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Tankönyveket kaptak iskoláink

25 éves a város lapja
a Félegyházi Közlöny

Huszonöt éve – mintegy negyven év után – 1988ban jelent meg újból önálló lapként a Félegyházi
Közlöny, akkor még Félegyházi Hírek címmel a
hivatalba lépő dr. Kardos András tanácselnök
kezdeményezésére. Az elmúlt negyed évszázad
alatt számtalan változást ért meg a város polgárainak lapja.
Részletek a 4. oldalon.

Parkolókat jelöltek ki
az állatszállító kamionoknak

Sepsiszentgyörgy elöljáróinak jóvoltából a félegyházi iskolák 5-5 darab, „A székelység története” című
tankönyvvel gazdagodtak. A köteteket február 15-én adta át Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti
képviselője, Grüman Róbert a Kovászna megyei tanács képviselője, az ifjúsági tanács elnöke, Benedek
Csaba, Kovászna Megye Fejlesztési Egyesület irodavezetője Kapus Krisztián polgármesternek a
városházán.
Folytatás a 3. oldalon.

14 képviselőből 14 mondott igent
a város idei évi költségvetésére
A törvényi előírásokat betartva, az önkormányzat
szakbizottságai, a könyvvizsgáló és civil szervezetek véleményének kikérése után február 14-ei
ülésén megalkották Félegyháza 2013. évi költségvetési rendeletét a városatyák.

A költségvetés a 2010-ben elindult pénzügyi stabilitási folyamat része, hiszen már az előző két
év költségvetései is úgy készültek, hogy tény-

leges teljesítési adatokra épültek. Bevétel és kiadás tekintetében is egyensúlyban van a város
2013. évi költségvetése, a főszámok mutatói szerint 8,1 milliárd forintból gazdálkodhat ez évben
Kiskunfélegyháza. A költségvetés olyan megfontolt intézkedéseket tartalmaz még ebben az
évben is, ami tartható és kiszámítható anyagi, gazdasági alapot biztosít a működéshez.
Részletek a 2. oldalon.

Móra Ferencre emlékezett Félegyháza

Móra Ferenc halálának 79. évfordulója alkalmából tartottak
megemlékezéseket február 8-án
városszerte. Délelőtt az író Daru
utcai szobránál helyezték el a
megemlékezés virágait az önkormányzat, az író nevét viselő intézmények képviselői. A délutáni
ünnepségre a művelődési központban került sor. Köszöntőt
mondott Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő, a
Móra Emlékbizottság elnöke.
Folytatás a 2. oldalon

Nem hajthatnak be este 10 óra és reggel 6 óra
közötti időben az állatszállító kamionok a Csólyosi
útra, a parkolásra pedig az út bevezető szakaszán
van lehetőségük. A forgalomrend változásról november 15-én döntöttek a szakemberek a Kertváros és a Csólyosi út lakói panaszainak orvoslása
érdekében. A parkolók kijelölése és a tiltótábla kihelyezése a napokban megtörtént.

A házak előtt éjszaka is dübörgő, illetve parkírozó
kamionokból lett elegük a Csólyosi út és a Kertváros lakóinak. Panaszukkal az önkormányzathoz
fordultak, mely meghallgatásra talált. A novemberi
egyeztető megbeszélésen döntés született a behajtási tilalom és a parkolóhely kijelölés mellett arról
is, hogy amennyiben bűz szivárog ki a vágóhíd
területéről, a cég illetékesei kötelesek a bejelentést
követően azonnal kivizsgálni az okot, illetve
megszüntetni annak forrását. A végrehajtás sem
váratott sokáig magára, a parkolók kijelölésre, a behajtást tiltó tábla pedig kihelyezésére került –
tájékoztatta lapunkat Rádi Rudolf, a városüzemeltetési csoport vezetője.

3 millió a Kemencei táborra

Közel három millió forintot költhet a város a Kemencei Ifjúsági Tábor vagyonvédelméhez szükséges intézkedések megtételéhez. A képviselőtestület február 14-ei ülésén ugyanis jóváhagyta
a Generali Providencia Biztosító Zrt. a BAG
Alkusz Kft-n keresztül megküldött egyezségi,
valamint további 10 kisebb értékű (üvegkárok,
csőrepedés károk) rendezetlen kárral kapcsolatos
ajánlatát.
Az ajánlat szerint összesen 2.975.000 Ft egyöszszegű kárkifizetést teljesít a biztosító minden
további eljárás nélkül. Információnk szerint – az
ajánlat elfogadása esetén – 15 napon belül a biztosító az összeget átutalja. Az összeget a Városfenntartó Szolgáltató Költségvetési Szervezet kapja
meg, akik ezt követően elvégeztetik a vagyonvédelméhez szükséges beruházásokat.

2. oldal

Új elnök a testvérvárosi
egyesület élén

Tisztújító közgyűlését tartott január 28-án a
Testvérvárosi Egyesület Kiskunfélegyháza. A
közgyűlés egy évre Kormányos Imrét választotta
elnöknek, az alelnöki feladatokat pedig Kiss
Gabriella látja el.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává Herédi Évát
választották. A közgyűlésen a tagok értékelték a 2012.
év eseményeit, és egyeztettek a jövő év partnertelepülési programjairól. 2013-ban is több lehetőség
nyílik partnervárosi látogatásokra.

A helyi szocialisták is
támogatták a költségvetést

A város 2013. évi költségvetése, a februári éhségmenet és a láncszavazással kapcsolatos feljelentés volt
a témája annak a sajtótájékoztatónak, amit február
15-én tartott Dr. Garai István Levente országgyűlési
képviselő és Ernyes László önkormányzati képviselő
az MSZP helyi székházában.

Ernyes László a város 2013. évi költségvetéséről beszélt. Elmondta, ők is támogatták a költségvetésben,
az informatikai fejlesztésre szánt 28 millió forint 5 millió forintra történő csökkentését és az összeg átcsoportosítását. Lobbiztak a polgárőrség támogatása mellett.
Végül a képviselő-testület a 100 ezer forintos hozzájárulást 1 millió forintra emelte. A szervezet megérdemli az anyagi támogatást, hiszen egész évben számos őrzés-védelmet vállalnak a városban. Jó
elképzelésnek találták azt is, hogy a költségvetésben
pályázati önerőt különítettek el különböző feladatokra.
A város így anélkül tud pályázni, hogy keresniük kelljen az önrész kifizetésére szolgáló forrást.
Dr. Garai István a Munkát, Kenyeret, Tisztességes
Béreket Egyesület éhségmenetéről beszélt. Elmondta,
a Szegedről indult éhségmenethez a kiskunfélegyházi
Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom tagjai közül hárman is csatlakoztak, Eszik Bence, a szervezet megyei
vezetője legyalogolta a 174 kilométeres távot. A közelmúltban napvilágot látott, a láncszavazásra utaló
hangfelvétel kapcsán február 5-én ismeretlen tettes ellen, választási csalás gyanúja miatt tettek feljelentést –
mondta el a párt helyi elnöke.

Emelkednek a lakbérek

Márciustól 5.7 százalékkal emelkednek az önkormányzati lakások lakbérei Az emelés mértékének
meghatározásánál az előző évi KSH által közölt
infláció nagysága szolgált alapul.

A képviselő-testület február 14-ei döntése értelmében az összkomfortos lakások négyzetmétere
után 242 forint helyett 256 forintot, a komfortosoknál 205 forint helyett 217 forintot, a félkomfortosok esetében 100 forint helyett 106 forintot,
míg a komfort nélkülieknél 70 forint helyett 74
forintot kell fizetni.

Meghívó

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
alkalmából tartanak megemlékezést február 25-én 9
órától a KSZI Kossuth Lajos Szakiskolájában.
Beszédet mond Balla László alpolgármester. A
megemlékezés koszorúzással zárul a vasútállomásnál
elhelyezett elméktáblánál.

Félegyházi Közlöny
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Megszületett az idei évi költségvetés
Az önkormányzat évi költségvetési bevétele 2012ről 2013-ra 76 százalékra csökkent, melynek oka
elsősorban az oktatási ágazat kiválása, a Városi Kórház átadása, továbbá a Járási Hivatal kialakításával
összefüggő feladatcsökkenés miatti állami támogatások megszűnése, valamint az átengedett központi adók mértékének csökkenése, megszűnése.
Ennek tükrében a városnak idén 8 milliárd forintból
kell gazdálkodnia. Mivel az önkormányzat 2013.
évre vonatkozó feladatait a jogszabályok és a helyi
döntések jórészt már előre meghatározták, így a
számok csak lekövetik a feladatokat. A kötelező feladatokhoz biztosított állami forrás, a nehezen
megszerezhető pályázati források, illetve a helyi adó
bevételi forrás jelenik meg az egyik oldalon, míg a
másik oldalon a feladatok teljesítéséhez az elvárható, a törvényi kötelezettségekből adódó kiadások.
A megszerzett fejlesztési támogatások a város fejlődését szolgálják. A felújítások, rekonstrukciók
önerőből nem oldhatók meg.
A költségvetési rendelet-tervezetet az önkormányzat
valamennyi bizottsága megtárgyalta. A Városüzemeltetési Bizottság javaslata szerint az informatikai
fejlesztésre betervezett 28 millió forintból 5 millió
forintot hagyott meg pályázati önerőre. A fennmaradó 23 millió forintot a következőképp osztották
fel: Mazsorett Egyesület (300 e), Fúvószenekari
Egyesület (300 e), Táncszínház (300 e), Padkaporos
Néptáncegyüttes (300 e), Sirius Rádió (1,5 M), Trio
Tv (1,5 M), Polgárőrség (+900 e), Kemencei tábor
felújítása - önerő (5 M), térfigyelő rendszer fejlesztése - önerő (2 M), bel- és külterületi utak
javítására pályázati önerő (2 M), városgazdálkodási
céltartalék (3 M), vis mayor keret (6,2 M). A rend-

kívüli gyermekvédelmi támogatást 1,5 millióval javasolták csökkenteni, míg a játszóeszközök javítására 2,5 millió forintot különítettek el. A Gazdasági
Bizottság javasolta a hóeltakarítási keret 1,5 millió
forinttal történő csökkentését, amit a külterületi gondnoki feladatok ellátására csoportosítottak át. Ugyancsak javaslat született a vismayor keret 200 ezer
forintos csökkentésére, a pénz a kábítószeres feladatok keretébe került át.
A költségvetés tervezetet és a bizottságok módosító
javaslatait a február 14-ei ülésén egységesen, tehát 14
szavazattal fogadta el a város képviselő-testülete.
Összességében elmondható, hogy jó úton járunk, a
konszolidációhoz vezető nehéz út, amelyet 2010
októberében elkezdtünk, jónak és a stabilitás megteremtéséhez használhatónak bizonyult. Jelentős
segítséget jelentett az ÖNHIKI 650 milliós támogatása (az előző 20 esztendőben a város ilyet sosem
kapott!, viszont 2011-ben 442 milliót és 2012-ben
208 millió forintot), és az intézményeink visszafogott költségvetése is. Elmondhatom, gazdagok még
nem lettünk, problémák és gondok még mindig
akadhatnak, de nincs a városnak törvényes időn túli
kifizetetlen számlatartozása, nem vagyunk csődközeli helyzetben, vagyis a mélypontról láthatóan
sikerült elmozdulnunk, lassan, kitartóan a város gazdasági helyzete stabilizálódott - nyilatkozta Kapus
Krisztián polgármester.
Jendrolovics Pál, a Budapest Investment Zrt elnökvezérigazgatója, 2 éve az önkormányzat átvilágításával megbízott cég vezetője a testületi ülésen kifejtette,
ebben az évben és ezzel a költségvetéssel már ki
lehet kerülni az adósságcsapdából, melybe az önkormányzat került.

Kiskunfélegyháza városa is csatlakozott azokhoz
az önkormányzatokhoz, melyek kitűzték a székely zászlót a Székelyföldön élőkkel szolidaritást
vállalva. Ezzel a gesztussal is hangsúlyozva,
hogy kiállnak az erdélyi magyarok mellett a
nemzeti szimbólumok szabad használatáért folytatott küzdelemben.

novemberben elsőként tűzte ki a zászlót, kiállva az
erdélyi magyarok mellett a nemzeti szimbólumok szabad
használatáért folytatott küzdelemben.
A szimbólumainkért folytatott küzdelem és az annak
a védelmében vívott harc közös, össznemzeti érdek.
A magyar nép felelőssége, hogy a közösség életében
fontos szerepet betöltő elemek, szimbólumok közel
maradjanak és senki tőlünk ezt el ne vitassa – hangsúlyozta Markó Attila parlamenti képviselő.

Székely zászló a Városháza ormán

A zászlót Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti
képviselője és Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza
Város polgármestere tűzte ki február 15-én a
városháza ormára. A rendezvényen jelen voltak Torda
és Sepsiszentgyörgy képviselői, közöttünk Grüman
Róbert a Kovászna megyei tanács képviselője, az
ifjúsági tanács elnöke és Benedek Csaba, a fejlesztési
iroda vezetője.
Kapus Krisztián elmondta, Kiskunfélegyháza tavaly

Móra Ferencre emlékezett Félegyháza

Folytatás az 1. oldalról.
A művelődési házban megtartott rendezvényen
az érdeklődők ezután a Hattyúházi Szép Mesék
sorozat következő darabját, a Csicseri történetet
hallgathatták meg Gulyás László előadásában.
Közreműködtek a Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjai. A műsor a
TÁMOP-3.2.4-A-11/1-2012-0061
pályázat
keretében valósult meg.
Kapus Krisztián beszédében Móra Ferenc munkásságáról, szülővárosához való kötődéséről
beszélt. Elmondta: „Félegyháza ifjú poétájából”

nemcsak „Szeged írója” lett, hanem olyan elismert és megbecsült művész, aki élete végén már
minden szerénysége ellenére elmondhatta: „Kenyeret sütök a magyar irodalom asztalára”. Mi,
késői utódok pedig hálásak lehetünk a sorsnak,
hogy félegyháziak vagyunk, hogy ugyanazokon
az utcákon járhatunk, ahol Móra Ferenc is járt,
hogy ugyanazok a gyökereink és ugyanazok a
hagyományaink, és a ragaszkodásunk is szülővárosunk iránt, mint a mi Móránknak volt. Az
utódnemzedék nevében pedig bizton ígérhetem,
hogy továbbadjuk a Móra-hagyományokat, hogy
méltóképpen megőrizzük és ápoljuk nagy írónk,
Móra Ferenc emlékét.

2013. február 22.

Félegyházi Közlöny

Hazajött a kétszeres olimpiai bajnok

3. oldal

Alpolgármestereket
választott a GYIÖK

A jövőben két alpolgármester, Horváth Péter
(Móra Ferenc Gimnázium) és Nagy Balázs
(Constantinum Intézmény) segíti Deák Viktória
diákpolgármester munkáját. Minderről február
13-án határozott a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. A tagság mindezen túl Kapus
Krisztián polgármester segítségével átbeszélte
a városi képviselő-testület február 14-ei ülésén
szereplő – az ifjúságot érintő – napirendi pontokat, illetve döntöttek a GYIÖK választás
időpontjáról is.

11 arany, 4 ezüst és 6 bronzéremmel tért haza a magyar csapat a
Dél-Koreában megrendezett 10.
Speciális Olimpiai világjátékokról. Csontos Piroska, a félegyházi
Jogging Plus Szuperinfó Futóklub versenyzője
hófutásban két olimpiai aranyat hódított el.

A csapat február 7-én érkezett haza a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér 2A termináljára, a Helsinkiből induló járattal. Csontos Piroskának elsőként
Kapus Krisztián polgármester, Mester Ernő, a Jövő
Bajnokai Diák Sport Egyesület vezetője, Ágoston
Tibor, a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és
Kollégium igazgatója, valamint a Jogging Plus

Szuperinfó Futóklub vezetősége és tagjai gratuláltak a két aranyéremhez.
Csontos Piroskát, Németh Lászlót, a félegyházi
Jogging Plus Szuperinfó Futóklub vezetőjét, Papp
Elemért, a tehetséges sportoló korábbi edzőjét, illetve felkészítőjét, Kornokovics Györgyi Kapus
Krisztián polgármester és Balla László alpolgármester fogadta másnap a Vársházán. Csontos
Piroska a versenyről és a terveiről beszélt. A fiatal
sportoló azon tíz legjobb sportolók egyike, akinek
a szövetség támogatja a 2016-os Rio-i olimpiára
való felkészülését – mondta el Németh László.
A város dicsérőoklevelét február 14-én, a képviselő-testület soron következő ülésén vehette át
Csontos Piroska.

Folytatás az 1. oldalról.
Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke, valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere tavaly decemberben ajánlotta fel,
hogy 5-5 darabot adományoz a település „A székelység története” című tankönyvből a kiskunfélegyházi iskoláknak. Az ígéret február 15-én
valóra is vált, a kötetek megérkeztek Kiskunfélegyházára.
A könyvek arra biztatják az olvasókat, hogy
megismerjék a székelység gyökereit, történetét,
hiszen ez az a közösség, amely a keleti végeken
védte és védi a magyarságot. A kötetben lévő ismeretek mélyíthetik a két város, és annak fiataljai
közötti kapcsolatot – hangsúlyozta Markó Attila,

Sepsiszentgyörgy parlamenti képviselője.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, noha a
két település nem áll testvérvárosi kapcsolatban
egymással, közöttük mégis nagyon aktív az egygyüttműködés. Ennek ékes bizonyítéka az ifjúsági szervezetek és oktatási intézmények közötti
szakmai és cserekapcsolat.
Grüman Róbert a Kovászna megyei tanács képviselője, az ifjúsági tanács elnöke, elsőként Kapus Krisztiánnak, mint a Parlament Ifjúsági Albizottsága elnökének mondott köszönetet partnerségéért. Ez elmúlt három év alatt a székelyföldi ifjúsági szervezetek ugyanis nagyon sok
szakmai segítséget kaptak tőle. A partnerség
újabb lépése pedig a székely tankönyvek átadása.

Elvi hozzájárulását adta február 14-ei ülésén a
város képviselő-testülete Wass Albert mellszobrának felállításához, ám nem született döntés a
műalkotás helyéről. A határozat értelmében
felkérik a városi főépítészt és Rádi Rudolf
csoportvezetőt, hogy Hajagos Gyula atya írásos
véleményének kikérését követően, a soron
következő rendes képviselő-testületi ülésre
jelöljön meg alternatív helyszínt a szobor felállítására.

tak megfelelő területet a műalkotás elhelyezésére. A szobor
kivitelezését Kocsis
László helyi kőfaragó, kőszobrász vállalta és a közadakozásból megvásárolt
alapanyagokból megkezdte a szobor faragását. A mester március végére ígérte a szobor és a talapzat elkészítését. A helyfoglaláshoz szükséges előterjesztést városunk főépítésze, Marton Tibor készítette el, ám Szamosi Endre, a körzet képviselőjének javaslatára, újabb alternatív helyszín kijelölésére kerül sor.

Tankönyveket kaptak iskoláink

Keresik a Wass Albert szobor helyét

Az egyetemes magyarság értékrendjét hűen
képviselő író, költőfejedelem, gróf Czegei Wass
Albert emlékére kívánnak szobrot állítani a helyi
értelmiségiek kezdeményezésére Kiskunfélegyházán. Az előzetes helyszínkeresés eredményeképpen a Szent István templom előtti téren talál-

A tagság elsőként a két alpolgármestert választotta
meg. A két jelöltet - Horváth Pétert (Móra Ferenc
Gimnázium) és Nagy Balázst (Constantinum Intézmény) - egyhangúlag támogatta a testület. Ezt követően Kapus Krisztián a város idei évi költségvetési
rendelete kapcsán ismertette a Petőfi Sándor Városi
Könyvár és Művelődési Központra vonatkozó előterjesztést. Elmondta, azt is, hogy ez évben a GYIÖK
250 ezer forintból gazdálkodhat, az összeget a választásra és az őszi diáknapra fordítják. Végezetül a
választás időpontjáról határozott a testület, ami határozat értelmében április 17-én fog lezajlani.
A Kiskunfélegyháza Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata választást tart 2013. április17-én 8-14
óráig, melyen indulhat polgármester-jelöltként vagy
képviselőjelöltként, illetve szavazhat minden nappali
tagozatos félegyházi, vagy Kiskunfélegyházán általános- és középiskolás diák. A jelölőíveket a polgármesteri titkárságon vagy az iskolák diákönkormányzatot segítő pedagógusainál lehet átvenni.
A GYIÖK jelölőívek leadási határideje a polgármesteri titkárságra: 2013. március 18-a 10 óra.

A budai kitörés
hőseire emlékeztek

A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete tartott megemlékezést február 12-én az
1945. február 11-13. budavári kitörés hősei és
áldozatai emlékére. A Kitörés Napi rendezvényen Kollár László, a párt helyi elnöke mondott
beszédet. Ezt követően a résztvevők mécseseket
helyzetek el a félegyházi hősök sírkeresztjénél.

Kollár László beszédében elmondta, 1945. február
11-én 43 900 katona indult el a történelem egyik leghősiesebb vállalkozására. A védők választhattak:
megadják magukat, vagy katonai esküjükhöz méltóan harcolva megpróbálnak eljutni a német vonalakig.
Mindösszesen 280-an érték el a 20-25 km-re levő német vonalakat. A többiek hősi halált haltak, fogságba
estek, vagy mint a magyarok közül néhányan – civil
ruhába öltözve – menekültek meg. A hadi kórházakban hátrahagyott, járóképtelen sebesülteket brutális
kegyetlenséggel gyilkolták le az oroszok. A kitörés
után 52 évnek kellett eltelnie, hogy először nyilvánosan is megemlékezzenek a hősökről.

4. oldal

Feldolgozzák
a Huszka-hagyatékot

A 2009-ben alakult Huszka
József Hagyományőrző Egyesület vállalva a „kőhordó” szerepét,
díszpolgárunk emlékét, munkáját
megőrzi, a magyar nemzeti értékeket megbecsüli. E munkának
egyik állomása a 2012-ben elnyert NEA-KK-12-M-1708 azonosítószámon nyilvántartásba vett, „A magyar
díszítőművészet feldolgozása Huszka József nyomán” című pályázat, amelyet a Magyar Kormány Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezete 900 000 Ft támogatásban részesített.

A pályázati projekt során célunk, hogy a Huszka
József halála óta előkerült régészeti, néprajzi
anyagok motívumait - együttműködve a helyi,
megyei, a Néprajzi és a Nemzeti Múzeummal feldolgozzuk, digitalizáljuk, grafikusan ábrázoljuk; és az így keletkező anyagot a Huszka által
megalkotott komplex rendszerben elhelyezzük. E
munkához a támogatásból beszerzésre kerültek a
digitalizáláshoz szükséges eszközök (fényképezőgép, számítógép, állvány, fotótechnikai eszközök).
A digitalizálást és a grafikai ábrázolást Molnár
István grafikus, festőművész, a Holló László Képzőművészeti Kör tagja végzi. Legelőször a Kiskun
Múzeummal kötött együttműködés alapján, az ott
nyilvántartott múzeumi anyagok (pásztoreszközök, néprajzi és régészeti anyagok) díszítőelemeinek feldolgozása történik meg. Egyesületünk
hosszabb távú céljai között szerepel további
múzeumok anyagainak feldolgozása, illetve a
Huszka-féle tematika és a modern néprajz szerinti
értékelése, publikálása, kiadása írott és elektronikus formában, illetve az eredmények kiállításokon
történő bemutatása. Céljaink eléréséhez újabb pályázatot nyújtottunk be, amely befogadásra került.
Pozitív elbírálás esetén folytatni tudjuk a
megkezdett tudományos munkát, ami által a
Kiskunfélegyházán és környékén fellelhető népi
motívumok, díszítőelemek feldolgozása megtörténhet. Őrizzük meg a magyar nemzet értékeit
Huszka József „kőhordóiként”!
Dongó József,
Huszka József Hagyományőrző Egyesület

Beszélgetés
Schäffer Erzsébettel

Schäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, író,
publicista, a Nők Lapja emblematikus munkatársa volt a vendége február 5-én, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Könyvek Klubja Olvasókörének.

A rendezvény a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0061
számú pályázat keretén belül valósult meg. Schäffer Erzsébet „Meg kell tanulnunk vágyakozni”
címmel a lélektől lélekig érő kapcsolatok, a bizalom, a bennünk rejlő csöndes csodák előhívására
vállalkozott a nagyszámban megjelent résztvevőkkel. Egy érzelmekben gazdag, felejthetetlen, a
lélek rejtelmeiről, a képzelet és az emlékek erejéről szóló előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Magával ragadó személyisége elvarázsolt
mindenkit. Az élményt átélhetik azok is, akik kikölcsönzik könyveit.
-tudósítónktól-

Félegyházi Közlöny

2013. február 22.

Elkészülhet az 5. számú főút felújítása

Megújulhat, illetve kerékpárút épülhet az 5. számú
főút Kiskunfélegyháza-Kecskemét közötti szakaszán. A beruházás a „Kecskemét Megyei Jogú
Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése” KÖZOP projekt keretén belül valósulhat meg.
A tervek szerint a városföldi vasúti árjáró és Kiskunfélegyháza között négy sávos lesz az 5. számú főút.
A projekt célja a kormány által kiemelt, járműipari
központként kijelölt terület megközelíthetőségének
javítása, gyorsítása, az 50-60 kilométeren belüli
munkaerő számára –tájékoztatta lapunkat Kapus
Krisztián polgármester.

Az elmúlt szűk egy évben történt meg a projekt
előkészítése. A tervezők felméréseken alapuló részletes vizsgálatokat végeztek a térségben élők utazási
szokásairól, az egyes fejlesztési igények alátámasz tására vagy elvetésére. Kecskemét városának eredeti
elképzelései között nem szerepelt a kiskunfélegyházi
útirány fejlesztése. A projekt előkészítésének időtartama alatt városunk képviseletében eljárva folyamatos egyeztetéseket végeztek az illetékes szakemberek, mely során kedvező eredményt sikerült elérni.
A március 31-ig elkészülő részletes megvalósíthatósági tanulmány javasolja az 5. sz. főút felújítását és a kerékpárút megépítését Kiskunfélegyháza
– Kecskemét közötti útszakaszon. Eszerint elkészülhet a városunk által korábban megtervezett kerékpárút Aranyhegyig terjedő szakasza, a kecskeméti
tervekben is szereplő Városföld- Kecskemét szakasz
és az útvonal folytonosságát biztosító, Aranyhegy-

Városföld közötti - új elképzelés szerinti - középső
szakasza is. Az 5. sz. főútvonal burkolatának és kapcsolódó létesítményeinek (parkolók, buszöblök) teljes felújítására is sor kerülhet a projekt megvalósítása
során. A városföldi elágazás utáni vasúti átjáró helyett
felüljáró épülne. A javaslat szerint a városföldi elágazástól irányonként két forgalmi sávra szélesedne az
útpálya, így a felüljárót is négy sávosra tervezik. A tervek elbírálásakor kerül eldöntésre, hogy ezen a szakaszon indokoltnak találják-e a sávszélesítést. A vasúti
átjárótól Kecskemétig a terveken az irányonkénti két
sáv megépítését támasztják alá a számítások. A Mercedes gyár Kiskunfélegyházához közelebb lévő, jelenleg kiépítés alatt álló bejáratánál is létesülne egy
körforgalmi csomópont, részben a városunk felől, a
gyárhoz érkezők kerülő útvonalának csökkentése
érdekében. A pályázat keretében megvalósulhat még
útburkolat felújítás, kerékpárút építés az 5. sz. úton
Kecskemét-Lajosmizse felé, a 44. sz. úton Lakitelek
felé és az 52. sz. úton Kecskemét- Solt között, valamint Kecskemét belvárosát tehermentesítő rövidebb
útszakaszokon. Vasútvonal felújítás, sebességnövelés
a Kecskemét-Tiszakécske közötti pályaszakaszon. A
felújításokon kívül járműbeszerzésre is lesz lehetőség,
így hibrid hajtású autóbuszok vásárlása is a projekt
részét képezi. Az eddigi munka az előkészítésről,
tervezésről szólt, amely alkalmas a KÖZOP projekt
szerinti megvalósításra. Az egyes elemekről, azok
műszaki tartalmáról, a finanszírozásról a projekt
keretén belül születik döntés. A kivitelezés előre
láthatólag 2014. végén kezdődik meg.

Folytatás az 1. oldalról.
A Félegyházi Közlöny 1902. január 5-én jelent meg
először. Az újságot a zsidó származású Feuer-család
alapította. Félegyházi Közlöny a Horthy-korszakban a
kormánypárt politikájával szimpatizált ugyan, de viszszafogottabb, mérsékeltebb formában. A lapnak napról-napra meg kellett vívnia kemény harcát a fennmaradásért. A lap publicistái között volt Móra István,
Mezősi Károly, Takács Károly. A sajtójogszabályok
változásának köszönhetően a Félegyházi Közlöny
1938. december 4-étől megszűnt. A lap 1946-1949
között a helyi Kommunista Párt kiadásában demokratikus hetilapjaként jelent meg újra. A „kérész életű”
újság a megyei lap, a Petőfi Népe mutációjaként élt
tovább 1958. augusztus 1-től egészen 1988-ig.
A rendszerváltás lázában égő városban, a hivatalba
lépő dr. Kardos András tanácselnök kezdeményezésére, 1988-ban jelent meg – mintegy 40 év után –
önálló helyi újság, Félegyházi Hírek címmel. A város,
szakítva a megye „befolyásával”, maga választott a
helyi lap élére 1989 áprilisában főszerkesztőt, Czakó
János személyében. A festőművész-újságíró tartalmában a helyi sajátosságoknak megfelelő, ám az eddiginél szókimondóbb újságot szerkesztett. Munkájában a rendszerváltást sürgető értelmiség segítette.
Köztük volt dr. Falu Tibor ügyvéd, Málik Béla grafikus, Balogh György vállalkozó, Gajdics Ottó tanár.
Czakó János mindössze két és fél évig, 1991 novemberéig volt a Félegyházi Hírek szerkesztője. Szókimondását nem tűrték el a politikusok. A megüresedett
főszerkesztői széket Balogh György kapta meg. A
vezetőváltással egyetemben a lap visszavette a nagy
tradíciókat hordozó nevet. A Félegyházi Közlöny, tartalmát tekintve, az elődjénél sokrétűbbé vált. Balogh
Györgyöt 1995 szeptemberében mozdította el helyéből a város képviselő-testülete, mivel a lap hangvétele
sértette a helyi hatalmasságok érdekeit, és bírálta tevékenységüket. Két hónappal később az önkormányzat

kecskeméti újságírót ültetett a Félegyházi Közlöny
főszerkesztői székébe. Baráth Edit, az új főszerkesztő
a rendkívül kiélezett légkörben nem talált elegendő
munkatársat ahhoz, hogy jól működő lapot faragjon a
Félegyházi Közlönyből. Az önkormányzati újság
népszerűségi mutatói lecsökkentek, az eladott példányok száma a korábbi 2500-ról ezer alá apadt. Az
újságba később a Petőfi Népe munkatársai (Szász András, Gulyás Sándor) és néhány helyi külsős újságíró,
Némedi László, Nagy György, Mátyus Imre lehelt
lelket. Az elégedetlen városatyák 1998 decemberében
váltották le Baráth Editet, helyét Gulyás Sándor
foglalta el. A megyei és országos lapok mintájára szerkesztett újság népszerűsége fokozatosan nőtt, az eladott
példányok száma megduplázódott. A lap megjelentetését 2007. február 1-ével az önkormányzat
képviselő-testülete a polgármesteri hivatal szakfeladatává tette. A város hivatalos újságja hetente – A/4-es
formátumban, 4 oldalba tördelve – ingyenesen kapta
meg valamennyi félegyházi család. Egy évvel később
a Félegyházi Közlöny oldalszáma megduplázódott,
ám visszaállt a kéthetes megjelenés rendje. A 15 300
példányban megjelenő lap jelenleg a leghatékonyabb
média Félegyházán és a város külterületén.
Félegyházi Közlöny Online, a Félegyházi Közlöny internetes változata 2010 augusztusában indult el a 8
oldalas kétheti lap mellett. Az eltelt harminc hónap alatt
az internetes felület népszerűvé vált, ennek bizonyítéka, hogy naponta több mint kétezer látogatója
van. A város újságjának internetes felületére napi átlagban (hétvégén és ünnepnapon is) tíz új híranyag,
közérdekű információ kerül fel. Az online felület a
város leggyorsabban frissülő hírportálja, hisz a
történésekről szóló tudósításokat, fotókat a lehető
legrövidebb időn belül közzé teszik.
Forrás - Gulyás Sándor: A kiskunfélegyházi sajtó
története, A helyi sajtó szabadsága
Bővebben: http://felegyhazikozlony.hu/?p=48197

Huszonöt éves idén a Félegyházi Közlöny
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Kilencszáz gyermek a farsangon
Több mint kilencszáz gyermek
lépett fel február 16-án a Kiskunfélegyházi Összevont Általános
Iskola farsangján a KÉSZ Aréna
Városi Sportcsarnokban.

A rendezvényen a négy tagintézmény – Dózsa György Általános Iskola, József Attila Álta-

lános Iskola, Platán Utcai Általános Iskola, a gátéri Széchenyi
István Általános Iskola – tanulói
mellett a városban vendégeskedő
tordai delegáció tagjai is jelmezbe
öltöztek. A farsangi programot
Mester Ernő, a KÖÁI igazgatója
és Kapus Krisztián polgármester
nyitotta meg.

KÖÁI-s siker

5. oldal

Évek óta nagy sikerrel fut Széplaki Erzsébet által
szervezett „Ne felejtsek!” elnevezésű országos
anyanyelvi verseny. Idén a „cívis város”, Debrecen adott helyett a január 26-án megrendezésre
kerülő szuperdöntőnek, ahol a korcsoportonkénti
több száz versenyzőből korosztályának megfelelően a legjobb 10 fő kapott meghívást a debreceni
Kölcsey Ferenc Tanárképző Főiskolán megtartott
megmérettetésre.

A KÖÁI József Attila Általános Iskolában folyó
évek óta tartó magas szintű anyanyelvi oktatás
meghozta eredményét, melynek köszönhetően
Kiskunfélegyházát két korcsoportban is eredményesen képviselte két tanulója: Eszik Fanni a 7.
évfolyamban az országos megmérettetésen V.
helyezést érte el, míg Solymosi Rita a 8. évfolyamban a IX. helyezést szerezte meg. Felkészítő
tanáruk Héderné Kiss Brigitta volt, de a siker nem
jöhetett volna létre a szülők együttműködése nélkül. Köszönettel tartozunk a verseny szervezőinek
is, akik ezt a magas szintű versenyt emlékezetessé
tették a diákoknak. Az elért eredményről a 6. és 8.
évfolyamos tanulók tanúsítványt kaptak, ami beszámít a felvételi eredménybe.

Látogatás a földtudományi tanszéken
A Földtani és Őslénytani Tanszékre látogattak a
minap a Móra Ferenc Gimnázium tanulói, akiket
a 20 éve félegyházi intézményben érettségizett Dr.
PhD. Gulyás Sándor adjunktus fogadott. Hasznos
információkat adott a földtani Bsc alapképzésről,
a továbblépés lehetőségeiről, az elhelyezkedési
lehetőségekről. Megmutatta az egyik korszerű laboratóriumot, mesélt a terepgyakorlatokról, a
külföldi pályázati lehetőségekről, az angol szaknyelv ismeretének fontosságáról.

Az Ásványtanon Halmos László tanár PhD hallgató bemutatta a nemzetközi hírű Koch-gyűjteményt. Koch Sándor a tanszék második vezetője
volt. Magángyűjteményét főleg a Kárpát-medencében, a mai Magyarországon, Szlovákiában és
Romániában gyarapította. Pál-Molnár Elemér tanszékcsoportvezető docens a földtani tanulmányo-

kat ismertette a diákokkal. A három földrajzi tanszék közül a legnagyobbat, a Természeti Földrajzi
és Geoinformatikai Tanszéket kerestük fel. A Jakucs László tanteremben, a gimnázium volt tanítványa, Turcsányi László harmadéves geoinformatikus-geográfus hallgató saját szakját és a többi
geográfus szakot népszerűsítette. Dr. Nyári Diana
tanárnő, főelőadó a geográfusképzés szakirányait
részletesebben mutatta be. Egy rövid ismertető
film után temperamentumos előadóstílusával
meggyőzte a kétkedőket is arról, miért érdemes a
szegedi földrajz szakot választani. A tanszék mai
vezetője Prof. Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár
beszélt a tanszékéről, és az egyéb képzési lehetőségekről Szegeden. Legfontosabbnak tartja,
hogy oda menjenek a diákok továbbtanulni, ami
érdekli őket.
Teljes cikk: http://felegyhazikozlony.hu/?p=48215

A Móra Ferenc Gimnázium öt végzős osztálya - mintegy száznegyven diák - kapta meg a felnőtté
válás jelképes szalagját a február 15-ei szalagavató bálon, amelyet a városi sportcsarnokban tartottak. A szalagok feltűzése után a tizenegyedik osztályosok vidám táncbemutatója, végezetül pedig a
végzősök angol- és bécsi keringője következett.

„AKI kíváncsi kémikus…”

A napokban érkezett meg a 2012. év nyarán a
fővárosban megrendezett kémiai kutatótábor „tudományos krónikája” a Móra Ferenc Gimnáziumba, melynek egyik tehetséges diákja – Csenki
János Tivadar – is résztvevője lehetett ennek az
igazán figyelemreméltó diákkutatói projektnek.

A MTA Természettudományi Kutató Központ Anyag
és Környezetkémiai Intézetének kutatótáborába –
amint azt Dr. Szépvölgyi János főigazgató a kiadvány
előszavában írta – „…olyan diákok nyertek felvételt,
akik tanulmányi és versenyeredményeikkel már bizonyították, hogy érdeklődési körükben a kémia és
más természettudományos tárgyak kitüntetett helyet
foglalnak el.” A tábor kiadványa egy minden igénynek megfelelő, pazar, 73 oldalas színes könyvecske,
amely hű képet – szakmai képet – ad az ott eltöltött
időszakról, a kis tudósok kutatásairól. A résztvevők
14 hazai és két határon túli városból érkeztek. A 24
diák 10 kutatási területen végzett tudományos kutató
munkát egyetemi oktatók vezetésével. Minden csoport pontos, fényképes beszámolókkal szerepel a
krónikában. Csenki János egy püspökladányi és egy
budapesti diákkal együtt 5 oldalban írta le a „Palládium-katalizált kémia” elnevezésű kísérletet. Amint
a kiadott programból megtudhattuk a kutatótábor az
MTA Természettudományi Kutató Központjában
Budapesten, a szállás Baar-Madas Református Gimnázium diákotthonában volt és sok egyéb színes program, találkozó is várta az oda érkező diákokat. A
Móra Ferenc Gimnázium 11/C osztályos diákja – H.
Tóth Veronika tanárnő tanítványa – valóban nagyon
hasznos és felejthetetlen hetet tölthetett el a magyar
tudomány egyik fellegvárában.
RF
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Itt van a farsang farka

Félegyházi Közlöny
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Móra-felolvasónap a könyvtárban

Télűző farsangi mulatságnak adott otthont február
9-én a művelődési központ. A program kézműves
foglalkozásokkal kezdődött, majd néptáncbemutatóval folytatódott.

Fellépett a galgahévízi Ifjúsági Néptánccsoport, a
Hagyományőrző Együttes, a Páva Kör, a szegedi
Möndörgő Néptáncegyüttes és a félegyházi Padkaporos Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja. Kísért a
Ménkű zenekar.

Programajánló

Városi Könyvtár
Február 28., csütörtök 17 óra: „Könyvekkel
teljesebb lelki élet” c. sorozatunk keretében, az
egészség – betegség – stressz témakörben dr.
Domján Mihály szakpszichológus, családterapeuta előadása hangzik el A családi légkör és a
betegség kapcsolata címmel.Március 1., péntek
17 óra: Ircsik József festőművész kiállítása.

Művelődési Központ
Február 22., péntek 17 óra: Terescsényi
Katalin fotókiállítását Kis-Czakó Imre, a Wesel
Hugó Fotókör vezetője nyitja meg az aulában.
Közreműködik Zsirmik István és Molnár István.
Február 23., szombat 10 óra: KAZE Klub foglalkozása.
Március 3., vasárnap 9-15 óra: KHTK-Szeged
NB II-es sakkcsapatbajnokság kkfházi játéknapja.

Kiskun Múzeum
Félegyháza anno… Szeretettel várunk minden
érdeklődőt, gyűjtőt az új múzeumi társaságba,
akik régi félegyházi képeslapokat, fényképeket
gyűjtenek, őriznek – és szívesen megosztanák
másokkal. Megismernénk városunk múltját és
jelenét a megőrzött pillanatfelvételeken keresztül. A társaság honlapja és facebook oldala mellett havonta egy alkalommal találkozunk a
Kiskun Múzeumban! A találkozó első alkalma:
Február 26. kedd. 17 óra.
Március 1. péntek: múzeumnyitás.
Március 5. kedd: Zsibongó múzeum – Múzeumpedagógiai szimpózium a Bács-Kiskun és
Csongrád megyei múzeumok részvételével.
Március 19. kedd 17 óra: Időutazás – helytörténeti előadássorozat II. Kiskunfélegyháza múltja
–1743–1774. Előadó: Kovács Gábor történelemtanár (Constantinum Intézmény).
Március 16. szombat: Nyitott hétvége 9 – 17
óra - Kiskun Múzeum, Petőfi Emlékház, Móra
Emlékház (díjmentes látogatás), 15 órától –
Városi séta.
Március 23. szombat: Múzeumi játéknap 9 – 17 óra
Örökségműhely (kézműves foglalkozással).

Hét órás felolvasónapot tartottak február 7-én,
Móra Ferenc író, városunk díszpolgára, muzeológus halálának 79. évfordulója alkalmából a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

A megjelenteket Laczkóné dr. Szabó Klára, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesületi elnöke köszön-

tötte, a rendezvényt Kapus Krisztián polgármester
nyitotta meg. A város és a környező települések általános iskolásai, a hatosztályos gimnázium 7. és 8.
osztályos, illetve a székelyudvarhelyi Móra Ferenc
Általános Iskola diákjai 10-17 óra között Móra
műveit idézték fel. A felolvasó nap díszvendége
Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája volt.

Wass Albert műveit olvasták

Tizenöt órás felolvasást tartottak február 15-én Wass Albert
műveiből az erdélyi Gyergyószentmiklóson, valamint negyven
magyar településen, közöttük Kiskunfélegyházán is. A résztvevők
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban olvasták fel Wass Albert, a
tankönyvekből kimaradt írónk műveit.

A rendezvényen részt vettek a városban vendégeskedő sepsiszentgyörgyi és a tordai delegáció tagjai is. A felolvasást az erdélyi
vendégek kezdték el, majd ezt követően Szalóczy Pál rádió- és
tévébemondó és Dévai János műsora következett. A felolvasás
másnap folytatódott és 19 óráig tartott. A nap folyamán Hegyesi
Judit hegedűjátékát, Gulyás László vándormuzsikus, a Nyugdíjas
Klubok műsorát, a Széljáró Balladás együttest és Kiss Ákos Jenő dalénekest hallhatta a közönség.

A Himalájánál magasabbra

Erőss Zsolt erdélyi születésű magyar hegymászó
vendégeskedett február 14-én Kiskunfélegyházán. Magyarország legeredményesebb hegymászója, aki 2011 májusáig kilenc 8000 m fölötti
csúcsot mászott meg, délelőtt a KTKIKI Batthyány Lajos Általános Iskolában tartott előadást.

Délután pedig a városi könyvtár „Nemcsak
középiskolás fokon” című sorozatának volt a
vendége 17 órától. Ez alkalommal mutatták be
Földes András – Erőss Zsolt: A Himalájánál magasabbra című könyvét. Bevezetőt mondott Bense
Zoltán hegymászó. Ahogy Erőss Zsolt élete, úgy
életrajzi könyve sem szokványos. A történetekből
megismerhetjük a hegymászó kalandjait Erdélytől
a Himalájáig, az első sziklamászástól a legutolsó
expedícióig. Az alpinizmus mellett feltárul
előttünk Ázsia, Afrika és Dél-Amerika egzotikus
világa, amelyek évtizedek alatt a hegymászó második otthonává váltak. Erőss Zsolt nem csak azt
meséli el, hogyan hódította meg első magyarként
a világ legmagasabb csúcsát, hanem azt is, hogy
miért nem esett kétségbe egyik lábának elvesztése
után, és miért volt egyértelmű, hogy folytatnia kell
a hegymászást. A neves alpinista kalandjait, életét
olyan bölcs eltökéltség hajtja, amely ötleteket
adhat ahhoz, hogyan váltsuk valóra vágyainkat.
-tudósítónktól-
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Irodalmi pályázat

Félegyházi Közlöny

AKiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban: 1. vers (min. 3, max. 5 vers), 2. próza (pl. mese, novella, napló, memoár,
esszé; terjedelem: max. 10 oldal). A pályaművek témája kötetlen.

Pályázni lehet eddig még nem publikált művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegyháza és kistérségének lakói, valamint Bács-Kiskun megye alkotókedvű
„tollnokai”. Egy pályázó, csak egy jeligéhez tartozó pályaművet adhat be. A
pályázatokat nagy vagy közepes borítékban 3 példányban gépelve kérjük.
A pályázati példányokra és a boríték külsejére csak jeligét kell ráírni (nevet
nem!), s lezárt kis borítékba kérjük a pályázó nevét és címét (elérhetőségét).
A formailag hibás, vagy határidő után érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályaműveket az alábbi címre kérjük postán beküldeni: KISKUNFÉLEGYHÁZI IRODALMI ALAPÍTVÁNY 6100 Kiskunfélegyháza,
Kazinczy u. 10-12. Postára adási határidő: 2013. március 14. A pályaműveket
külső és belső szakértői bizottság véleményezését figyelembe véve a Kuratórium bírálja el. Ünnepélyes díjátadás a Költészet Napján, 2013. április
11-én 17 órai kezdettel lesz a Móra Ferenc Művelődési Központban, amelyre
minden pályázót és érdeklődőt szeretettel várunk. A pályázókat írásban
értesítjük az ünnepség pontos időpontjáról.
Pályadíjak mindkét kategóriában: I. díj: 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány,
II. díj: 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány; III. díj: 5.000 Ft értékű vásárlási
utalvány. Mindkét kategóriában „IFJÚSÁGI KÜLÖNDÍJ”-at is adunk ki,
azon pályázók számára, akik nappali tagozaton általános vagy
középiskolában tanulnak. Kérjük, hogy a jeligéjük mellett az „ifjúsági” szót
feltüntetni szíveskedjenek. A pályázat beadásával a pályázó hozzájárul, hogy
amennyiben nyertes a pályamű, az alapítvány hírportálokon, weboldalon
közzé teheti (kivéve, ha ez ellen a pályázó külön nyilatkozik a díjátadó ünnepségig).
Kiskunfélegyháza az Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány

Véleményezni lehet
a településrendezési tervet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkészíttette a város Településrendezési Tervének módosítását. A terv véleményezési eljárása
befejeződött, s képviselő-testületi elfogadása előtt Kapus Krisztián polgármester egy hónapra lakossági közszemlére bocsátotta az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint. A közzététel
2013. február 18. – 2013. március 19-ig tartó ideje alatt az érintettek
megtekinthetik a tervanyagot a Városháza földszinti előterében és írásos
észrevételeiket elhelyezhetik a gyűjtődobozban.

Pályázati felhívás

A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatot hirdet kulturális civil szervezetek és magánszemélyek részére. A pályázat célja:
művészeti tevékenységek, kulturális rendezvények támogatása. A pályázat benyújtásának határideje, módja: 2013. március 22-én 12
óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani postai úton vagy
személyesen a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány címére
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.).
A pályázathoz minden esetben csatolni kell: - részletes programot, - a
program részletes költségvetését, - igazolást, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn. A pályázatok elbírálása: a beérkezési határidőt
követő 30 napon belül.
Tájékoztatás: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött,
valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Kuratóriumnak nem áll módjában elbírálni. A rendezvényt, programot követően
30 napon belül a pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást
- hitelesített számlamásolattal - benyújtani a Félegyházi Közmű velődésért Közalapítvány részére. A Közalapítványt, mint támogatót a
pályázó szerepeltesse a rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben,
meghívóin. A támogatás akkor adható, ha a támogatottnak köztartozása
nem áll fenn. A Kuratórium a pályázókat írásban értesíti a benyújtott
pályázat eredményéről. További felvilágosítás az ajánlat benyújtásának
helyén, vagy a 76/562-039-es telefonszámon kapható.
Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

7. oldal

Egyházi sorok

Újtemplom:
- A húsvéti előkészületi időben pénteken az esti mise után, vasárnap pedig az esti
szentmise előtt 5 órakor végezzük a keresztutat. Várjuk a csoportok, közösségek
jelentkezését keresztút végzésére.
- Előkészítő tanfolyamot indítunk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók. Érdeklődni lehet a Plébánián.
- A jegyesoktatás szombaton délután 2 órakor folytatódik a Constantinum Intézményben.
- Nagyböjti lelkigyakorlatos beszédek lesznek templomunkban március 5-én,
6-án és 7-én az esti szentmisében. A beszédeket Menyhárt Sándor KecskemétSzéchenyivárosi plébános mondja.
- A személyi jövedelemadó 2X1 %-nak felajánlásához rendelkező nyilatkozatok
az újságos asztalról elvihetőek.
- Kérjük a kedves híveket, ha anyagi lehetőségeik engedik, fizessék be az éves
egyházi adót. Az egyházi adó aktív dolgozók esetében 4000 Ft, nyugdíjasok esetében 3000 Ft. évente személyenként. Az egyházi adót be lehet fizetni a Plébánián
és postai csekken, melyek az újságos asztalról elvihetőek.
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. Kalmárkápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

A Damaszkusz közösség és a VÁLASZ Központ 2013. február 22-én
tartja soron következő összejövetelét. Az alkalmat Nagy Zsolt, a Szent
András Evangelizációs Iskola igazgató-helyettese vezeti. Helyszín:
VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ
(Kkfháza, Bajza u. 36.) Információ: 06-30-543-4307

Orvosi ügyeletek

FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI
ÜGYELET:OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza,
Fadrusz J. u. 4. Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon
folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Február 18-től február 25-ig: PINGVIN patika,
Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel.: 76- 560-081, Február 26-tól- március 3-ig:
SZENNA patika, Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 23-24-én: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3-389-244), és Dr. Pozsár Miklós, Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:
20/9812181),. Március 2-án és 3-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.:
20/3677-242), Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel. 20/951-1955).
GYEPMESTERI TELEP: Elérhetőség: 06 70/321-05-85,06 70/321-05-84.

A kommunizmus igaz története hazánkban címmel tart előadást
február 23-án ifj. Tompó László irodalomtörténész, a Hunhír.info
főmunkatársa az Innovációs Központban. Az ingyenes rendezvény 16
órakor kezdődik.

Anyakönyvi hírek, meghaltak: Kasza Imréné Magony Erzsébet – Gátér, Varga
Julianna – Petőfiszállás, Iványi Lászlóné Bankó Ilona – Kiskunfélegyháza, Ajtai
László – Kiskunfélegyháza, Fojt Józsefné Lócskai Mária – Kiskunfélegyháza,
Kovács Tibor Pál – Kecskemét, Kókainé Rácz Magdolna Gizella – Kiskunfélegyháza, Mucsi Jánosné Sinkó Mária – Pálmonostora, Berta Sándorné Gajdácsi Klára
Terézia – Lajosmizse.
Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a köztisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Aljegyző
munkakör betöltésére. A munkakör legkorábban 2013. július 15. napjától
tölthető be. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 12. A pályázat
benyújtásának határideje: 2013. június 28. A pályázati kiírás teljes szövege:
http://felegyhazikozlony.hu/?p=47728
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Ezüstérmesek a szertorna csapatok

Az alapfokú megyei szertorna döntőjére került
sor január 22-én Kalocsán, a Nagyasszonyunk
Katolikus Intézményben, ahova a városkörzeti
versenyek I-II. helyezett csapatai jutottak tovább.

Az alapfokú versenyek a megyei döntőkkel befejeződtek, jó rajtot adtak a diákolimpiai versenyekhez, melyeken már az országos döntőig vezet
az út. A KÖÁI tornász csapata a versenyen nagyon
jól teljesített, így mindkét korosztályban dobogóra
állhattak a lányok. Csapatban és egyéni értékelés-

Két első hely Egerben
Minősítő íjászversenyt rendeztek február 10-én
Egerben, ahol a Turul Koppányok Szeibert
Nóra, Vas Bianka, Vas Tibor, Tábi János, Szeibert Imre, Dinnyés Gyula adták le nevezésüket.

Szeibert Nóra betegsége miatt egy fővel kevesebben vágtak neki a három órás útnak. Épp
időben érkezve derült ki, hogy Dinnyés Gyula
fegyver nélkül érkezett a csatába, ezért két fővel

ben is éremmel térhettek haza. Eredmények, I.-II.
korcsoportos lányok csapata: II. helyezés. Csapattagok: Retkes Réka, Gombás Bora, Retkes
Hanna, Siber Glória, Lakatos Melani, Siber Szófia. III.- IV. korcsoportos lányok csapata: II.
helyezés. Csapattagok: Besze Boglárka, Petényi
Laura, Petényi Beáta, Ficsór Eszter, Belecz
Natália, Terjék Éva. Egyéni összetett eredmények:
I-II. korcsoportban: Siber Szófia II. hely, III-IV.
korcsoportban:Terjék Éva III. hely. Felkészítő
edzőjük Tóth-Fodor Anett.
kevesebben álltak versenyvonalba. Zsúfolásig
megtelt csarnokban folyt a versengés. Vas Bianka, Tábi János állhatott föl a dobogó legfelső
fokára. Szeibert Imre 7. Vas Tibor 13. lett. A
legközelebbi állomás a Koppányok által szer vezett verseny lesz február 24.-én a Kész Sportarénában. A verseny10 órakor kezdődik, a látogatás, szurkolás ingyenes.
Dinnyés Gyula Koppány íjász

Nyolc érem a területi birkózó bajnokságon

Területi szabadfogású birkózó versenyt rendezett
a Kiskunfélegyházi Vasas TK február 9-én a József Attila Általános Iskola tornacsarnokában.
Diák és serdülő korosztályban 165 birkózó lépett
szőnyegre Bács-Kiskun, Békás, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék csapatainak
részvételével.

A hazaiak nyolc érmet szereztek, ebből öt arany,
egy ezüst és kettő bronz. Megtisztelte jelenlétével
a rendezvényt és a díjakat átadta, Dr. Réczi László világbajnok, valamint találkozhattak a fiatalok
a jelen egyik kiemelkedő alakjával, Bácsi Péter
Európa bajnokkal is.
Az érmesek a következők, diák korosztályban:
32 kg-ban: Szöllősy Balázs 1., 38 kg-ban: Kovács Alex 1., 40 kg-ban:
Wagner Alex 2., 54 kgban: Czibolya Máté 1.,
+69 kg-ban: Szécsényi
Ádám: 1.
Serdülők között: 42 kgban: Vidéki Roland 1., 58
kg-ban: Czibolya Milán
3., 63 kg: Seres Gergő 3.
Különdíjban részesült:
Szöllősy Balázs. Edzők:
Ván Jenő, Kelemen András és Szabó József
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Most az ETO-nak kell
kitalálnia valamit

Astra Kiskunfélegyházi Bulls – RÁBA ETO
Győr 3 – 1 (1-0)
Játékvezetők: Laczkó Zoltán, Geleta Mihály,
Kéri Zoltán.
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Dombai-Nagy
Anett, Megyes Ágnes, Jakab Kata, Szabó
Boglárka. Cserék: Molnár Judit, Szekér Anita,
Pincze Gabriella, Szabó Nóra, Godvár Katalin,
Oláh Erika. Vezetőedző: Dombó János.
RÁBA ETO Győr: Nagy Tünde – Csepregi
Gabriella, Jakab Réka, Szórádi Nikolett, Vigh
Renáta. Cserék: Szűcs Adrien, Szűcs Vivien,
Jakab Petra, Reményik Katalin, Németh Loretta, András Franciska, Tóth Elvira. Vezetőedző: Molnár Attila. Gólszerzők: Molnár
Judit, Szekér Anita, Szabó Boglárka illetve Németh Loretta. Sárga lap: Szabó Boglárka illetve Csepregi Gabriella, Jakab Réka.
Nagyon óvatosan kezdtek az Astra Kiskunfélegyházi
Bulls és a RÁBA ETO Győr csapatai az idei kupasorozat talán legjobban várt mérkőzésén február 17én a kiskunfélegyházi városi sportcsarnokban. A pár
perces „tapogatózás” után aztán próbálta mindkét
csapat a „tutit” elővenni a tarsolyából, de ez az este
inkább arról szólt, hogy ki tudja akaratát ráerőszakolni a másikra. Az Astra irányította a játékot, és
továbbra is nyomás alá helyezte a helyzetekig egyre
ritkábban jutó győrieket. A végére aztán Szabó Bogi
is betalált, sőt Megyes Ági büntetőt hibázott, azaz
nagyobb arányú is lehetett volna az Bulls győzelem.

Juhász Barbara
Magyar Bajnok lett

Varga Klára nemzetközi női mester, a címvédő múlt évi bajnok, a
Tóth László SE Kecskemét versenyzője, valamint Juhász Barbara,
a Tatai Géniusz SE játékosa képviselte megyénket az idei évi
Magyar Sakkbajnokság egyéni korosztályos férfi- és női döntők mezőnyében, február
4-10 között Budapesten. Varga Klára néhány forduló után visszalépett, Juhász Barbara esélyessé
lépett elő és kiváló játékkal, végül meg is szerezte a Magyar Bajnoki címet.
Seres László BKMSSZ főtitkár

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

