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Félegyházi 

K ö z l ö n y
Elhunyt Ernyes László
Rövid betegség után már-
cius 14-én elhunyt Ernyes
László önkormányzati
képviselő, az MSZP helyi
szervezetének elnökhe-
lyettese. A városban ismert
és elismert közéleti ember,
nyugalmazott tanár het-
venhárom évet élt. Ernyes
Lászlót a város saját halott-
jának tekinti. Temetése március 27-én 11 órakor
lesz a Felsőtemetőben. A megemlékezés lapunk 6.
oldalán olvasható.

Alapkő került a Petőfi szobor
megújuló talapzatába

Több mint félmilliárd forint 
a kiskunfélegyházi szakképzésre

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést már-
cius 14-én, 15-én és 16-án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. A három napos ünnepség nyi-
tányaként „A közéleti Petőfi” címmel Juhász István gimnáziumi tanár tartott előadást március 14-én a
Hattyúházban. Másnap Bem József szobrának megkoszorúzása után a Petőfi szobor megújuló talapza-
tába helyezték el az alapkövet.                                                                                         Folytatás a 3. oldalon.

Felújítják a medencét, 
cserélik a kődíszeket

Három pályázaton összesen 531 millió forintot
nyert a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény. 

„Az innovatív iskolák fejlesztése” című projektre
háromszáz millió vissza nem térítendő támogatás,
a termelői iskolára 200 millió, a három éves szak-
képzés bevezetésére 31,6 millió forintot költhet a

három iskolát tömörítő intézmény. Mindezen túl
az iskola felkérést kapott a pedagógus életpályához
kapcsolódó „Intézményi önértékelés és külső
értékelés fejlesztése a közoktatásban” című rend-
szer kipróbálására – jelentette be március 19-én
Kapus Krisztián polgármester és Ágoston Tibor
igazgató a sajtó munkatársainak. Folyt. 2. o.

A kecskeméti, a kalocsai, és a kiskunfélegyházi
kórház fejlesztésére nyújtott be pályázatot a Bács-
Kiskun Megyei Kórház. Sikere esetén a három
intézményre mintegy 3 milliárd forintot költhet-
nek. A félegyházi kórháznak ebből a legtöbb 1,3
milliárd, a kalocsainak 1,2 milliárd, míg a megyei
intézménynek 0,5 milliárd forint jutna.

A pénzből a félegyházi kórházban az emelt szintű
szakorvosi ellátásnak megfelelő modern, korszerű
rendelőintézeti rész kialakítását tervezik.
Átépítenénk a radiológiát, illetve kialakítanának

egy két műtővel fel-
szerelt egynapos se-
bészeti blokkot, nap-
pali betegellátási rész-
leget és sürgősségi
fogadóhelyet is. A ter-
vek között szerepel a
mindhárom kórházra kiterjedő, egységes infor-
matikai rendszer, valamint a teleradiológia és
telepatológia teljeskörű kiépítése - tájékoztatta la-
punkat dr. Körtvélyessy András, az intézmény
főigazgató-helyettese. Folytatás a 3. oldalon 

Az önkormányzat is indul a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatósága, Építőművészet és Örök-
ségvédelem Kollégiuma által, a „Veszélyeztetett
helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításá-
nak, állagmegóvásának, részleges helyreál-
lításának támogatására” címmel kiírt pályá-
zatán. 

A Városháza attikafalán elhelyezett rossz ál-
lapotú oszlopszerű kődíszek újragyártása,
cseréje 7,7 millió forintba kerül, az elnyerhető
támogatási összeg 6,9 millió forint. Minderről
március 14-ei ülésükön határoztak a városatyák.
Ugyanakkor döntés született a városi strand
úszómedencéjének felújításáról is.

Folytatás a 2. oldalon.

Az idén öt Önkéntes Pontot hoznak létre me-
gyénkben „Az önkéntesség elterjesztése Bács-
Kiskun megyében” című projekt keretében.
Ennek egyike a kiskunfélegyházi, amely március
6-án nyílt meg a Városházán. 

A résztvevőket Tóth István, az Álláskeresők Egye-
sületének Bács-Kiskun Megyei Szövetsége kép-
viselője köszöntötte, megnyitó beszédet mondott
Kapus Krisztián polgármester. A projektet Puskás
Hajnalka szakmai vezető, a kiskunfélegyházi irodát
Molnár Márta, az Önkéntes Pont helyi vezetője
mutatta be. Az önkéntes foglalkoztatás tapaszta-
latairól Rókus Tibor, a Szakmaközi Művelődési
Ház igazgatója beszélt. A rendezvény a helyi ön-
kéntesek beszámolójával zárult.     

Folytatás 2. oldalon.

Önkéntes Pont nyílt 
Kiskunfélegyházán

1,3 milliárd a kórházunkra
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531 millió forint a szakképzésre

Felújítják az úszómedencét 
Folytatás az 1. oldalról. 
Már az átvételt követően megállapítást nyert, hogy
a kültéri úszómedence föld feletti szegélyén a
csempeburkolat mállik, a burkolólapok leesnek.
Előzetes vizsgálatok alapján a részleges javítás
nem vezet eredményre, ugyanis valószínűsíthető,
hogy a felületképzésre használt anyag minősége,
illetve a felületre történt felhordása szakszerűtlenül
történt, emellett a speciális csemperagasztó helyett
– a kivitelezés során – általános ragasztót használ-

tak. A teljes kivitelezés várható költségigénye 3.9
millió forint. A felújítás azonnali megkezdése ha-
laszthatatlan, ugyanis a strandot május 1-jével ki
kell nyitni. Dongó József és Gyenes Attila kép-
viselők javasolták, vizsgálják meg, hogy  keve-
sebb pénzből szakszerűen megoldható-e a me-
dence felújítása. Mindezen túl utána kell járni
annak is, hogy megállapítható-e személyi fele-
lősség az öt esztendeje átadott létesítmény ilyen
arányú állagromlása miatt.

Egymillió aláírás 
az élet védelmében
A Kereszténydemokrata Néppárt, annak ifjúsági
tagozata, valamint a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége is csatlakozott az „Egy közülünk”
elnevezésű, az Európai Unióban egyik elsőnek
számító regisztrált polgári kezdeményezéshez,
melynek keretében az EU országaiban aláírás-
gyűjtés indult a magzati élet védelmében – jelen-
tette be március 8-án Gyenes Attila, a KDNP
megyei alelnöke és Makányné Óvári Éva, a
KÉSZ elnökségi tagja.

Gyenes Attila elmondta, a fogantatástól kezdve
védeni kell a magzati életet. A fogantatástól
kezdve biztosítsa az élethez való jog védelmét az
unió tehát ne finanszírozzon az embriók elpusz-
tításával járó kísérleteket. Ennek érdekében no-
vemberig több mint egymillió aláírást kell gyűj-
teni hét országban, ösztönözve ezzel az Európai
Unió törvénykezését a születendő élet védelme
érdekében. Az aláírásgyűjtéshez csatlakozni lehet
az interneten is (http://www.oneofus.eu), név,
személyigazolvány vagy útlevél számának mega-
dásával. A KDNP és a KÉSZ azt vállalta, hogy
megyénként ezer aláírást gyűjt össze. Azoknak a
polgároknak, akik támogatni szeretnék a kezde-
ményezést a FIDESZ Béke téri irodájában, vala-
mint a kihelyezett standon van és lesz lehetőségük
az aláírásgyűjtő ívek aláírására.
Az élet a fogantatással kezdődik, a megszülető gyer-
mekre nagyon nagy szükség van Magyarországon
is, ezért azt szeretnénk, ha minden megfogant gyer-
mek megszületne, és hasznos tagja lenne nem-
zetünknek – tette hozzá Makányné Óvári Éva.

A kiskunfélegyházi PETŐFI SÁNDOR GÉPÉ-
SZETI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM a TÁMOP-2.2.5.A-
12/1 jelű szakképző intézmények felkészülésének
támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés
bevezetésére című pályázaton  „A kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Gépészeti és  Informatikai
Szakképző Iskola és Kollégium megújuló szak-
képzése” projektjére 15 000 000 Ft támogatást
nyert. A  projekt időtartama: 2012. szeptember 3.
– 2013. augusztus 31.

A projekt célja az új típusú szakképzés egy tanévvel
korábbi bevezetése a 2013/2014. tanévi kötelező al-
kalmazás előtt. Az intézmény célja a törvény ha-
tályba lépéséből adódó új feladatok magas színvo-
nalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű
képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a meg-
újult képzési tartalmak hatékony disszeminációja.
Az intézmény a törvény kötelező előírása előtt egy
évvel vállalja az új típusú képzés bevezetését, alkal-
mazva az előírás szerinti, a szakképesítésre vonat-

kozó szakmai és vizsgakövetelményt, továbbá a
szakképzési tantervi ajánlást, illetve az ajánlás
alapján elkészített helyi tanterv és szakmai program
megvalósítását. Az intézményben az új típusú szak-
képzés bevezetésében érintett pedagógusok munka-
csoportokat alakítanak, és szakmai megvalósítóként
a kiírásban meghatározott feladatokat teljesítik.
A projekt keretében az új típusú szakképzés
bevezetésére a gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03) és
a szerszámkészítő (OKJ 34 521 10) szakmák
vonatkozásában kerül sor.
A támogatásnak köszönhetően a projekt keretein
belül többek között a szakmai (közismereti) tartal-
mak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató
módszertanok gyakorlati alkalmazása; a szakmai
megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő köz-
ismereti tárgyakat tanító pedagógusok képzése; pá-
lyaválasztási rendezvényeken való részvétel; szak-
mai programok; szemléltető eszközök, taneszkö-
zök beszerzése valósul meg.
A projekt megvalósításával a Petőfi Sándor Gépé-
szeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kol-
légium tudatosan készül a szakképzés előtt álló vál-
tozások okozta kihívásokra, hogy képzési struk-
túrája korszerű, a munkaerőpiac elvárásainak
megfelelő legyen.

Sajtóközlemény

Önkéntes Pont 
nyílt a Városházán
Folytatás az 1. oldalról. 
A helyi önkéntes pontok feladata, hogy a megye-
központtól távolabb eső térségekben élő állam-
polgárok is megismerkedjenek az önkéntességgel,
a kínált lehetőségekkel, könnyebben csatlakoz-
hassanak programokhoz. Az önkéntes pontok által
szervezett önkéntes programok kiegészítő, köz-
vetítő tevékenységei lehetőséget biztosíthatnak –
a megyei munkaügyi központtal és helyi önkor-
mányzatokkal történő együttműködés keretében
– az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásra való jogosultságának megszerzéséhez
is.
Az önkéntes munka is egy lépés a közfoglalkoz-
tatás felé, a gyakorlat megszerzése pedig megköny-
nyíti az álláshoz jutást. Ezért is fontos nagyon sok
fiatalt bevonni az önkéntes munkába - mondta el
a megnyitón Kapus Krisztián polgármester.  
A városban jelenleg több mint tíz fiatal végez
fizetés nélküli önkéntes munkát a projekt kere-
tében. Elsősorban a kulturális szférában kaptak
lehetőséget az érdeklődők, így a Szakmaközi
Művelődési Házban, a Kiskun Múzeumban, a
városi könyvtárban és művelődési központban,
valamint a polgármesteri hivatalban segítenek a
mindennapi munkában. 
Természetesen a helyi Önkéntes Pont további
jelentkezőket is vár, akik szeretnék kipróbálni
magukat különböző szakterületeken. Jelentkezni
Molnár Mártánál lehet a polgármesteri hivatal
szociális irodájában kedden és pénteken délelőtt
9 órától 12 óráig.

Ágoston Tibor elmondta, „Az innovatív iskolák fej-
lesztése” című projekt keretében idegen nyelvű
táborokat, erdei iskolákat, sportkirándulásokat, eve-
zőstáborokat, tanfolyamokat, képzéseket (esély-
egyenlőségre, egyéniségre, családi életre, a média
tudatos használatára való nevelés, dohányzásról,
kábítószerről leszoktató program, elsősegélynyújtás,
agressziókezelés) indítanak. Jut pénz a mindenna-
pos testnevelés bevezetéséhez szükséges eszközök
beszerzésére, tehetségfejlesztésre, hagyományőr-
zésre, a határon túli kapcsolatok erősítésére és a non-
formális tanulás bevezetésére, a pedagógiai mód-
szertan megújítására is. A két évig tartó programban
mindhárom tagintézmény részt vesz. 
A szeptemberben induló Termelői iskola program-
ban, melyre 200 millió forint jut, a Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény Mezőgazdasági Szakközép-
iskolája vesz részt. Az elsősorban munkanélküliek
képzésére szolgáló projekt keretében istállók, fólia-
házak, szárító és feldolgozó üzem épülnek a Csong-

rádi úti tangazdaság területén.  
Az ország ötven iskolájának egyike a Kiskunfél-
egyházi Szakképző Intézmény, amely felkérést és
támogatást kapott az „Intézményi önértékelés és
külső értékelés fejlesztése a közoktatásban” című
rendszer kipróbálására. A pedagógus pályamodell
bevezetéséhez kapcsolódó program keretében a
tanári kar 60 százalékát ellenőrzik, minősítik az
iskolát, az igazgatót. A minősítések szeptembertől
kezdődnek el. A három éves szakképzés beve-
zetésére pedig 31,6 millió forintot költhet a három
iskolát tömörítő intézmény.
A pályázatokat még a város önkormányzata nyúj-
totta be. Időközben az intézmények állami fenn-
tartásba kerültek. A fejlődés azonban független attól,
hogy ki az iskola fenntartója. A lényeg, hogy a pá-
lyázatokon elnyert több mint félmilliárd forint
Kiskunfélegyháza város, a pedagógusok, a diákok
javát szolgálja - hangsúlyozta Kapus Krisztián pol-
gármester. 
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Folytatás az 1. oldalról. 
Az ünnepi műsorra a művelődési központban ke-
rült sor. Beszédet mondott Kapus Krisztián pol-
gármester, országgyűlési képviselő. Műsorral
közreműködtek a Móra Ferenc Gimnázium diák-
jai. 

Kapus Krisztián beszédében elmondta: 1848/49-
ben egy nemzet fogott össze. A szabadságvágy kö-
tötte össze elődeinket, adott számukra erőt, ad szá-
munkra is erőt ma, és példát mutat a magyarság-
nak. Erős Magyarország nélkül nincs magyar
ember sem, a haladás és a romlás ellen kizárólag
a megújulás, az összefogás politikája emelhet gá-
tat. Közös erkölcsi irányok kijelölésére volt és van
szüksége az országnak. Civil összefogásra, tudatos
közösségekre, melyek mindegyike azonos értékeket
tart fontosnak. Olyan értékeket, melynek alapjait
most helyeztük el, amelyben érték a család, érték
a tudás, érték az ember, érték az, hogy magyarok
vagyunk. Érték az, hogy egy nemzethez tartozunk.
A végcél mindannyiunk számára, hogy Ma-
gyarország erős, szabad, független országgá
váljon. Egy olyan virágzó országgá, ahol mindenki
megtalálja a maga számítását. 

Folytatás az 1. oldalról. 
A két új műtő kialakítása után napi 8-10 ambuláns
műtétet tudnak elvégezni a kórházban, ami fedezi
a kistérségi igényeket, ezévi 1000-1500-ra tehető.
A műtők kapacitása 3000-4000, amely elégséges a
regionális igények kielégítésére is . Az új szárnyban
a szakrendelés, a sürgősségi fogadóhely, az en-
doszkópos rendelő, a recepció, tüdőgondozó, a
pszichiátria kap helyet. A mindhárom kórházra
kiterjedő, egységes informatikai rendszer összeköt-
tetésben lesz a megyei kórházzal, a beteg adatait
így valamennyi intézményben, de az ország - a
rendszerhez kapcsolódó - más egészségügyi in-
tézményeiben is azonnal le tudják olvasni. Nyáron
indul a beruházás, melyre a Széchenyi-terv Dél-
alföldi Regionális Operatív Programban elnyert
összegből 32 mozgásszervi rehabilitációs ágyat
alakítanak ki a régi épületszárny harmadik
emeletén. A jövő héten (március 28-án) indul el a

gyermeksebészeti szakrendelés, amelyben kisebb
ambuláns műtétek elvégzésére is sor kerülhet,
valamint a gyermeksebészeti klinikán elvégzett
műtétek utáni kontrollra sem kell Szegedre utazni.
Az elmúlt néhány hónapban is több fejlesztést si-
került végrehajtani a félegyházi kórházban. A nappali
kórház, illetve a kúraszerű ellátás első lépéseként
egy úgynevezett infúziós szobát alakítottak ki, ahol
a betegek helyben kapják meg a szükséges
kezeléseket. Ebben a hónapban üzemelik be a dia-
betolológia, az inzulin beállításra szolgáló
kórteremet is. Az újonnan beszerzett térítésmente-
sen igénybe vehető rehabilitációs eszközök –
függesztőrács, mágneságy, terápiás lézerkészülék -
a mozgásszervi betegségekkel küzdők számára je-
lentenek gyógyírt. Az új diagnosztikus ultrahang
készülék pedig betegségek szakszerű megál-
lapításában játszik fontos szerepet – mondta el dr.
Körtvélyessy András főigazgató-helyettes.

Holló László születésének 126. évfordulója al-
kalmából tartott megemlékezést március 6-án
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Mó-
ra Ferenc Gimnázium, a Móra Ferenc Közmű-
velődési Egyesület és a Holló László Képző-
művész Kör. 

A program délelőtt a Móra Ferenc Gimnáziumban
kezdődött, majd délután a Petőfi téri Holló-háznál
folytatódott. A festőművészről Rátkai Zsuzsa, a Holló
László Képzőművész Kör vezetőségi tagja em-
lékezett meg. A rendezvény koszorúzással zárult.
Rátkai Zsuzsa beszédében elmondta, Holló László
emlékét számtalan könyv, filmfelvétel őrzi, és szí-
vesen emlegetjük példaként életének eseményeit,
érdekességeit. Többek között a Kiskun Múzeumbeli
1966-os kiállítását, ami az egyik legkedvesebb volt a
művész számára. Az akkor közel 80 éves, ám pezsgő
alkotókedvében lévő művészt érdeklődők, barátok
sokasága vette körül, és a múzem azóta is a Holló
László hagyomány őrzőinek egyik bázisa. Közöttük
vagyunk mi is, akik március 6-án ennél a szobornál
emlékezünk meg városunk szülöttéről, a XX. század
egyik legjelentősebb magyar expresszív festőjéről.

Sanyi bácsi 90 éves lett
Száraz-Nagy Sándort köszöntötte március 13-án
kilencvenedik születésnapja alkal-
mából Kapus Krisztián polgár-
mester, Gálig Erzsébet, az intéz-
mény igazgatója, valamint a lakók
a Csanyi úti szociális otthonban. 

Az idős úr a virág mellé egy ok-
levelet is kapott,
melyet Orbán
Viktor, Magyar-
ország miniszterel-
nöke látott el kéz-
jegyével.

Alapkőletétel a Petőfi téren Holló László emlékére

Lekapcsolják a 
díszkivilágítást
Elindult a visszaszámlálás: már csak egy nap, és
eljön a világ legnagyobb önkéntes környezetvédelmi
akciójának órája, ami március 23-án 20.30-kor
veszi kezdetét. De nemcsak 60 perc sötétségről szól
a kampány. 

A bolygó iránti elkötelezettség jegyében idén még
aktívabb részvételt kér a WWF, az akció főszer-
vezője. Hírességek, vállalatok, politikusok százai tet-
tek már vállalást azért, hogy másokat is ösztönöz-
zenek. A felhíváshoz már az elmúlt években csat-
lakozott Kiskunfélegyháza. Idén március 23-án
20.30-21.30 óra között alszik ki a Városháza dísz-
kivilágítása.

Leemelték helyéről a Petőfi szobrot
Megkezdődött a Petőfi szobor talapzatának fel-
újítása, melyre 10 millió forint támogatást nyert
a város a NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma
pályázatán. Első lépésként a szobrot emelték le
március 7-én helyéről a kivitelező cég munka-
társai, másnap a talapzatot is elbontották. A
rekonstrukció befejezésének határideje július 31.

Segesváron, utolsó csatájának helyszínén 1897-
ben szobrot emeltek Petőfi Sándor tiszteletére. Az
első világháború alatt (1916-ban) a szobor Ma-
gyarországra került. Köllő Miklós Petőfi Sándort
ábrázoló köztéri szobrát 90 évvel ezelőtt állíttatta
fel Kiskunfélegyháza városa. A trianoni békedik-
tátum miatt az eredeti helyéről, Segesvárról Ma-
gyarországra menekített szobrot felajánlásoknak
és közadakozásnak köszönhetően sikerült megvá-
sárolni, amely 1922 februárjában érkezett szeké-
ren Félegyházára. Az alkotásért több város is
versengett, köztük Kiskőrös. Félegyháza kitartásá-
nak köszönhetően Vass József akkori vallás- és

közoktatásügyi miniszter végül úgy döntött:
„Méltányolva Kiskunfélegyháza város közön-
ségének hazafias lelkesedését, úgy határoztam,
hogy Petőfi Sándor ércszobra, Köllő Miklós
alkotása Kiskunfélegyházán állíttassék fel.”
Kilencven esztendő alatt jelentősen leromlott a

szobor talapzatának állaga, és a felújítás halaszt-
hatatlanná vált. A munkálatokra 10 millió forint
támogatást nyert a város a NKA Vizuális Művé-
szetek Kollégiuma pályázatán. A rekonstrukciós
munkák március 7-én kezdődtek el. 

1,3 milliárd a kórházunkra 

Mementó
90 éve áll a főtéren, a város szívében a magyar

nemzet halhatatlan poétájának, Petőfi Sándornak az
ércszobra, dacolva a történelmi és természeti idő vi-
haraival. Áll és hirdeti:  „fényesebb a láncnál a
kard.”
S mert a mulandóságnak hatalma van a kövön és

ércen is, megjelentek a pusztulás nyomai Köllő
Miklós Petőfi-szobrán is. Ezért a költő szülővárosá-
nak, Kiskunfélegyházának a polgárai 2013-ban,
Petőfi Sándor születésének 190. évében a szobor
teljes felújítását határozták el. Pályázatot nyújtottak
be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amelyen L. Si-
mon László kulturális államtitkár közbenjárásának
köszönhetően 10 millió forintot nyertek el a talapzat
újjáépítésére és a szobor felújítására. A megújult
szobor felavatására 2013. július 31-én, a költő ha-
lálának 164. évfordulóján kerül sor.
Ezzel a cselekedettel is emléket állít a szülőváros

annak a poétának, aki több mint másfél százada
mutatja az utat az igazságosság, a boldogság világa
felé, aki költészetében megteremtette azt a szellemi
hazát, ahol a világban élő minden magyar otthonra
talál. Kiskunfélegyháza, 2013. március 15.
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A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa már-
cius 9-én tartotta hagyományos tavaszköszöntő
műsorát. Ezúttal a szentesi Bárdos Lajos Vegyes-
kart (karnagya Nagy János) és a bajai Liszt Fe-
renc Énekkart (karnagya Makkai Gézáné) látta
vendégül a félegyházi kórus. 

A könnyed műsor részeként Szatmári Imre, a
Zenebarátok Kórusának művészeti vezetője vers-
sel köszöntötte a megjelent hölgyeket nőnap al-
kalmából. A kórusok férfikarai pedig egy meg-
lepetés-dalt énekeltek. A hagyományok szerint az
összkari művek előadása zárta az estet.

Városi Könyvtár: Március 22., péntek 17 óra: 10
éve hunyt el Terescsényi Endre festőművész. Em-
lékkiállítását megnyitja Molnár István, a Holló László
Képzőművész Kör vezetője. A húsvéti hagyomá-
nyok felelevenítésére hívja a gyerekeket, szülőket
március 23-ára a városi könyvtár Gyermekbirodalma.
Április 2., kedd 10 óra: Ringatós Betűbölcsi. Ven-
dégünk dr. Szabóné Csikai Ágnes zenepedagógus.
Április 4., csütörtök 17 óra:„Nemcsak középiskolá-
soknak”. Gróf Széchenyi István magánéletének titkai:
szerelmei és házassága – Papp Éva ny. szegedi tanár
előadása. Április 5., péntek 15 óra: A Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület évi rendes közgyűlése.
Művelődési Központ: Április 6., szombat 19 óra:
Tolnay Klári 1930 címmel Kara Tünde és Kautzky
Armand előadása. Jegyek a Művelődési Központban
vásárolhatók.
Kiskun Múzeum:
A múzeum március 23-án szombaton 14-17 óráig
jétéknapra várja a gyerekeket, felnőtteket. E napon
népi próbatételeken, társas és ügyességi játékokban
jeleskedhetnek a látogatók. 

Képzőművészeti kiállítás nyílt március 12-én a
KÖÁI Dózsa György Általános Iskola aulájá-
ban Walter Gábor kecskeméti festőművész gyűj-
teményéből. A tárlat március 29-éig tekinthető
meg.

Walter Gábor rendszeres résztvevője a Zebegényi
Alkotótábornak. A plen-airen belül a Szőnyi
István által létrehozott „Zebegényi iskola” elvei-
hez, látás- és kifejezésmódjához kötődik. Az olaj
és a pasztell mellett előszeretettel alkalmazza az
akvarellt. 

Vidám tavaszi hangverseny

Különleges élményben volt részük azoknak, akik
március 8-ára, az ír step tánc előadásra jegyet
váltottak a művelődési központba. A nagyszámú
közönség a Tornado Irish Dance műsorában a
jellegzetes ír táncban és a fülbemászó dalla-
mokban gyönyörködhetett.

Catherine Gallagher, Írország Nemzeti Bajnoka,
többszörös ír sztepp tánc világbajnok egy fan-
tasztikus új show-t hozott el a félegyházi közön-
ségnek. Gyönyörű fellépő ruhák, fergeteges rit-
mus és akár önálló koncerttel is felérő élő zene-
karos dallamok adtak kihagyhatatlan kulturális
élményt a nézők számára. Catherine új táncműfajt
teremtett, hiszen az autentikus ír sztepp tánc lépé-
seit más táncműfajok, többek között a balett, az
akrobatika, a showtánc elemeivel ötvözi.

Ír tánc a művelődési központban

Szavalóverseny a Hattyúházban
Weöres Sándor költő, író, irodalomtudós szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából tartottak
szavalóversenyt március 8-án a Hattyúházban.
A rendezvényen az általános iskolás korosztály
adott számot felkészültségéről és tudásáról. 

A szavalóverseny szünetében Gulyás László
meseelőadását hallgathatták meg a versenyzők
és a közönség. A megyei döntő Kiskunhalason
kerül megrendezésre március 23-án, ahol váro-
sunkat az első helyezettek: Retkes Hanna, Gom-
bás Bende, Kádár Krisztina képviselik. Alsó
tagozat: (megosztott első helyezés):  1.Retkes
Hanna – KÖÁI Platán Utcai Általános Iskola
4.o. (Édesanyja a felkészítője).  1. Gombás
Bende – KÖÁI József Attila Áltános Iskola 4.o.
(Pálné Rádi Irma felkészítő tanár).  2. Rádi Anna
– KTKIKI Batthyány Általános Iskola 2. o. (Kiri
Istvánné felkészítő). Felső tagozat: 1. Kádár

Krisztina – KTKIKI Batthyány Általános Iskola
7. o. (Tóth Árpádné felkészítő tanár).  2. Tóth
Johanna – KÖÁI Dózsa Általános Iskola 6. o.
(Czigányné Forgó Zsuzsanna felkészítő tanár).
3. Makai Viktória – KÖÁI Platán Utcai Ál-
talános Iskola 5.o.(Kőháziné Kovács Mária).

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
„2013 – a Polgárok Európai Éve”alkalmából rajz-
pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza és térsége 10-15
éves tanulói számára. A pályázat célja, hogy
ráirányítsa a fiatalok figyelmét Európára és a benne
élő polgárok lehetőségeire. Feladatul tűzi ki, hogy a
pályázók mutassák be Magyarország és településük
helyét Európán belül. Gyűjtsenek információt az Eu-
rópai Unió céljairól, alkotásaik segítségével ábrá-
zolják saját véleményüket, nézőpontjukat, hogyan
képzelik el jövőjüket, mint tudatos, aktív európai pol-
gárok. Az információgyűjtésben segítséget nyújt a
városi könyvtár Európai Információs Alpontja. A pá-
lyázatokat postán, vagy személyesen kell eljuttatni a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárba. Beküldési határidő:
augusztus 2. Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent
János tér 9. A pályaművekre kérjük ráírni: „Én és Eu-
rópa” rajzpályázat. A beérkezett pályaműveket szak-
mai zsűri bírálja el. A kiállítás megnyitóval
egybekötött díjátadóra augusztusban kerül sor. A
legjobb rajzok felkerülnek a könyvtár honlapjára és
facebook oldalára. A formai követelmények és a rész-
letes pályázati felhívás megtalálható a könyvtár hon-
lapján (http://www.psvk.hu.) vagy tájékoztatás kér-
hető az alábbi telefonszámokon: 76/461-429; 70/338-
73-17 (12 mellék).
Tervezz képeslapot! Tedd vonzóvá Félegyházát! A
Kiskun Múzeum, a Holló László Képzőművészeti
Kör és a Wesel Hugó Fotószakkör képeslap pályáza-
tot hirdet Kiskunfélegyháza város újjáépítésének 270.
évfordulója alkalmából. A pályázat célja, hogy váro-
sunk vonzó oldalát mutassuk be fotográfiákkal és kép-
zőművészeti alkotásokkal, melyek a képeslap szab-
ványainak megfelelően alkalmasak a világ összes
országába postai küldeményként elküldeni. A képes-
lapokat nyomtatásra alkalmas digitális formában, CD-n
kell eljuttatni 2013. május 11-ig Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzatának Kiskun Múzeumába
(Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 9.).  A beér-
kezett alkotásokat szakértő zsűri fogja elbírálni és az
első három díjazott alkotás a Városalapítók Napján
2013. május 25-26-án nyomtatott formában kiadásra
kerül az alkotó nevének megjelölésével.  A pályázattal
kapcsolatos bővebb felvilágosítás Kis Lászlótól a 06-
20/926-73-57 telefonon kérhető.

Festmények a Dózsa iskolában

Pályázatfigyelő

Programajánló
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Hazai és külföldi csapatok mutatták be már-
cius 9-én tudományukat, a disznóvágási ha-
gyományokat és az ehhez kapcsolódó főzési
szokásokat a városunkban lezajlott böllér-
versenyen.

Az érdeklődők a nap folyamán végig kísér-
hették a disznóvágás minden mozzanatát. A
rendezvényre ellátogatókat ezúttal is kóstoló
várta. A rendezvényhez kapcsolódóan az Ó-
templomban tartott avatóünnepséget a kiskun-
félegyházi Mátyás Király Kerekasztal Lovag-
rend.

Böllérversenyt rendeztek a királyi szakácsok

A bükki füvesember Félegyházán Legyőzhető a rák 
a tudomány eszközeivel?
E címmel tartott előadást március 7-én dr. Peták
István tudományos igazgató, molekuláris far-
makológus a Hattyúházban. A rendezvény a „Nem
csak középiskolásoknak” című sorozat keretében
zajlott. 

A „Legyőzhető a rák a tudomány eszközeivel?” cím-
mel elhangzott előadáson dr. Peták István arról
beszélt, hogy nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint
megkeresni a daganatokban a hibás részeket és ezekre
gyógyszert találni. Kutatási területe a molekulárisan
célzott daganatellenes gyógyszerek hatásmechaniz-
musának vizsgálata, valamint a személyre szabott al-
kalmazásukhoz szükséges molekuláris diagnosztikai
módszerek fejlesztése.

Madárodúkat helyeztek ki a városban
Húsz madárodút helyeztek ki március 12-én
Gyenes Attila, a körzet önkormányzati képvi-
selője kezdeményezésére a Dankó Pista, illetve
a Marosvásárhely utcában. Az odúk alapul
szolgálnak az idei évben kialakítandó belső,
városi tanösvényhez, amely az országban el-
sőként valósul meg Kiskunfélegyházán. A
tanösvény elkészítésében a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület szakmai stábja
fog segítséget nyújtani.

Világunkban egyre nagyobb a fény- és hang-
szennyezés, emiatt egyre több madár hagyja el
a városokat, mivel a kommunikációjuk során
nem találják (hallják) meg párjukat, illetve nem
találnak megfelelő fészkelő helyet. A most ki-

helyezett odúk a kisebb madarak számára szol-
gálnak költőhelyül, kedvező körülményeket
biztosítva számukra – mondta el a Félegyházi
Közlöny kérdésére Gyenes Attila.

A rendező Atilla Király Népfőiskola Bács-
Kiskun Megyei Tagozata másfél éves előkészítő
munka után tudta vendégül látni Gyuri bácsit
kihelyezett foglalkozásán, ahol az érdeklődők
az előadás alatt és után megvásárolhatták kiad-
ványait, készítményeit is. 

A látogatói létszám felülmúlta a rendezők vára-
kozását, tömegesen jöttek nemcsak Kiskunfél-
egyházáról, hanem Szegedről, Kecskemétről,
Szentesről is az érdeklődők. Sajnos sokan visz-
szafordultak, mivel a termek megteltek. Nekik
és a további érdeklődőknek szolgáljon vigaszul,
hogy Nemes Imre „Lapocka” jóvoltából az elő-
adásról készült másfél órás felvétel megte-
kinthető az interneten a http://youtube/lapifilm
címen. Gyuri bácsi egészségmegóvó tanácsaira
nagy szükség van manapság, ennek egyik oka,

hogy az emberek egyre inkább átlátják a gyógy-
szer lobbi valódi céljait, és egyre kevésbé tudják
megfizetni a hazánkban lassan, de biztosan égbe-
szökő gyógyszerárakat. Gyuri bácsi úgy ismeri
a gyógynövényeket, ahogyan ma már igen ke-
vesen. Gyermekkora óta járja az erdőket, gyűjti
a gyógyító növényeket, melyek készségesen fel-
tárják neki titkaikat. Javasasszony nagyma-
májától tanulta, melyik növény mire való. Több
mint 150 féle gyógynövényt ismer és alkalmaz.
Gyógyteái számtalan bajra, nyavalyára adnak
enyhülést. A rendezők ezúton mondanak köszö-
netet a művelődési központ dolgozóinak és „La-
pinak” a rendezvény zavartalan lebonyolításáért!
Az Atilla Király Népfőiskola soltvadkerti képzési
helyszínének további előadásairól tájékozódni
lehet a http://atillakiraly.hu elérhetőségen.
Kollár László  képviselőtestületi tag, szervező

Emlékezés Héjjas Istvánra 
„Nem úgy gondolunk a halottakra, mint akik
nincsenek többé, hanem mint akit nem láthatunk.
Nem a halottak birodalmában keressük őket,
hanem a mennyországban, az üdvözültek között.”
(Ciruszi Theodorétusz)

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület alapító
tagjára, örökös elnökhelyettesére, egy igaz lokál-
patriotára emlékezünk. Egy gazdag, beteljesedett
élet zárult le 2008. március 8-án. Pista bácsi a vá-
rosért, az embertársaiért dolgozott. A helyi közé-
letnek egyik legismertebb alakja volt.  Tősgyö-
keres félegyházi családból származott. Több év-
tizeden keresztül folyamatosan foglalkozott a
városban található hősi emlékművek sorsával.
Kezdeményezésére épült meg a Felsőtemetőben
lévő második világháborús emlékmű.  Vissza-
kapta régi pompáját a Blaha Lujza téri Hősök
parkjában az első világháborús emlékmű is. Ku-
tatta, kereste a szobor bronzműveit, mert ezeknek
közvetlenül a háború után nyoma veszett. Hosszú
kutatás után előkerült a huszárokat ábrázoló relief.
Az emlékmű a szobor teljes felújítása után a
Hősök parkjának legszebb gyöngyszeme lett.
2000 őszén a Felsőtemetőben elkészült és felál-

lításra került a második világháborúban elesett
hősök nevét hordozó márvány obeliszk. Tevé-
kenyen részt vett a hősi halált halt félegyházi ka-
tonák nevének felkutatásában, az emléktáblák
elkészítésében. Héjjas István kezdeményezésére
minden év januárjában a Donnál elesettekre és no-
vember 1-jén az elesett hősökre emlékezünk.
Pista bácsi életének meghatározó része volt az
írás. Tagja volt a Bács-Kiskun Megyei Amatőr
Írók és Költők szervezetének. A 90-es években
Tóth Miklós újságíró barátjával közösen megszer-
kesztették a városunkhoz kötődő írók, költők ver-
seit tartalmazó „Lovagolok fűzfasípot fújva” c.
verseskönyvet. Majd Falu Tamás ki nem adott
verseit rendezték kötetté.  Többek között az ő ér-
deme, hogy Kiskunfélegyháza és Ócsa példásan
gondozza közös gyermeke, Falu Tamás irodalmi
örökségét is. A közéletben önzetlenül tevékeny-
kedő, a jövő nemzedékéért, az értékek meg-
tartásáért aggódó, a megőrzéséért küzdő Pista
bácsi sokunknak lehet példaképe. 2001-ben
Kiskunfélegyházáért kitüntetésben részesült. Min-
dannyian el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának ötödik évfordulóján.

Laczkóné dr. Szabó Klára, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület elnöke

Pályázati siker
A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdetett az
anyaország határain kívül és belül élő közép-
iskolás fiatalok számára Kovács Imre falukutató,
író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és
volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából. Az
érdeklődők 3-5 oldalas elemző esszé írásával pá-
lyázhattak.

A Móra Ferenc Gimnázium négy végzős diákja
vállalta a megmérettetést: Endre Dóra és Nemes-
Nagy Anna 12/A, valamint Kispál Mónika és Rádi
Nelli Édua 12/B osztályos tanulók. A bírálóbi-
zottság tagjai: Bíró Zoltán irodalomtörténész, Sa-
lamon Konrád főiskolai tanár, Szeredi Pál kutató-

történész voltak. Március 9-én a Parlament Fő-
rendházi üléstermében egy tudományos konfe-
rencia keretében került sor a díjak átadására,
amelyre mindegyik diákunk meghívást kapott. A
konferencia védnökei: Lezsák Sándor a Magyar
Országgyűlés alelnöke, Bíró Zoltán, a Lakitelek
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, és Borbándi
Gyula az egykori Új Látóhatár c. folyóirat főszer-
kesztője.  A Móra Ferenc Gimnázium 12/B osztá-
lyos tanulója, Kispál Mónika munkájával a remek
II. helyezést érte el. A többi diák sikeres pálya-
munkájáért könyvjutalomban részesült, de minden
résztvevő nagyszerű élménnyel gazdagodott az
emlékkonferencián való részvétellel. A legjobb pá-
lyázatokat a Lakitelek Népfőiskola honlapján is
közzéteszik. A négy végzős diák felkészítője: Dr.
Szabó Gyuláné Matyók Katalin tanárnő volt. RF
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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. 7 óra, 17.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 17.30 óra.
Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Újtemplom: - Városi keresztút lesz március 22-én, pénteken. Este 5
órakor templomunkban lesz szentmise és a keresztút innen indul az
Ótemplomhoz. - Március 24-én (vasárnap) a 9 órai és a ½ 11-es szent-
misében végezzük a barkaszentelést. A 9 órai szentmisében tiszaalpári
fiatalok és egyházközségünk dicsőítő csoportja Sillye Jenő Passióját
fogják előadni. Délután ½ 4-kor a Constantinum Intézmény Sport-
csarnokában „Passió” címmel Jézus szenvedéstörténetét fogják bemu-
tatni. - Március 25. nagyhétfőre esik, így a hagyományos 1000
Üdvözlégy Máriát április 8-án fogjuk imádkozni.- Egyházközségi
zarándoklatot, kirándulást szervezünk július 22. és 27. között Felvi-
dékre. Jelentkezés március 24-ig. 

Ótemplom: Március 22-én a Szent István Plébániával közösen végez-
zük a hagyományos városi keresztutat. A Szent István templomban 17
órakor kezdődik a közös szentmise, s ezt követően indul a keresztút az
Újtemplomtól. Ezen a napon a mi templomunkban nem lesz esti szent-
mise.- Március 23-án 10 órától ministránsfoglalkozás lesz, délután 5-
től Mária litániát imádkozunk, az esti szentmisét a Szent Mónika
imaközösség szándékára mutatjuk be. Március 24-én, délután ½ 4-től
a Sarlós Boldogasszony plébánia fiataljainak előadásában Urunk
szenvedésének emlékezetére Passio előadás lesz a Constantinum Sport-
centrumában. Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk! A Kalmár
kápolnában ezen a vasárnapon nem lesz szentmise! 

Egyházi sorok

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor

Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 
Telefon/fax: 76/562 000, e-mail: fkozlony@gmail.com

Kiadásért felelős: dr. Endre Szabolcs mb. jegyző
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.

ISSN: 1216-1403 

FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463-
222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az
ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Március 25-től március 31-ig: KORONA Patika:
Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466-582, április 1-től április 7-ig:
KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Március 23-án és 24-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza,
Damjanich u. 22. (Tel.: 30/338-9244) és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca
26. (Tel.: 20/361-9330), március 30-31-én és április 1-jén Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza,
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Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek: Bajzák Andrea Piroska – Besze László,
Rácz Annabella – Piroska Richárd, Provits Erika – Pap Viktor, Besze Irén – Vidács
Zoltán. 
Meghaltak: Szabó László Sándor, Váczi Antalné Seres Ilona, Czifra József,
Kalotai István Lászlóné Markolt Blanka Mária, Dublinszki Sándor, Fehér László
– Kiskunfélegyháza. Kovács László Balázs, Kolosits Károly, Czizmár András,
Dorogi Sándor – Kecskemét. Nyéki László, Hőss Mihályné Kozma Zsófia – Sza-
badszállás. Szabó Sándor László – Nagykőrös,  Bárány József Jánosné Antal Éva
– Izsák. Gudmon János – Orgovány. 

Piac-sarok
Mint arról már Ön is bizonyára értesült, Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata sikeresen pályázott a Tanyafejlesztési Program keretében. Az elnyert
forrás lehetővé teszi a piac felújításán, korszerűsítésén túl a kistermelők tovább-
képzését, a helyi gazdák termékeinek piacra jutása, értékesítés témakörben.

A képzés témája:  ◦A kistermelői élelmiszer-előállítás, feldolgozás és értékesítés
ismeretei. A megváltozott, egyszerűsödött jogszabályi előírások lehetővé teszik a
gazdaságban / háznál történő termékfeldolgozást, a falusi vendégasztal és más
szolgáltatások nyújtását.  ◦ Fejlesztési elképzelésekhez forráskeresés, pályázatírás
◦Termelői nyilvántartások vezetése ◦Vállalkozói, adózási ismeretek.
A tanfolyam ideje: Időtartam: 30 óra. Tervezett időpontok: 2013. március 25.
(hétfő) március 27. (szerda) és április 3. (kedd), április 4. (szerda) napokon délután
14.00 órától. Helyszín: Innovációs Központ Kiskunfélegyháza Szent János tér 2.
A tanfolyam pályázati forrásból a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával
valósul meg, így a résztvevők számára térítésmentes. Jelentkezni az alábbi jelent-
kezési lapon lehet, amit személyesen leadhat Seres Ferenc Piacfelügyelőnek vagy
a Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoport 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1., II. emelet 78. sz. irodában. Jelentkezési határidő: 2013. március 22.

Jelentkezési lap letölthető: http://felegyhazikozlony.hu/?p=50247

Sok szeretettel vár Mindenkit a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drog-
prevenciós Központ és a Damaszkusz Közösség a Kiskunfélegyháza, Bajza
u. 36. szám alatt tartandó alkalmaira az alábbi időpontokban:  Április 5. 18 óra
Répási Erika a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa. Bővebb infor-
máció hétköznap 14.00 órától 16.00 óráig az intézményben, illetve a
Damaszkusz közösség tagjainál a 06/ 30 543 4307 vagy a 06/30 508 5295 tele-
fonszámokon kérhető. 

Óvodai beíratkozás! Idén április 8-án (hétfő) 8 órától 18 óráig, il-
letve április 9-én (kedd) 8 órától 18 óráig lehet beíratni a gyer-
mekeket a város óvodáiba. A beíratási időpont az állami fenntartású
iskolákban is április 8-ára és 9-ére esik.

In memoriam 
Ernyes László

(1940 - 2013)
Olyan kevesen vannak már köztünk, akik az

elmúlt évtizedek gyökeres változásait tevékenyen
élték át. Egy ilyen embert veszítettünk el Ernyes
László személyében.

1956 Kiskunfélegyházán is átsöpört, és ezen forradalmi napok
tevékeny szereplője az ifjú Ernyes László volt. A forradalom
mindössze két hétig tartott, hamar kiderült, hogy a világ szimpátiája
kevés a tankok ellen. A leszámolás után a tevékeny résztvevőkre -
köztük Ernyes Lászlóra is - kirekesztés, elszigetelés várt.
Ez a politikai helyzet életében 1989 után újra megismétlődött, hiszen

a hivatás és a közélet csak évek múltán fogadta vissza soraiba.
„Nem akarok állni, ha futnak a percek, 
nem akarok állni, ha fordul a Föld!” 

Bródy János dalsorai Őrá igazán érvényesek. Nem állt meg, vissza-
ment az emberek közé, és amikor elindult az önkormányzati választá-
sokon, újra érezhette az emberek bizalmát, megbecsülését.
Egyénisége, vibrálása, tisztességes bátorsága garantálta, hogy Ő nem

egy a sok közül, Ő Ernyes László!
Megoldáskereső ember volt, aki a város sorsát helyezte előtérbe,

véleménye, egyénisége mindkét oldalon elfogadásra talált. Ő az utca
képviselője volt, napjait a választók között élte, mindig elérhető, tettre
kész volt, volt mondanivalója, helyismerete. Ezekben a súlyos gon-
dokkal terhelt években sajnos az események, történések lassan
felőrölték testi, lelki energiáját.

Pár nap telt el, és már hiányzik, az emlékek összekötnek minket,
akit nem felejtenek el, az köztünk él.
Nem felejtünk Laci, köztünk maradsz!

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
MSZP Kiskunfélegyháza Városi Szervezete 

és önkormányzati frakciója

Ernyes László képviselő urat Kiskunfélegyháza városa saját halottjá-
nak tekinti. Temetésére 2013. március 27-én 11-kor kerül sor a Felső-
temetőben. 
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Városunkban rendezték meg március 9-én a
Sakk Diákolimpia Bács-Kiskun megyei Egyéni
döntőjét. Az eseménynek a KÖÁI József Attila
Általános Iskola adott helyet. A megmérettetésre
a megye általános- és középiskoláiból érkeztek
versenyzők.

A résztvevőket Seres László, a Bács-Kiskun
Megyei Sakkszövetség főtitkára köszöntötte, aki
egyben a versenybírói feladatokat is ellátta. A
lebonyolítás svájci rendszerben, egy és kétfor-
dulós versenyszervezésben történt. Legnagyobb
létszámban a felsős fiúk mérkőztek meg a sakk-
táblák fölött. Az országos versenyre Budapesten
kerül sor, amelyen a kategóriák első helyezettjei
képviselhetik megyénket. 
Eredmények, fiú – 8: Angebrant Ákos (Soltvad-
kert, Kossuth Evangélikus Ált. Isk.). Lány – 8:
Tánczos-Szabó Csenge (Kecskeméti Református
Ált. Isk.). Fiú – 10: Tóth László (Kiskunfélegy-
háza, KÖÁI). Lány – 10: Király Kata (Kiskun-
halas, Fazekas Mihály G.). Fiú – 12: Marosi
Levente Otniel (Kecskemét, Piarista Gimnázium)
Lány – 12: Balogh Judit Dóra (Kiskunhalas, Bibó

István Ált. Isk.). Fiú – 14: Kaczúr Flórián
(Kalocsa, Szent István Gimnázium). Lány – 14:
Nagy Lili (Kiskunhalas, Szilády Gimnázium)
Fiú – 16: Amstadt Áron (Baja, III. Béla Gimná-
zium). Lány – 16: Szente Varga Fruzsina
(Kecskemét, Református Gimnázium)
Fiú – 18: Fekete Alex (Kiskunhalas, Bibó István
Gimnázium). Lány – Juhász Barbara (Kecskemét,
Református Gimnázium). 

A Kiskunfélegyházi HTK
ökölvívó szakosztálya négy
versenyzővel képviseltette
magát a rangos megméret-
tetésen.  Eredmények: 40
kg: 1. Ajtai József., 2. Ajtai
Szilveszter. 50 kg, 1. Bányai
Arnold. 80 kg: 1. Balázs
Gyula. A szép eredmény el-
érésében nagy része van
Domján Mihálynak, a csa-
pat mentális felkészítőjé-
nek. Edzők: Varga István és
Mihály János. 

Fotó (balról-jobbra): Bá-
nyai Arnold, Ajtai Szilvesz-
ter és Balázs Gyula.

Némedi László

ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls – Uni-
verzum Sport Club 3 – 2 (1-0).

Kiskunfélegyháza, március 16. 12: 30 KÉSZ
Aréna Sportcsarnok. Játékvezetők: Kovács Péter,
Harmath Zsolt, Temleitner Krisztián.
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Megyes Ágnes,
Szabó Boglárka, Szekér Anita, Pincze Gabriella
Cserék: Oláh Erika, Szabó Nóra, Molnár Judit,

Benkő Mónika, Jakab Kata. Vezetőedző: Dombó
János.
Univerzum: Deczki Vanda – Ganczer Hajnalka,
Gál Tímea, Pádár Anita, Üveges Katalin
Cserék: Horváth Hanna, Halászi Kinga, Bern-

hardt Bernadett, Bernhardt Barbara, Hargas An-
namária, Körmöczi Ildikó. Vezetőedző: Tóth
Károly.
Gólszerzők: Szabó Boglárka (2), Szekér Anita
illetve Pádár Anita, Horváth Hanna.
Tóth Károly (Univerzum): Sajnálom, hogy egy
pontrúgás döntötte el a mai mérkőzést.  Erőt fo-
gunk meríteni a kisarányú vereségből és
reméljük a későbbiekben ezt kamatoztatni tudjuk
az Astra ellen a döntőben.
Dombó János (Astra-Bulls): Ez egy nagyon

munkás győzelem volt. Ma egy teljesen más
Univerzum ellen játszottunk, mint a kupadöntőn,
akik megérezték pici hullámvölgyeinket.  Nagy
szívvel játszott a csapat, kiváló Univerzumot
győztünk le. Mai győzelmünkkel bebiztosítottuk
helyünket a szuper döntőre.           Varga Ferenc

Növelte az előnyét 
az Astra Bulls

Ökölvívó siker a Tóth Ákos Emléktornán

Sakk Diákolimpia Félegyházán

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet: Pénzügyi Osztályvezető munkakör és
Vagyonhasznosítási csoportvezető munkakör
betöltésére, határozatlan idejű szerződéssel (3
hónap próbaidő után).  Mindkét pályázat
benyújtásának határideje: 2013. április. 5.  A
pályázatok elbírálásának határideje: április 8.
A munkakörök legkorábban április 9-től tölthetők
be. A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható:  
http://felegyhazikozlony.hu/?p=50535

Kiskunfélegyházi Honvéd TK-Grand Poker
Club – Kalocsai FC 2 – 2 (0-0)

Kiskunfélegyháza, Honvéd Sporttelep 200 néző
Játékvezető: Vörös Gábor. Asszisztensek: Suba

Zoltán, Péter-Szabó Ottó.
KHTK: Tóth P. – Nemes, Fekete I., Némedi,
Cseh – Fricska, Újváry (Ábel) – Valkovics, Nagy
(Lapsánszki), Szabó T. (Koncz) – Zs. Juhász.
Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző: Kádár Ta-
más
Kalocsai FC:Antoni – Sára, Pandúr, Nasz,Vörös
– Vuits A., Balogh (Keszthelyi), Halászi, Vuits V.
(Borsos), Dostyicza(Fekete I.) – Kohány. Veze -
tőedző: Gojtán István
Gólszerzők: Zs. Juhász, Koncz illetve Kohány (2)
mindkettőt 11-es-ből. Jók: Tóth P., Fekete I.,
Némedi, Koncz illetve Antoni, Pandúr, Vuits A.,
Kohány.  Sárga lap: Cseh, Némedi.
A március 16-ra tervezett mérkőzés a mostoha
időjárás miatt elmaradt. 

A győzelmet engedték ki a kezükből

Kókán rendezték meg március 9-én a már hagyományosnak számító Tóth Ákos Ökölvívó Emléktornát,
melyen tizenkét egyesület mintegy ötven versenyzője vett részt. 

Römibajnokság
a Desperádóban

Immáron tizenkettedik alkalommal rendezték
meg városunkban a Kiskun Kupa Römi baj-
nokságot.

A megmérettetést idén március 16-án tartották
meg a Desperadó étteremben. A legkiválóbb-
nak ezúttal Faragó Béla bizonyult, a második
helyen Görög Imre, a harmadikon Lajos Sán-
dor, míg a negyediken Soós Zoltán végzett.
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Kupagyőztes az Astra Bulls Régiós döntőben a
sportiskola U13-as csapata

Győrben csapott össze március 10-én az Astra
Kiskunfélegyházi Bulls és az Univerzum, a tét
a Magyar Kupa volt.

Győr, Magvassy Sportcsarnok, 350 néző. Játék-
vezetők: Ábrahám Tibor, Csirke Rudolf, Horváth
Zoltán (A), Czinder Imre.
ASTRA KISKUNFÉLEGYHÁZI BULLS –

UNIVERZUM 9-4 (5:1)
Astra: Vincze – Szekér, Megyes, Jakab, Dom-
bai-Nagy. Cserék: Molnár, Pincze, Godvár,
Benkő, Szabó, Oláh. Vezetőedző: Dombó János.
Univerzum: Hargas – Ganczer, Üveges, Bern-
hardt Be., Bernhardt Ba. Cserék: Deczki – Kör-
möczi, Faigl, Halászi, Bereczki, Kovács, Hor-
váth.  Vezetőedző: Tóth Károly.
Gólszerzők: Pincze (3), Godvár (2), Dombai-
Nagy (2), Szekér, Szabó illetve Halászi, Üveges,
Körmöczi, Horváth. 
Sárga lap: Molnár illetve Halászi
A több helyzetet kidolgozó és azt jobb arányban

kihasználó, remekül játszó ASTRA megérde-
melten nyerte a találkozót és hódította el a Ma-
gyar Kupát. 
Tóth Károly, Univerzum: – Az első félidőben
nagyon figyelmetlenek voltunk. Elkerülhető, bu-
ta gólokat kaptunk. 4 gólt is pontrúgásból szerzett
az ellenfél, amire fel voltunk pedig készülve.
Szünetben rendezni próbáltuk a sorokat, ami úgy
is tűnt, hogy sikerül, hiszen visszajöttünk a
mérkőzésbe, amit utána végül Dombai-Nagy
zsenialitása eldöntött. 
Dombó János, Astra: – Nehéz sorsolásunk volt,
hiszen a döntőbe vezető úton találkoztunk a két
NBII arany-várományossal, a Csömörrel és az
ETO-val, a tavalyi NB I bajnok Miskolccal, illetve
most a döntőben a címvédő Univerzummal.
Köszönöm csapatomnak a mutatott játékot. 
A kupameccsre  a csapatot Kapus Krisztián polgár-
mester, Balla László alpolgármester Dongó József
és Bense Zoltán önkormányzati képviselő is el-
kísérte. Forrás:futsal-hungary.hu

Országos Diákolimpián vettek részt március 1-3.
között a Kiskunfélegyházi Úszóegyesület versenyzői
Budapesten a Komjádi uszodában. A három nap
alatt az I-VI. korcsoportok versenyzői mérték össze
erejüket, akik a megyei úszó diákolimpiák első
helyezettjei voltak. Így a mezőny a 19 megye bajno-
kaiból és Budapest első három továbbjutójából állt.
A félegyházi versenyzők három érmet nyertek. 

Eredmények: II. korcsoport (2002): Burai Boglárka
(KÖÁI) • 50 m gyors, 15. hely,  • 50 m hát, 13. hely.
4X50 m lány gyorsváltó (2002): 10. hely • Burai
Boglárka (2002) – Kovács Elizabet (2002) – Patyi

Lili (2002) – Szekeres Zsófia (KÖÁI). III. korcsoport
(2000) : Szekeres Orsolya, B kategória (KÖÁI) • 50
m mell, 3. hely. Vörös Luca, B kategória (KTKIKI.)
• 100 m hát, 2. hely. VI. korcsoport (1998): Vörös
Réka, A kategória (Móra Ferenc Gimnázium)  • 100
m hát 11. hely. Fazekas Bence (1999), A kategória
(KÖÁI) • 100 m gyors, 12. hely,  • 100 m pille, 10.
hely Grafl Rudolf (1999), B kategória (KTKIKI) •
100 m gyors, 9. hely. Lénárt Milán (1998), B
kategória (Közgé) • 100 m mell, 1. hely • 100 m hát,
4. hely. V.-VI. korcsoport: Fekete Csaba (1995), B
kategória (Constantínum Gimnázium) • 100 m gyors,
15. hely • 100 m hát, 7. hely.

Eredményesek voltak úszóink 

Március 8-án rendezték az U-13-as fiú futsal baj-
nokság utolsó tornáját a Bács megyei csoport-
ban. A mérkőzéseket a Constantinum Sport-
csarnokban tartották. A csoportból két csapat-
FTSI és HÍRÖS-ÉP – jutott a régiós döntőbe,
amit március 16-án rendeztek Tolnán a Városi
Sportcsarnokban. Ezen a napon az FTSI csa-
pata kétszer győztesen, egyszer vesztesen hagyta
el a küzdőteret, de a bajnokság során egyenletes
teljesítménnyel, egymásért küzdve szerezték meg
az első helyet a csoportban.

Táblázat: l. Félegyházi Térségi Sportiskola 24 17
2 5 67 – 40 53 pont, 2.SC HÍRÖS-ÉP 24 14 2 8
97 – 46 44 pont,  3. Kiskunmajsai FC 24 13 2 9
64 – 51 41 pont,  4. Jászszentlászlói SE 24 1 0 23
24-115 3 pont.  Legjobb góllövők: 1. Csalár Ákos
21 góllal (FTSI), 2. Sallai Bence 18 góllal (SC
Hírös ÉP), Csertő Gábor 18 góllal(FTSI
FTSI csapata: Menyhárt Péter – Csertő Bence,
Víg Tamás, Csertő Gábor, Kiss László, Berta
Flórián, Csalár Ákos, Szabó Attila, Siber Julián,
Fehér Mihály, Tamási Dominik, Berekszászi
Gergő. Edző: Csalár László.            Varga Ferenc

Birkózóink sikerei 
Két helyszínen képviseltették magukat a Kiskunfél-
egyházi Vasas TK birkózói az elmúlt hétvégén.
Szombaton nemzetközi női versenyt rendeztek a
pestszentimrei Sportkastélyban, ahol évek óta
mindig erős mezőny gyűlik össze a környező orszá-
gok női birkózóiból. Ezúttal az időjárás közbeszólt,
így kisebb létszámmal, de azért színvonalasra si-
került az idei rendezvény is. A félegyháziak közül
Rekedt Nagy Réka lépett szőnyegre és a diák 45
kilogrammos súlycsoportban aranyérmet nyert.

Vasárnap a fiúk mérték össze tudásukat Törökszent-
miklóson. Itt két félegyházi legény három aranyérmet
tudott szerezni, ugyanis az 54 kg-ban versenyző Czi-
bolya Máté miután első lett a nevezett súlycso-
portjában, a saját és edzői kérésre megengedték a
rendezők, hogy egy súllyal feljebb, az 58 kg-osok
között is kipróbálja magát. Ez a próba olyan jól si-
került, hogy itt is mindenkit legyőzött és így két
aranyat nyert egy versenyen. A 40 kg-osok között
Wagner Alex ügyeskedett és nem is talált legyőzőre,
így neki is megérdemelten került aranyérem a
nyakába. Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és
Szabó József.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk
a lap valamennyi Olvasójának!
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