
Krisztián polgármester ellen” – jelentette be
január 17-én a sajtó munkatársainak Kollár
László Jobbikos önkormányzati képviselő.

A bizalmatlansági indítványt a következő
érvekkel támasztották alá az érintett önkor-
mányzati képviselők:
Ván Jenő: Kapus Krisztián polgármester tevé-
kenysége okozta ezt a morális válságot. Ha
tovább így folytatjuk, összeférhetetlen, műkö-
désképtelen lenne a képviselő-testület.
Bense Zoltán: Kiskunfélegyháza város megér-
demli azt, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba.
Ha nem oldódik a probléma, a képviselő-
testületnek fel kell oszlatnia magát. Jelenleg
ugyanis nem látom azt az együttműködést és
összefogást, amit régóta hangoztatok.
Horváth Gábor: Nem tudok azonosulni Ka-
pus Krisztián tevékenységével. A két éves

munka tükrében bátran vállalom a megméret-
tetést az időközi választáson.
Dr. Réczi László: Édesapámtól, aki korábban
önkormányzati képviselőként és alpolgármes-
terként tevékenykedett, azt az útmutatást kap-
tam, hogy a törvény betartásával és a város
érdekeinek maximális figyelembe vételével
végezzem munkámat. Egy jól fejlett demokrá-
ciában, ha valakinek ennyiszer felmerül a neve,
méresse meg újra magát.
A törvény szerint az indítvány beadást követő
15 napon belül rendkívüli testületi ülést kell
összehívnia a polgármesternek. Amennyiben a
tizennégy képviselő közül nyolcan kinyil-
vánítják bizalmatlanságukat Kapus Krisztián-
nal szemben, a többség lemondásra szólítja fel
a város első emberét. Ha ennek ellenére Kapus
Krisztián nem mond le, a képviselők nyilatkoz-
nak a testület feloszlatásáról. Ehhez ugyancsak
nyolc képviselő szavazatára van szükség.
Amennyiben a városatyák a feloszlatás mellett
döntenek időközi választást kell kiírni. A vá-
lasztási procedúra három hónapot vesz igény-
be, és várhatóan több millió forintba kerül.
Kollár László Jobbikos képviselő, a bizalmat-
lansági indítvány kezdeményezője kérdésünkre
elmondta: Igaz a hír, hogy rövidesen a me-
gyéhez kerül. Mivel a Jobbikon belül nincs ál-
láshalmozás, le fog mondani mandátumáról. A
decemberben meghozott megyei és helyi dön-
tés értelmében, míg ez az ügy le nem zajlik,
nagy valószínűség szerint kiskunfélegyházi

önkormányzati képviselőkét fog tevékeny-
kedni.

Kapus Krisztián polgármester nyilatozatára Bense
Zoltán nyílt levélben válaszolt, melyet terjedelmi
korlátok miatt csak lapunk elekronikus változa-
tában tudtuk közölni. A levél teljes terjedelmében
a http://felegyhazikozlony.hu/?p=46846 címen
olvasható. 

Időközi választások lesznek Kiskunfélegyházán?
Kapus Krisztián polgármester a sajtótájékoz-
tató kapcsán elmondta: Ez egy újabb politikai
támadás, a “lejáratás-hadjárat” újabb, sokadik
állomása. Az ellenzéki képviselő urakkal, a
frakciókkal az elmúlt két esztendőben folyama-
tos volt az egyeztetés, hiszen minden képvi-
selő-testületi ülés előtt voltak frakcióegyezte-
tések. Ez abból is látszik, hogy a testületi ülé-
seken az előterjesztések szinte mindig egy-
hangúlag lettek elfogadva.
Egyébként, ha bármilyen problémájuk lett

volna a képviselőknek, akkor nekik kellett
megkeresniük. Hiszen ha nekem volt kérdé-
sem, mindig elértem az érintett képviselőt, és
a város érdekében közösen megoldásokat is ta-
láltunk. Mint például Bense Zoltán képviselő
úrral Kemence-ügyében.  Az időközi választást
nem támogatom, hiszen a városnak ez több
millió forintjába kerül, s valójában a város több
sikeres pályázattal és a gazdasági konszolidá-
ciós eredményeivel, sikeres város. Most bő egy
évvel a választások előtt már az együttműkö-
désre és az összefogásra van szükség.
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Kétszázharminchétezer forint gyűlt össze a hat
éves Buzder-Lantos Robika gyógyulásáért szer-
vezett jótékonysági koncerten, december 22-én. 

A leukémiás kisfiú steril szobájának kialakítása
érdekében hét zenekar és mindegy százharminc
tagú közönség fogott össze. Az adományok az ün-
nepek alatt is folyamatosan gyűltek a Rocktárban.

A pénzt január 8-án adta át a családnak Ónodi
Árpád, a Plain-Rock Egyesület vezetője. Koráb-
ban Tóth Tibike számára szervezett jótékonysági
koncertet az egyesület. A kisfiú az új steril szoba
segítségével kigyógyult a hasnyálmirigy rákból.
Tóth Tibike családja ugyancsak sokat segített
abban, hogy a decemberi jótékonysági koncert is
létre jöhessen.

Összegyűlt a pénz a steril szobára

Rajzokkal lepték meg karácsony alkalmából a
Petőfi lakótelepen egyedül élő idős embereket a
Darvas téri Százszorszép óvoda növendékei. 

Az ajándékozás ötletadója Horváth Gábor, a
városrész önkormányzati képviselője volt, aki az

óvoda vezetőjétől kért segítséget. Az óvoda dol-
gozói, örömmel vették a felkérést és több mint 40
rajz készült el az ünnepekre, melyeket karácsony
estéjén el is juttattak az időskorú embereknek. Az
akció sikerét bizonyítja a sok pozitív visszajelzés.
Molnár Imréné január 14-én személyesen mondott
köszönetet Horváth Gábor önkormányzati
képviselőnek és Tóth Ervinné tagintézmény
vezetőnek.
Köszönöm a Százszorszép Óvoda óvodásainak,
Horváth Gábor önkormányzati képviselőnek és
Tóth Ervinné tagintézmény vezetőnek, az óvoda
dolgozóinak a szép ajándékot. A kiszínezett piros
csizma és a gyertyaláng az én kis szerény kará-
csonyfám alatt volt. Az elmúlt év számomra nagy
lelki fájdalommal telt, ezért is nagyon jól esett,
amikor kihúztam a levélládámból a nekem címzett
nagy borítékot. Izgatottan bontottam fel és ebben
a meglepetésben volt részem – áll Molnár Imréné
köszönő levelében.

Tavaly ősszel megkezdte működését a Nemzeti
Könyvtár. Kerényi Imre, miniszterelnöki megbí-
zott felelős a koncepció kidolgozásáért, végrehaj-
tásáért. A sorozat mind a kiválasztott műveket,
mind a kötetszámot illetően nyitott, a folytatást
valójában a közönség formálja majd vélemé-
nyével, igényeivel, javaslataival. A cél azonban
mindvégig változatlan marad: olyan kötetek szü-
lessenek, amelyeket jó olvasni, és amelyek által
gazdagabb, bölcsebb, igazabb magyarok leszünk.

A Nemzeti Könyvtár a magyar irodalom tengeré-
ből azon műveket gyűjti egybe, melynek olvasása
vagy újraolvasása gyönyörködtet, tanít és erősíti
a nemzeti érzést. A sorozatot a közkönyvtárak
ajándékba kapják a kiadótól. A 24 kötet hullámok-
ban jelenik meg hét rovattal. A rovatok: Magyar
írók, magyar hősök, magyar tájak, magyar mesék,

magyar ízek, magyar ritkaságok, magyar ünne-
pek.  A Nemzeti Könyvtár sorozat első 7 kötete
ajándékként megérkezett a Petőfi Sándor Könyv-
tárba. A kötetek: Tormay Cécile: A régi ház. Jókai
Mór: Benyovszky Móric életrajza, Dornyay Béla,
Vigyázó János: Balaton és környékének részletes
kalauza, P. Ábrahám Ernő: A csudaszarvas, Gun-
del Károly: A vendéglátás művészete, Herman
Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Október
23./ [szerk. Szigethy Gábor]      Barta Istvánné

Ajándék az egyedül élő idős embereknek

Nemzeti Könyvtár sorozat

Figyelemfelhívás!
A Kiskunfélegyházi Szivárvány Személyes Gon-
doskodást Nyújtó Intézmény Fogyatékos Szemé-
lyek Nappali Intézménye szeretettel hívja és várja
az értelmi-, hallás-, látás és mozgássérült kiskun-
félegyházi lakosokat. A klub lehetőséget biztosít
ingyenes nappali szabadidő eltöltésére, kedvez-
ményes étkezésre, hivatalos ügyek intézésének
segítésére, kulturális szórakoztatásra, közös ki-
rándulásokra, fejlesztő-szintentartó foglalkozá-
sokra.  Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
dolgozók és klubtagok.

Érdeklődni Kérésziné Kocsis Mónika csoport-
vezetőnél a 76/461-731, valamint a 30/815-54-13-
as telefonszámokon, illetve személyesen a 6100
Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 4. szám alatt lehet.

A Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény alapellátás szolgáltatásai

Az Idősek Klubja 1968. március 1-jén nyitotta meg
kapuját a városunkban élő idős emberek előtt. Az
Idősek Klubja a mai napig biztosítja a nappali el-
látást mindazon személyek részére, akik egyedül-
létük, magányuk oldására mindennapjaikat közös-
ségben, társaságban kívánják tölteni, színesebbé
tenni. Lehetőség van napi egyszeri meleg étkezés,
szükség szerint diétás étkezés helyben fogyasz-
tására.
Céljaink között fontos szempont, hogy az általunk
házi segítségnyújtásban részesülő személyek ré-
szére olyan ellátást biztosítsunk, hogy minél
tovább otthonukban, saját környezetükben élhes-
senek (így biztosítjuk pl. a bevásárlást, gyógyszer-
kiváltást, takarítást, stb.). Mindazon személyek-
nek, akiknek nincs hozzátartozója, vagy távol él és
megoldatlan a hétvégi ellátás, szolgálatunk biz-
tosítja személyes szükségletei kielégítését.
Étkeztetés 1986 óta működik az alapellátás
keretein belül. Étkezést biztosítunk hétfőtől pén-
tekig – indokolt esetben hétvégén és ünnep-
napokon is igény szerint házhoz szállítással.
Egészségi állapotnak megfelelő diétát is biztosí-
tunk.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2000. év
januárjától 80 készülékkel működik városunkban.
A szolgáltatást a saját otthonukban élő idős vagy
fogyatékkal élő személyek egészségi állapotuk és
szociális helyzetük alapján igényelhetik. A lakásra
kihelyezzük a jelzőkészüléket, mely 24 órás felü-
gyeletet biztosít az igénybe vevő számára. A
készülék segítségével adottak a biztonságos életvi-
tel feltételei, lehetőség van segítséget kérni a
készüléken keresztül (pl. rosszullét, betörés, stb.).
Az ellátást igénybe vevő személyek ezáltal a
jelzéstől számított 30 percen belüli gyors segít-
ségnyújtást kapnak. A készülék korlátozott száma
miatt jelentkezési sorrendben tudjuk az igénylőket
kiszolgálni.
A szolgáltatásokért díjat kell fizetni, mely azonban
igazodik az igénybevevő jövedelméhez és az
igénybevett szolgáltatásokhoz, vagyis minden el-
látott esetén névre szólóan kell kiszámolni a
fizetendő összeget. 

A fenti szolgáltatásokról információt nyújt: Pin-
tér Lászlóné vezető gondozó a 76/466-272-es tele-
fonszámon 8-15,30 óráig, illetve személyesen a
Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán u. 10/a szám
alatt.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL,

TISZTELETTEL VÁRUNK!!!
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E címmel nyílt kiállítás Vitéz Varga
Zoltán magángyűjtő relikviáiból január
11-én a Kiskun Múzeumban. A megje-
lenteket Varga Imre nyugalmazott hon-
védezredes köszöntötte. A kiállítást
Molnár László történész nyitotta meg. A
megnyitó után id. Barna Sándor veterán
szakaszvezető emlékezett vissza a 2.
Magyar Hadsereg doni harcaira.

A kiállítás Varga Zoltán kis-
kunfélegyházi magángyűjtő ka-
tonatörténeti gyűjteményét mu-
tatja be, mely a magyar haderő
különböző tárgyainak és fel-
szereléseinek 1867-1945 közötti
időszakát öleli fel. A kollekció
talán legszebb darabjai a színes
obsitképek, melyek között nincs
két egyforma. A sokszínűséget jól
mutatja, hogy szinte az egykori
hadseregek minden fegyvernemét felöleli, úgy
mint gyalogság, huszárság, tüzérség, stb. Ha-
sonlóan értékesek a fegyverzet darabjai, a kar-
dok, a bajonettek, a puskák és a pisztolyok is.
A bemutatásra került fotóanyag szintén több

kuriózumot tartalmaz, kezdve az I. vi-
lágháborús bakától a két világháború
közötti olasz gyártmányú Ansaldo harc-
kocsit irányító katonáig. Az apróbb
tárgyak, jelvények, kitüntetések, a
fronton készült emlékgyűrűk mellett
vas érdemkeresztek, vitézségi érmek
is láthatók a tárlókban. Érdekes-
ségnek számítnak a különféle kitün-

tetések viselésére jogosító igazolványok. 
Ugyancsak ritkaságnak számítanak a leventék,
a csendőrség emléktárgyai, valamint a korabeli
újságok címlapfotói, melyet az MTI hadi-
tudósítói készítettek a fronton és a hátország-
ban.  

Hadak útján!

Vízkereszti kórusfesztivál az Újtemplomban

Morell Mihály képzőművész születésnapjára

Kórusfesztiválnak adott ott-
hont január 6-án a Szent Ist-
ván templom. A hangverse-
nyen hét kórus – A TKIKI Kis-
és Nagykórusa, a Cantati Gio-
vani Kamarakórus, az Ótem-
plom Kórusa, a Szent István
Kórus, a Palestrina Kórus és a
Kiskunfélegyházi Zenebará-
tok Kórusa – lépett fel. A kóru-
sokat Nagyné Mészáros Erika,
Molnár Elvira, Kis-Fekete Vil-
mos, Csósza Zoltán, Szatmári
Imre vezényelte.

Kiskunfélegyháza legidősebb díszpolgára 2012.de-
cember 27.-én töltötte be 101. életévét! Drága Miska
bácsi! Ahogy az ünnepelt mögött szaporodnak az
évek, egyre nehezebb a köszöntő-barát dolga, hogy
olyat mondjon, amit eddig még előtte senki, és igazán
hozzád szóljon, örülhess neki. Mikor legutóbb Nálad
jártam, ugyan feküdnöd kellett, de a szellemed friss
volt, és nagyon jól elbeszélgettünk. Kiskunfélegyháza
és az itteniek említése felélénkített, jókedvűen
meséltél. Ezért arra gondoltam, egy rendhagyó sétára
hívlak: Én sétálok a városban, amit Te is nagyon sze-
retsz- és ahol Téged is sokan szeretnek; és elmesélem
-,a kettőnk szemével nézve melyik helyszín, hogyan
emlékszik Rád. Készen vagy? Támaszkodj nyugod-
tan a karomra, induljunk! A Kossuth utcán a I.
Világháborús emlékműnél állunk meg először. A ter-
veidet Te is beadtad a pályázatra, de más kapta a meg-
bízást. Az eltávolított domborművek közül az egyik
elveszett, és a tüzéreket megörökítő új, már a Te
munkád. Együtt álltunk az ünnepségen, az újraavatá-
son az ünneplők között. A Móra Ferenc Gimnázium
a következő pihenőnk, itt be is megyünk az épületbe,
hiszen mindig szeretettel fogadnak, amikor csak itt
vagy. Az első emeleten a tanári előtt szobrod em-

lékezteti a mai diákokat az iskola legidősebb egykori
nebulójára és egykori tanárára. Az igazgatói irodában,
egy jó forró kávé mellett megtudod, hogy az „Égi
vándor” felnagyított szobrod hol díszíti majd az öreg
Alma Matert, és felidézzük a nagy ünnepet, a 200
éves évfordulót. Tovább sétálva gyönyörködünk a
természet alkotta szobrokban, a platánfákban. Közöt-
tük jó néhány még iskolatáskával látott Téged,
később rajzmappával a kezedben, tanárként; mikor
órára siettél. A városházán kikeressük a neved a feke-
te gránittáblán a díszpolgárok között. Az utcára ki-
lépve, a mozi épület az általad vágott filmek címeit
sorolja hosszasan. Aztán a könyvtárban ülünk le az
olvasóban. Az albumot, ami Rólad készült újra át-
lapozzuk, kielemezve egy-egy képet, ahogy szoktuk!
A pihenő után a Kiskun Múzeumba nyitunk be, ahol
sokszor jártál, és állandó kiállításod is van. Emlék-
szünk, a megnyitón, két éve, milyen jókedvűen be-
szélgettél a vendégekkel, ismerősökkel. Megfia-
talodtál, és az a huncut mosoly is megjelent az arco-
don. Miska bácsi, a születésnapod alkalmából sok sze-
retettel köszöntelek, és jó egészséget kívánunk Fél-
egyházáról neked őszinte tisztelettel.                                                     

Szűts Tamás

Programajánló
Városi könyvtár
Január 28., hétfő 15 óra – Haubner Károly u.
20. sz.: Megemlékezést tart Kapus Béla díszpol-
gár Haubner Károly dalköltőről születésének
150. évfordulója alkalmából. Koszorúzás a
Haubner Károly utcai lakóháznál.
Január 31., csütörtök 17 óra: „Könyvekkel tel-
jesebb lelki élet” c. sorozatunk keretében az
egészség – betegség – stressz témakörben dr.
Domján Mihály szakpszichológus és családtera-
peuta. A saját felelősségünk felismerése című
előadása hangzik el.
Február 2., szombat 8-12 óráig: „Könyvtári
karnevál”. Családi szombat délelőtt a könyvtár-
ban.
Művelődési Központ
Január 25., péntek 19 óra: A Budapesti Ma-
gyar Operettszínház újévi operettgálája. Vendég-
művész: Détár Enikő.
Január 26. szombat: A Közgazdasági Szak-
középiskola bálja.

Csipke kiállítás
a művelődési központban
Kiskunhalasi csipkekiállítás nyílt január 17-én
a művelődési központ aulájában. A tárlatot Ki-
liti Zsuzsanna a Csipkeház igazgatója ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe. Köszöntőt mondott
Macskássy Izolda festőművész.

A Magyarország déli részén elterülő kisvárosban
– egyedül az országban – közel 100 éves hagyo-
mánya van a csipkevarrásnak. A halasi csipke az
évszázad folyamán méltó vetélytársa lett a
brüsszeli csipkének, több világkiállítás nagydíját
is elnyerte. Nem véletlen, hogy az elmúlt 100 év
során a világ számos híressége kapott ajándékba
halasi csipkét a magyar államtól. A múlt század
végén, 1996-ban II. János Pál pápa, 2000. áprili-
sában pedig a japán császárné zárta az eddig
megajándékozottak sorát.  A sok türelmet igénylő
csipkevarrás leheletfinom, erősen sodrott len
cérnával történik.  Elkészítése roppant időigényes,
aprólékos kézimunka, ezért a halasi csipke gram-
monkénti értéke az aranyéval vetekszik. Védjegye
– 1935 óta – a három, egymáson keresztbe fek-
tetett hal.  A csipkék az évszázados tervek alapján,
az eredeti motívumok felhasználásával készülnek
napjainkban is, de szívesen varrnak megrendelésre
is. Több magyar és külföldi város címerét is ki-
varrták már, de cégek logóját is elkészítették halasi
csipkéből. Az érdeklődőknek lehetőségük van,
hogy a varróműhelybe belépve személyesen kísér-
jék figyelemmel a csipkevarrás jó szemet és türel-
met igénylő folyamatát.

Forrás: http://www.museum.hu
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Orvosi ügyeletek

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

Ótemplom:
- Január 25-én, pénteken délután fél 3-tól Medjugorjei engesztelő imadélutánt
tartunk, az esti szentmise után énekpróba lesz a kórustagok részére.
- Január 26-án, szombaton 10 órakor ministráns foglalkozás lesz a Templomban,
az esti szentmisét a Szent Mónika imaközösség szándékára mutatjuk be.
Február 1-jén rendezzük meg egyházközségünk farsangi bálját. Jegyek 1800 Ft-
os áron megvásárolhatók a plébánián, a sekrestyében és a Desparado étteremben.
Az est sztárvendége a 2012-es X-faktor élő műsorába jutott Kvaka Andrea.
Tombola felajánlásokat elfogadunk a kedves testvérektől!
- Akik egyházi házasságot szeretnének kötni ebben az esztendőben, kérjük,
mielőbb jelentkezzék a plébánia hivatalban. A közös jegyeskurzus február 2-án,
szombaton veszi kezdetét a Constantinum kápolnájában.
Újtemplom:
-Január 27-én 9 órai szentmise után megbeszélés lesz az elsőáldozásra készülő
gyerekek szüleinek. Kérjük, hogy a szülők jöjjenek el, vegyenek részt a
megbeszélésen!
- Az Egyházközség Képviselőtestülete 2013. január 28-án este ½ 6-kor zárszá-
madó és költségvetési gyűlést tart a Plébánián. Akik nem kapták meg e-mailben
a meghívót, vegyék át a sekrestyében!
- Előkészítő tanfolyamot indítunk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek meg-
keresztelve, nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók. Érdeklődni lehet a Plébánián.

Egyházi sorok
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Anyakönyvi hírek

15 órás felolvasás…
…WASS ALBERT, erdélyi írók, költők valamint Petőfi és Móra műveiből.
Időpont: 2013. február 15-én, pénteken 18-22 óráig, 16-án, szombaton 8-
19 óráig. Hozza el Ön is a számára legkedvesebb részleteket, olvassa fel
nekünk, majd üljön le közénk, és fogadja el a társai által kínált gyöngysze-
meket! Szólaltassuk meg együtt Wass Albert örök érvényű üzeneteit! Wass
Albert, Petőfi Sándor és Móra Ferenc művei mellett idén erdélyi írókat,
költőket is megszólaltatunk, így kiemelt szerepet kaphat Nyírő József,
Tamási Áron, Sütő András is. Ezzel is jelezve, hogy Wass Albertet nem
kell külön kezelni és méricskélni, ott a helye a magyar irodalomban többi
szellemóriásunk között. Az irodalmi nap minden évben ismétlődik,
egészen addig, amíg fennáll az író méltatlan helyzete. Helyszín: Petőfi
Sándor Városi Könyvtár (Hattyúház)  6100 Kiskunfélegyháza, Szent János
tér 9. A hangulat és a jókedv megteremtése érdekében idén is lesz gyer-
tyaláng a meghitt pillanatoknak, szép muzsikaszó a megfáradt hallgatók-
nak, tisztelet legnagyobb íróinknak. S, hogy a torok se száradjon ki, alkalmi
teázónkba köszönettel fogadunk felajánlásokat. Érdeklődni, időpontot
egyeztetni a könyvtár regisztrációs pultjánál személyesen és telefonon
lehet: 76/461-429, 70/338-7317 (12 mellék) vagy Gulyás Lászlónál:
30/218-3275; vandormuzsikus@gmail.com.

http://www.wassalbertfelolvasas.hu http://www.psvk.hu
„Az igazak jövendőjét a lélek, és a szellem ereje formálja, s az Úr ereje

emeli magasba.”          (Wass Albert)

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet vidám-
parki, gasztronómiai, vásári és szórakoztató tevékenységet folytató
magánvállalkozások, egyesületek részére. Ajánlatkérő megnevezése:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. Ajánlatkérő címe: 6100 Kiskun-
félegyháza, Kossuth u. 1. Telefon: 76/461-255/223. Fax: 76/461-255,
76/462-252. E-mail: muvelodes@kiskunfelegyhaza.hu. A pályázat célja:
Városalapítók Napja Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál szórakoztató
műsorok, kirakodó- és kézműves vásár, étkeztetés, borutca, pálinka
pavilon, színpad- és hang-fény technika, vidámparki szolgáltatások szín-
vonalas szervezése, biztosítása. A pályázat postára adásának/ beadásá-
nak határideje: 2013. február 22-én 12:00 óráig folyamatos.
Eredményhirdetés: 2013. február 28. 
Pályázati kiírás teljes szövege: felegyhazikozlony.hu

Pályázati felhívás

Fórum a piacfelújítás kapcsán
Egyeztető megbeszélést és lakossági fórumot tartanak a Béke téri
termelői piac megújítása kapcsán január 29-én és 30-án a polgármesteri
hivatalban. Az elárusítókkal való teljes körű egyeztetésre január 29-én
14 órakor kerül sor a polgármesteri hivatal I. tárgyalójában. A téma: Az
elárusítóhelyek ideiglenes, Béke térre történő átszervezésének
előkészítése, melyről Seres Ferenc, a piac üzemeltetője és Vaszkó
József, a VSZKSZ igazgatója ad tájékoztatást. A béke téri piac felújítása
kapcsán hívnak össze lakossági fórumot január 30-án 14 órára a pol-
gármesteri hivatal dísztermébe. A projekt részleteiről Balla László alpol-
gármester, Hartyáni Gyula projektfelelős és Vaszkó József, a VSZKSZ
igazgatója számol be, majd ad választ a felvetődő kérdésekre.

Aktuális árverési hirdetmény
http://felegyhazikozlony.hu/?p=44321

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100 Kiskun-
félegyháza, Nádasdy u. 12.) árverési értékesítésre meghirdeti a
használatában álló FORD ESCORT TURNIER 1.4 típusú 1993. évjáratú
gépjárművét. Az árverés időpontja: 2013. év március hó 11. nap 8,30 óra.
Az árverés helyszíne: Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó In-
tézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.  A hiretmény teljes szövege
a www.felegyhazikozlony.hu oldalon olvasható.

Lakossági fórum
Szamosi Endre a 4. számú választókörzet önkormány-
zati képviselője lakossági fórumot tart 2013. január 28-
án (hétfőn) 17 órától. A képviselő szeretettel várja az
érdeklődőket a Batthyány L. Általános Iskolában.   
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Négy csapat részvételével zajlott jótékonysági lab-
darúgó torna január 11-én a KÉSZ Aréna
Sportcsarnokban. A labdarúgók jótékonysági cél
érdekében jelentkeztek Fütyü Illés hívó szavaira.
A csapatok 2×15 perces mérkőzéseket játszottak.
Valamennyi mérkőzés a felszabadult játékról
szólt, sportszerű légkörben. Minden csapat bő
játékos kerettel érkezett, így a szép számú pub-
likum változatos, jó iramú mérkőzéseket látha-
tott. A mérkőzéseket Bali Cintia és Rabi Zsolt
játékvezetők dirigálták.

A torna végeredménye: 1. Hetényegyházi SC,  2.
Tompa SE,  3. Kiskunmajsa FC, 4. KHTK-Grand
Poker Club

Az eredményhirdetésnél a díjakat Balla László
alpolgármester, Bense Zoltán és Horváth Gábor
önkormányzati képviselők adták át, akik maguk
is anyagilag hozzájárultak a kezdeményezés si-
keréhez. A megyei I. osztályú csapatok mérkő-
zései után egy gálamérkőzést láthattak a tisztelt
nézők, amelyen Kecskemét és Kiskunfélegyháza
öregfiúk csapatai feszültek egymásnak.

Kiskunfélegyháza Öregfiúk – Kecskemét
Öregfiúk 3 -2 (0-0)

Kiskunfélegyháza Öregfiúk: Cseh Attila – Szabó
Attila, Masa Attila, Bertus Henrik, Valkovics
Gábor, Fekete Imre, Némedi Norbert, Kertész
Gábor, Samu Tibor, Csincsák Zoltán, Fütyü Illés,
Keresztesi Zoltán. Edző: Síber Mátyás.
Kecskemét Öregfiúk: Koos Károly – Virág Fe-
renc, Sallói István, Nagy Lajos, S. Juhász Attila,
Visinka Ede, Kislőrincz György, Török László,
Szabó Tibor, Czéh László, Czéh Barnabás, Hajba
Ferenc. Edző: Tasnádi József. Gólszerzők: Szabó
Attila, Némedi Norbert, Bertus Henrik illetve
Czéh László, Török László.
Több magánszemély, vállalkozó, önkormányzati
képviselő és sportolók összefogásával megren-
dezett jótékonysági labdarúgó torna végén adták
át a belépőjegyekből összegyűlt összegen felül az
ajándégcsomagokat, utalványokat, felajánlásokat
500 e Ft értékben Fábián Ildikó családja részére.
Fábián Ildikó tavaly májusban szenvedett vonat-
balesetet édesapjával. A torna végén Balla László
alpolgármester köszönte meg a rendezvény főszer-
vezője, Fütyü Illés munkáját, de köszönet jár vál-
lalkozóknak, képviselőknek, sportolóknak, nézők -
nek a nemes összefogásért a jótékonysági cél érde-
kében. Varga Ferenc

Kecskeméten rendezték meg decemberben a
XXIII. Tapsifüles Kupát alsó tagozatos tanulók
számára. A megmérettetésről a KÖÁI sportolói
nyolc arany, öt ezüst és nyolc bronz éremmel
tértek haza.

A Lánchíd utcai Ált. Iskolában megtartott terem
atlétika versenyen négy korcsoportban és hat
versenyszámban mérték össze ügyességüket és
gyorsaságukat Kecskemét és Bács-Kiskun
megye tanulói. 1. és 2. osztályban 30m, helyből

távolugrás és kislabda hajítás, míg 3. és 4. osz-
tályban magasugrás, 300m és váltófutás is szere-
pelt a versenyszámok között.  A verseny szín-
vonalára jellemző, hogy versenyszámonként, ne-
menként és évfolyamonként akár 35-40 induló
is rajthoz állt. A Kiskunfélegyházi Összevont Ál-
talános Iskola csapata, melynek gerincét a József
Attila tagintézménye adta 8 arany, 5 ezüst és 8
bronz éremmel 247 pontot szerezve megnyerte
a csapatversenyt. 1. helyezettek: Szolnoki Anna,
Szécsényi Bálint, Síber Szofi, Mester Áron

(30m), Retkes Réka, Kókai Szabolcs,(Kislabda),
Preisz Csaba (helyből távolugrás.) Patyi Lili,
Horváth Anna, Jégh Eszter, Surányi Lilla (váltó).
2. helyezettek: Retkes Réka, Szabó Gábor (30m),
Szolnoki Anna, Tóth Enikő ( Helyből távolu-
grás),  Patyi Lili (300m). 3. helyezettek: Kele-
men Áron, Síber Glóri, Horváth Tamás, Miklán
András (Helyből távolugrás.) Síber Glóri, Csáki
Boglárka, Kis- Czakó Máté (Magasugrás),
Fekete Tamás ( 300m).  Felkészítő testneve-
lők:Rekedt Zoltán, Kurucz Kornélia.

Idegenben győzött 
az Astra Bulls 

GALAXIS NFE – ASTRA Kiskunfélegyházi
Bulls 0:6 (0:3)

Csömör, január 20., Csömöri Sportcsarnok.
Játékvezetők: Kovács Péter, Molnár Péter dr.,
Cserni Tamás.
Galaxis: Bocsárdi Eszter – Radics Ágnes, Heidt
Edina, Molnár-Sáska Ildikó, Farkas Éva.
Cserék: Winternitz Zsuzsanna, Winternitz
Katalin, Winternitz Anna, Bogdán Éva, Szórád
Barbara,Vella Orsolya.
Vezetőedző: Tihanyi Miklós.
ASTRA-Bulls: Vincze Anikó – Pincze Gabriella,
Godvár Katalin, Megyes Ágnes, Szekér Anita.
Cserék: Szabó Nóra, Molnár Judit, Dombai Nagy
Anett. Vezetőedző: Dombó János.
Gólszerzők: Godvár Katalin (2), Megyes Ágnes,
Molnár Judit, Szekér Anita, Dombai Nagy Anett.
Sárga lap: Farkas Éva, Szórád Barbara.

A KÖÁI diákjainak sikere a Tapsi Füles Kupán

Sikeres volt a jótékonysági labdarúgó torna


