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105 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert Kiskunfélegyháza

Több mint százmillió forinttal csökken a nyolc városrészt érintő szennyvízcsatorna építés lakossági
önereje. Sikeresnek bizonyult ugyanis az önkormányzat Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott
pályázata. Az elnyert összeg az önerő 25 százaléka. A pénzt a tervek szerint az utak helyreállítására
fordítanák. Amennyiben sikeresnek bizonyul a város másik támogatási intenzitás vonatkozásában
benyújtott pályázata is, a beruházás támogatásának mértéke 85 százalékról 95 százalékra emelkedhet
– tájékoztatta lapunkat Kapus Krisztián polgármester.
Részeletek. a 3. oldalon.

36 milliót költenek a Dózsa óvodára

Több mint harmincmillió forintot költ a város
a Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda
Dózsa György Utcai tagóvodájára. A beruházásra 29 millió 994 000 forint támogatást
nyert az önkormányzat a Belügyminisztériumtól, mely a költségek 80 százalékát fedezi.

A fennmaradó összeg, vagyis az önerő 5 százalékát az intézményt támogató alapítvány, 15 százalékát a város biztosította - mondta el a június
11-ei projektnyitón Kapus Krisztián polgármester. A rendelkezésre álló pénzből megtörténik

az intézmény energetikai felújítása. A konvektoros fűtést korszerű kondenzációs kazánnal működő, helyileg szabályozható rendszerré építik
át. Megerősítik az épület tetőszerkezetét, kiváltják az elavult homlokzati nyílászárókat, hőszigeteléssel látják el a falakat. A kivitelezési munka
június 1-én kezdődött, az átadásra június 30-án
kerül sor. Pályázati siker esetén az idén még két
óvoda - a Nagyszőlő úti és a Bercsényi utcai óvoda – felújítása is megtörténhet. Az intézményekre mintegy negyvenmillió forintot költenének.

Pedagógusait köszöntötte a város
Az oktatásban dolgozó óvodapedagógusokat, tanítókat,
tanárokat köszöntötték június 7-én a művelődési központ
dísztermében megtartott ünnepség keretében. A tankerület
óvodás- és iskoláscsoportjainak műsora után osztották ki
a díszdiplomákat, okleveleket azoknak a pedagógusoknak,
akik 25 éve, vagy ennél régebben nevelik, tanítják gyermekeinket. Az elismeréseket Kapus Krisztián polgármester, Mayer Tamásné. a Kiskunfélegyházi Tankerület
vezetője és Szabó László Bugac nagyközség polgármestere
adta át az óvónőknek, tanítóknak, tanároknak.
Folyt. 2. oldal.

50 új munkahely

Egymilliárdos élelmiszeripari
fejlesztés Félegyházán

A Fornetti a jó példa a magyar élelmiszerexportra, hiszen a cég termékei több mint 20
országba jutnak el – mondta Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter a Fornetti Kft. egymilliárd forintos beruházással átalakított kiskunfélegyházi üzemének ünnepélyes átadásán.

A miniszter az év legnagyobb magyar élelmiszeripari beruházásaként értékelte a kiskunfélegyházi üzemet. Mint mondta, a Fornetti üzleti
sikere abban rejlik, hogy a kiváló minőségű
alapanyagok mellett a mesterségbeli tudás és a
vásárlók iránti tisztelet is szerepel a termékek
receptjén. A vásárlók pedig megérzik, ha valami szívvel-lélekkel készül. A fogyasztók ma
már nemcsak gyorsan és jól akarnak lakni,
amikor látványpékség-hálózatoknál vásárolnak, hanem az ízletes és kifejezetten egészséges élelmiszereket keresik – fogalmazott
Fazekas Sándor.
Folytatás a 2. oldalon.

Megújul a gyermekorvosi
rendelő épülete

Közel másfél millió forintot költ az önkormányzat a Kapocs Szociális Gyermekvédelmi
és Egészségügyi Intézmény Hunyadi u. 6.
szám alatti épületére.

A rekonstrukciós munkák már megkezdődtek,
melynek során a szakemberek kijavítják a tetőszerkezet hibáit, kicserélik a töredezett cserepeket, vízelvezető csatornákat építenek a tetőtéri ablakokhoz, rendbe teszik az esőcsatornát.
Mindezen túl felújítják, kijavítják a földszinti
gyermekorvosi rendelő vizesblokkját, illetve az
épület belső vakolatának hibáit – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Csányi Judit beruházási
ügyintéző – okl. építőmérnök.

2. oldal

Értéktár Bizottság alakult

Dongó József önkormányzati képviselő kezdeményezésére Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottságot
hoztak létre, mely a magyar nemzeti értékek, hungarikumok ezen belül városunkban fellelhető
nemzeti értékek összegyűjtésével, dokumentálásával, védelmével és megismertetésével foglalkozik.

Az öt tagú bizottság elnöke Kapus Krisztián polgármester, alelnöke Dongó József képviselő, tagjai
Kállainé Vereb Mária a művelődési központ és
könyvtár igazgatónője, Mészáros Márta múzeumigazgató és városunk legidősebb díszpolgára Kapus Béla lett. Minderről június 14-én döntött a város
képviselő-testülete.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
2013-ban célul tűzte ki a Dél-Alföldhöz köthető
történelmi események, néprajzi nevezetességek bemutatását, melynek kiemelt témája a XIX. század
végi betyárvilág. Ennek kapcsán „Rózsa Sándor 200
éves” címmel egy országos érdeklődésre számot
tartó, minden társadalmi réteg számára vonzó rendezvényt kívánnak megszervezni. A rendezvény
megfelelő népszerűsítése céljából egy film készítését
tervezik „Rúzsa Sándor és bandája” vonatrablásáról,
mely esemény Kiskunfélegyháza városához szorosan kapcsolódik. A film elkészítésével Kiskunfélegyházának előnyei származnak a településmarketinget
illetve turizmust illetően, és az Ópusztaszeri Nemzeti
Történelmi Emlékparkkal kötött együttműködés
többszörösen megtérülhet. Az 1 millió forintos hozzájárulás ellentételezéseként városunk diákjai a fenti
összegnek megfelelő belépőjegyet kapnak Ópusztaszerre.
Molnár Katalin

Csatornáznak Aranyhegyen

Lakossági fórumot tartott június 10-én, az Aranyhegyi lakótelepen Horváth Gábor önkormányzati
képviselő, melynek témája a folyamatban lévő szennyvízcsatorna beruházás volt. A rendezvényen jelen
volt Balla László alpolgármester és Gyenes Attila
önkormányzati képviselő is.

Mint kiderült, a lakók több okból is elégedetlenek
a kivitelező cég munkájával. Sokan kifogásolták az
árkok visszatöltésének, a talaj tömörítésének hibáit.
Balesetveszélyesnek ítéltek néhány aknafedőt,
megítélésük szerint a nem megfelelő (a talajból
kiálló) magasság jelent problémát. A kiálló fedél
nem csak a járművekre, hanem a gyermekekre is
veszélyt jelent. Véleményük szerint a beruházás
során a Bárány utca burkolatában (a lakótelepi
főútja) is komoly károk keletkeztek.
Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője a fórumon ígéretet tett arra, hogy az illetékesek
elé viszi az ügyet. Szeretné elérni, hogy a kivitelező
javítsa ki a felmerült hibákat, illetve mielőbb végezze el a befejező munkálatokat.
A kivitelező képviselője lapunk megkeresésére elmondta, a helyszíni szemlét követően megteszik a
szükséges intézkedéseket.
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Pedagógusait köszöntötte a város

Folytatás az 1. oldalról.
50 évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat, ezért
arany oklevelet kaptak: Beálló Sándorné, Kis
Balázsné, Mallár József Andorné, Meizl Ferenc,
Szabó Jánosné Görög Gabriella, Tarjányi Mihály
Józsefné. 60 évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat, és ezért gyémánt oklevelet kaptak: Dr.
Magony Ottóné, Gyöngyösi Gáborné, Herbály
János, Mohos Jenőné, Pintér Bertalanné, Varga Lajosné. 65 évvel ezelőtt szerezték első oklevelüket,
ezért most vasoklevelet vehettek át: Apró Jánosné,
Bátóczky Balázs, Dinnyés Istvánné, Dr. Erdei
Gyuláné, Kapus Béla András, Miklós Károlyné,
Poór Ilona – 2013 áprilisában elhunyt, Szemerédy
Ferencné, Szendrei Lajosné. 70 évvel ezelőtt szerezték első oklevelüket, ezért most rubin oklevélben
részesültek: Dr. Héjjas Zoltán Józsefné, Szabó Ilona
Zsuzsanna. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
kaptak: Keresztesi Sándorné, Kovács Goda Sándorné, Mészáros Vendelné.
Több évtizedes pedagógusi munkájukért Elismerő
Oklevelet kaptak, 25 éve végzik oktató-nevelő
munkájukat: Bodnárné Laczkó Gyöngyi, Feketéné

László Gabriella, Feketéné Sallai Katalin, Gémesné
Székely Enikő, Hegedűsné Könyves Klára, Horváth
Tamásné, Kállai Józsefné, Kanyó Zoltánné, Kátai
Urbán Attila, Kőrös Anikó, Lancsáné Muzsik Marianna, László Éva, Mayer Tamásné, Nagy Sándor
Zoltánné, Ódor Lászlóné, Pácsonyi Péterné,
Preiszné Bene Mónika, Rádi Kornélia, Retkes
Józsefné, Seres Beáta, Tamás Attiláné, Tóthné Fáber
Judit, Zsibritáné Karsai Ildikó. 30 éve végzik oktatónevelő munkájukat: Ágoston Tibor, Bense Sándorné, Dr. Cserháti Lászlóné, Fekete Ferencné,
Forgóné Petróczi Erika, Kovács Sándorné, Locskai
Mátyásné, Nemcsokné Nagy Piroska, Vargáné
Gajda Gabriella, Vakulyáné Varga Erika. 35 éve
végzik oktató-nevelő munkájukat: Csölle Kálmánné, Fodorné Bori Aranka, Kis Szabó Magdolna
Rita, Nagy Ferenc, Dr. Luchmann Zsuzsanna,
Lénártné Szikszai Anikó, Pallagi Péterné, Pálné
Rádi Irma, Vasné Sípos Edit, Zomboriné Kis
Katalin. 40 éve végzik oktató-nevelő munkájukat:
Hargitai Zoltánné, Mindszenti László, Mészáros
Gyuláné, Rév Zoltánné, Tóthné Illés Márta. 45 éve
végzi oktató-nevelő munkáját: Szabó Lászlóné.

Folytatás az 1. oldalról.
A vidékfejlesztési tárca vezetője szerint a Fornetti
termékeket az teszi egyedivé a látvány-pékség
hálózatok kínálata között, hogy ízeikben felfedezhetjük a magyar jegyeket. Új termékeik alapanyagai között már ott lesz a mangalica sertés egyedi
zsírsav összetételű hája és a hagyományos, rendkívüli tápértékű és rosttartalmú csicsóka is.
Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere
jelentősnek nevezte, hogy a beruházás 50 új munkahelyet teremt Kiskunfélegyházán, de közvetett
módon a cég partnereinél további 200-300 munkahely jön létre. Palásti József, a Fornetti Kft. tulajdonosa elmondta: a cég két magyarországi gyártóbázisa közül a kiskunfélegyházi az első valóban
„Fornetti típusú” gyár. 2013-ra a Kft-nek lehetősége nyílt arra, hogy kövesse a modern piaci tren-

deket és a legújabb multinacionális hálózatok által
támasztott igényeknek is megfelelni képes, eddig
alapvetően importból beszerezhető sütőipari termékek előállítására alkalmas géppark-rekonstrukciót és bővítést hajtson végre.
A Fornetti Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft-t 1997-ben Palásti József Kecskeméten alapította. A Fornetti Franchise üzletek száma
Magyarországon 2200, a külföldiekkel együttesen
közel 5000 értékesítési ponton kaphatók a Fornetti
pékáruk. A Fornetti Kft. 2012-ben 18 642 tonna
pékárut értékesített Magyarországon. Naponta
csaknem 2 millió ember fogyasztja világszerte ezeket a termékeket. A Kft. Magyarországon 700 dolgozót foglalkoztat, közvetve pedig csaknem 12 000
ember számára jelent megélhetést a cég.
Forrás: VFM/MTI

A jegybank által nyújtott új, rekord alacsony kamatú vállalkozói hitel elérésének lehetőségei, a
régió fejlesztési tervei volt a témája a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület június 6-án tartott programjának. A
rendezvény a P&P Pékáru Kft., egyesületi összefogásból, a Kiskunfélegyházi Ipari Parkban
épült új üzeménél kezdődött, majd az Ipartestület
székházában folytatódott Gerendás János, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és
pénzügyi elemzésekért felelős igazgatója, a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM Bank)
képviselője és Bányai Gábor, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat elnöke előadásaival.

kivitelező – egy
összefogás keretén
belül egy új üzemet
hoz létre a Kiskunfélegyházi Ipari
Park területén, ami
húsz embernek biztosít majd munkalehetőséget. Bízik
abban, hogy rövidesen újabb sikerekről tud beszámolni.
Polyák Mátyás, P&P Pékáru Kft. ügyvezetője elmondta, cégük két éve vásárolt egy 12000 négyzetméteres területet, ahol romos épület állt. Az
épület felújítása közel 500 millió forintba kerül,
melyhez 90 millió forint támogatást nyertek egy
uniós pályázaton. A gyártó csarnokot ősszel adják
át, ezt követően pedig egy automata fagyasztó
raktár épül a területen.
Juhász Mihály, a Juhász Kft., ügyvezetője a
beruházás részleteiről beszélt. Az épület felújítása
a terveknek megfelelően halad. A műszaki átadás
napokon belül megtörténik, az átadásra júliusban
kerül sor.

Egymilliárdos fejlesztés városunkban

Húsz új munkahelyet teremt a P&P

Csányi József, a KGME vezetője elmondta, hogy
az egyesület megalakításakor elsődleges célként
a félegyházi vállalkozások segítését, a félegyházi
gazdaság fejlesztését tűzték ki, megkülönböztetett
figyelmet fordítva a meglévő munkahelyek megtartására, és újak teremtésére. Két hónnappal az
egyesület megalapítása után már eredményekről
tud beszámolni. Az egyesület két tagja – a P&P
Pékáru Kft., mint beruházó és a Juhász Kft., mint
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83,5 millió támogatás a kistérségnek

A Kiskunok Vidékéért Egyesületnél (LEADER)
2012. november 30-ig lehetett pályázatot benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengely, Vidéki örökség megőrzése
jogcímre, melynek célkitűzése a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése,
az épített-, természeti- és kulturális örökség és
helyi identitás megőrzése, megújítása.

Határidőre kilenc pályázat érkezett be: egy a kiskunhalasi, és négy-négy a kiskunmajsai illetve a
kiskunfélegyházi kistérségből. A helyszíni szemlék lezajlottak, az ügyintézési folyamat befejeződött. A végleges eredmények sajtótájékoztató
keretében kerültek kihirdetésre a Kiskunok Vidé-

kéért Egyesület munkaszervezeti irodájában június 17-én, ahol Kapus Krisztián a Kiskunok
Vidékéért Egyesület (LEADER) elnöke gratulált
a nyerteseknek.
• Római Katolikus Plébánia PetőfiszállásPálosszentkút: Pálosszentkúti kegyhely felújítás
II. 9.793 331 Ft, • Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület – Jászszentlászló: Kerektó és környezetének fejlesztése 25.869 524 Ft, •
Római Katolikus Plébánia – Bugac: A bugaci
Szent István templom megújítása 29.758 895 Ft,
• Római Katolikus Plébánia – Jászszentlászló:
Szent László Király Templom felújítása 11. 179
264 Ft. • Református Egyházközség: Szanki és
Móricgáti templom fejlesztés 6.934 111 Ft.

Cserkésztáborok újulnak meg
Bugacon és Sárpentelén
Együttműködési megállapodást kötött a Kiskunok Vidékért Egyesület, a Magyar Cserkészszövetség és Bugac Nagyközség Önkormányzata,
mely lehetőséget biztosít arra, hogy pályázatot
nyújtsanak be a LEADER programhoz a bugaci
és sárpentelei cserkész táborok felújítására, turisztikai útvonal kiépítésére, illetve táborok, falunap megrendezésére.

Az okiratot június 6-án írta alá Kapus Krisztián,
a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöke, Szabó
László Bugac polgármestere és a Magyar Cserkészszövetség képviselője a kiskunfélegyházi
Városházán. A projekt célja, hogy két eltérő kulturális adottságokkal rendelkező helyszín (Bugac
és Sárpentele) értékeit, hagyományait feltárja, és
széles körben megmutassa az ifjúsági korosztály
számára. Az együttműködés további célja élő
kapcsolatok létrehozása, közös projektek meg-

alapozása a Magyar Cserkészszövetség, Bugac
Nagyközség Önkormányzata és a Kiskunok Vidékéért Egyesület együttműködésében. A két
helyszínen, Bugacon és Sárpentelén egy-egy
munkacsoport jön létre, amelyeket a kiválasztott
koordináló fog össze. A csoportok az együttműködés keretei között felkutatják a helyi értékeket,
megalapozzák a fejlesztések fenntarthatóságát.
Ezzel párhuzamosan megvalósul a bugaci és a
sárpentelei cserkésztábor felújítása, turistaútvonalat alakítanak ki Bugacon, megtörténik a helyi
ásatás fogadóterületének rendezése. A megújított
helyszíneken falunapot és táborokat szerveznek.
Az elért eredményekről, illetve a helyi értékekről
kiadványok készülnek. Pályázati siker esetén a
beruházások jövő nyárra elkészülnek – tájékoztatta lapunkat Katona Fábián Viktória, a Magyar
Cserkészszövetség képviselője.
-g-

Folytatás az 1. oldalról.
Tavaly ősszel indult el a nyolc városrészt érintő
szennyvíz-csatornaépítés. A nettó 2,5 milliárd
forintba kerülő beruházás költségének 85 százalékát az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában kapja a város, mint vissza nem
térítendő támogatás. A fennmaradó önerőt (400
millió forint) az önkormányzat közreműködésével
a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat biztosítja,
a lakosok által befizetett hozzájárulásokból. A
szennyvízcsatorna beruházás III-IV üteme nyolc

városrészt – Kossuthvárost, Móravárost, Bankfalut, Kertvárosi részt, Bikahegyet, a Zöldmező és
az Aranyhegyi lakótelepet, valamint a Molnár
telepet – érint. Műszaki tartalmát tekintve 42 kilométer fővezetéket, 25 kilométer bekötővezetéket
fektetnek le 2014. szeptemberéig a szakemberek,
illetve 51400 m2 helyi út sávos helyreállítását, illetve 20280 m2 főközlekedési út teljes sávos
felújítását végzik el a beruházás keretében. A projekt befejezése után Kiskunfélegyháza csatornázottsága 100 százalékos lesz.
-g-

Júniusban jelenik meg immár a harmadik tanyafejlesztési program, amely az előzőekhez hasonlóan kiemelten kezeli a tanyavillamosítást, illetve
a külterületi útjavító gépek beszerzését. Új elem
azonban idén, hogy nemcsak az önkormányzatokon keresztül nyílik lehetőség tanyavillamosításra, hanem egyéni tanyai lakosoknak is, mégpedig 100 százalékos támogatással.

karbantartásához szükséges gépek beszerzésére
idén 175 millió forint áll rendelkezésre. A kormány
célja, hogy 2020-ig elektromos árammal legyen ellátva minden tanya, valamint járható utakon lehessen azokat megközelíteni. A tanyafejlesztési programban eddig 434 pályázat 2 milliárd 384 millió forint
támogatást kapott - tájékoztatta lapunkat Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.

105 milliót nyert Kiskunfélegyháza

Indul a tanyafejlesztési program

Az egyéni tanyavillamosítási programra 50 millió
forint áll rendelkezésre idén. Folytatódik emellett –
100 millió forintos kerettel – az önkormányzatok
útján történő és több tanya energiaellátását együttesen biztosító tanyavillamosítás is. A külterületi utak

Június 27-én 17 órakor a Városháza dísztermében fórumot tartanak a Tanyafejlesztési pályázatokról. Előadó: Chladek Tibor, Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének szóvivője.
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Kincsre lelt
a városi kórház

A városi kórház dolgozói
számára rendezett Semmelweis-ünnepséggel
egybekötött kerti partin
jelentette be Dr. Körtvélyessy András főigazgató
helyettes, hogy a kórházi gyógyfürdő megkapta a Róna Kincse elnevezést. A jelenleg a strand
területén elhelyezkedő, s a
kórház tulajdonát képező B-93 vízkataszteri számú, Róna termálvizes
kút által a felszínre bocsátott víz a névadó.

A hivatalos Törzsadatlappal rendelkező, 1961ben létesült kút vize a Népjóléti Minisztériumtól 1988-ban kapta az ásványvíz, majd
1994-ben a gyógyvíz minősítést. Az ÁNTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivatala által kiadott
törzskönyv megújítási határozatában már Róna
Kincse néven szerepel a város alatti vízbázisból származó gyógyvíz.
A Róna Kincse közel húszféle ásványi összetevővel rendelkezik, melyek közül a legmagasabbak a hidrogénkarbonát és a metakovasav értékek. A Városi Kórházban működő
rehabilitációs központ mozgásszervi- és kardiológiai osztályának fekvőbetegei valamint
több ezer ambuláns beteg tapasztalhatta már
meg a névadó gyógyvíz gyógyító erejét az
elmúlt évek során. A nevében megújult Róna
Kincse gyógyfürdő a jövőben is várja Kiskunfélegyháza és kistérsége gyógyulni, pihenni és
kikapcsolódni vágyó vendégeit.
Kelemen József gyógyfürdő menedzser
25 éves jubileumi jutalom: Bozsik Ilona
(koordinátor), Dombi Eleonóra (ápoló),
Dömötör Ilona (orvosírnok), Szikora Ilona
(ápoló), Gürtler Józsefné (mosónő), Kurucz
Sándorné (ápoló).
30 éves jubileumi jutalom: Dr. Bense
Katalin (főorvos), Dr. Bátóczki Ágnes (főorvos), Turcsányiné Fekete Éva (pénztáros), Retkes Klára (asszisztens), Baginé
Nánási Éva (ápoló).
40 éves jubileumi jutalom: Dr. Móczár
Emőke (főorvos), Czibolya Lászlóné (ápoló),
Gyenes László Péterné (asszisztens)

Hűsítő párakapu
a Hattyúház előtt

A nagy melegre való tekintettel párakaput
helyeztek üzembe a költségvetési üzem munkatársai a Petőfi téren. A berendezést a járókelők
és a gyerekek is hálásan fogadták, hiszen igazi
felfrissülést jelent a vízfüggönyön áthaladni.

A tervek szerint egész nyáron üzemel a párakapu.
A berendezés fenntartási és üzemeltetési költsége
rendkívül alacsony, hiszen mindössze napi 50 liter
víz szükséges a vízpermet előállításához – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Rádi Rudolf, a
városüzemeltetési csoport vezetője.
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Tablók könyve,
tablóink könyve

Az Ünnepi Könyvhét keretén belül mutatták be a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban június 7-én a
Tablók könyvét. A nagy múltú Móra Ferenc Gimnázium és elődje a Szent László Gimnázium diákjainak érettségi tablóit, csoportfotóit gyűjtötték
össze a lelkes pedagógusok az intézmény volt tanárainak segítségével.

A látogatók olyan könyvbemutatón vehettek részt,
amelyben ők maguk is a könyv szereplői. A bemutató előtt a könyvtár díszterme inkább hasonlított
egy baráti társaság összejövetelére, mint egy komoly „könyvbemutatóra”. Rosta Ferenc, a Móra
Ferenc Gimnázium igazgatója is ismerősként
köszöntötte az érkezőket, a gimnázium nyugalmazott igazgatóját Kovács Sándort, nyugdíjas kollégáit, volt tanítványait. Megemlékezett Morell
Mihályról, a városunk díszpolgáráról, a gimnázium
diákjáról, későbbi tanáráról, aki június 2-án bekövetkezett haláláig 102 évesen a Tablók könyve
legidősebb szereplője volt. A bensőséges ünnepségre a gimnázium tanulói zenés, nosztalgiázós előadással készültek. Az asztalon a sok kis emléktárgy
között felfedezhettük a Bocskai-sapkát, a mórásjelvényt és a most használatos mórás nyakkendőt
is. Szabóné Simon Erzsébet könyvtáros-tanár a
könyv születésének körülményeiről, a gyűjtőmunkáról beszélt. Molnár László szerkesztő a Tablók
könyvének jelentőségét abban látja, hogy elfeledett
neveket, emlékeket idézhetünk fel segítségével.
Megkereshetjük kedvenc tanárainkat, szüleinket,
gyermekeinket, ismerőseinket. Mi pedig, akik e
könyvben szerepelünk, újra egy kicsit 18 évesnek
érezhetjük magunkat.
Molnár Katalin

Félegyházi Közlöny

Sikeres volt a Múzeumok Éjszakája

Változatos programsorozattal készültek idén a
Múzeumok Éjszakájára a szervezők. Az érdeklődő közönséget június 15-én öt helyszínre –
Kiskun Múzeum, városi könyvtár, művelődési
ház, Móra- és a Petőfi-ház – várták.

A programsorozat a PROFI-L bábcsoport, majd
Gulyás László vándormuzsikus előadásával
kezdődött a Móra Ferenc Emlékházban, majd a
Petőfi házban folytatódott a Terescsényi Endre
Képzőművész Kör „Nyitott műhelyével”. Kézműves foglalkozást tartottak a művelődési központban, majd táncot és dalokat tanulhattak kisebbek és a nagyobbak a Vándor Vokál közreműködésével. A könyvtárban Gregus Tárogató

Június 24-29. Gyermektábor a Művelődési
Központban. (Inf.: www.moramuvhaz.hu, moramuvhaz@moramuvhaz.hu, 06-76/466-843, 0676/466-199 (Híres) elődeink nyomában c. tábor,
mely a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 pályázat
keretében valósul meg.
Június 26-29. Cserkésztábor a Hittanyán. (Inf.:
Sarlós Boldogasszony Főplébánia – templom,
www.otemplom.hu) Szent Imre Cserkészcsapat
Kiscserkésztábora a Hittanyán.
Június 27. (csütörtök) 18 óra: A „Könyvek
Klubja Biblioterápia” c. sorozat a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban. A Szent Jobb Kiskunfélegyházán 1938-ban címmel előadást tart Kőfalviné
Ónodi Márta levéltáros.
Június 29. (szombat) Papszentelés a Kecskeméti
nagytemplomban.
A városi könyvtár nyári nyitva tartása: július
1-augusztus 31-ig: hétfő zárva - kedd, péntek 817 óráig - szerda-csütörtök 12-17 óráig - szombat
zárva. Július 1-20 között a könyvtár részleges nyitva tartással működik. Az internetes részlegben
ekkor igénybe vehető szolgáltatások: könyvviszszavétel, újságolvasás, internethasználat.

Kvartett adott koncertet. A hivatalos megnyitóra
a Kiskun Múzeumban került sor. Köszöntőt
mondott Kapus Krisztián polgármester és Mészáros Márta, az intézmény igazgatója. A megújult régészeti kiállítást Rosta Szabolcs, BácsKiskun Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója
nyitotta meg. A színpadon elsőként a WINGS
Táncsport Egyesület táncosai, majd jászfényszarui Fortuna Együttes színjátszói kápráztatták
el a közönséget. Őket követte a Padkaporos
Táncegyüttes és a Ciráda zenekar. A Múzeumok
Éjszakája ebben az évben sem múlhatott el lámpás tárlatvezetés nélkül. A gyermekek és szüleik
a Börtönkiállítást szemlélhették meg gyertyafényben.

Felújítják a Petőfi Emlékházat

Ötszázezer forintot költenek idén a Petőfi Emlékház felújítására. A rendelkezésre álló öszszegből az épületben található négy lakás
összenyitásával, átjárhatóságának megteremtésével új kiállítóhelyeket hoznak létre.

Az utca felőli három lakásban kap helyet a
„Petőfi emlékek Kiskunfélegyházán” című tár-

Programajánló

2013. június 21.

lat, illetve a Petőfi kutatók, egyebek között Fekete János helytörténész, városunk díszpolgárának hagyatéka. A negyedik lakásban, melyet
a nyár folyamán újítanak fel Dulity Tibor
festőművész és Faragó József alkotásai kerülnek - tájékoztatta lapunkat Mészáros Márta, a
Kiskun Múzeum igazgatója és Kapus Krisztián
polgármester.

Vidámság, jókedv a kossuthvárosi juniálison
Tizenegyedik alkalommal rendeztek juniálist a Kossuthvárosban a körzet önkormányzati képviselője,
Jankovszki Zoltán szervezésében.

Idén június 15-én várták az érdeklődőket a Kossuthvárosi Óvoda mögötti játszótéren. A családok minden
tagja találhatott magának elfoglaltságot a sokszínű

programban. Kispályás foci, pörköltfőző verseny,
kézműves foglalkozások, borbemutató- és kóstoló
várta az érdeklődőket. A színpadon a kossuthvárosi
óvodások műsorát, társastánc, néptánc és mazsorett
bemutatót láthatott a nagyérdemű. Fellépett a Zefír
együttes is, de nem maradt el a hagyományos mazsorett felvonulás sem.

Félegyházi Közlöny

2013. június 21.

Harminc éves a KÖÁI
Platán Utcai Általános Iskolája
Színes és tartalmas programok várták június
1-jén az iskolába betérőket. A harminc éves
évforduló jegyében rendezett családi nap
minden korosztálynak kínált hasznos és
kellemes időtöltést.

A kicsiket kézműves foglalkozások, csúszda,
zsákbamacska, arcfestés várta. A nagyobbakat foci- és kosárlabda bajnokság, játékbarlang, ahol kipróbálhatták tudásukat logikai,
társas, anyanyelvi játékokban, interaktív táb lás feladatokban. Az aulában kiállítás nyílt az
iskola két tehetséges végzős tanulójának
munkáiból: Biczók Boglárka és Csáki Eszter
rajzaiból, festményeiből. Nagy érdeklődés
kísérte az egykori tanítványok jótékonysági
fellépését: Kovács János világbajnok cukrász a
karamellből készíthető, ehető virágcsodákat mutatta
be, Tóth Tamás meteorológus pedig magával ragadó előadást tartott az időjárás, éghajlat, meteorológia érdekes világáról. A legnagyobb közön-
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Ajándékok
gyermeknapra

Ajándékokkal kedveskedtek a családok átmeneti
otthonában lakó szülőknek és gyermekeknek
június 5-én az Összefogás az Élhető Vidékért
Közhasznú Egyesület tagjai.

Mindemellett finom ebédet is főztek, palacsintát
sütöttek, amit jó étvággyal fogyasztottak el az otthon lakói az összevont anyák napi és gyermeknapi rendezvény keretében. Az egyesület tagjai a
jövő évben is folytatni kívánják a tavaly megkezdett hagyományt, segítve így a nehéz helyzetben
lévő szülőket, gyermekeket – mondta el a Félegyházi Közlöny kérdésére Vasvári Józsefné, az
egyesület elnöke.

ségsikert a napközis csoportok színvonalas, ötletes
zenés-táncos bemutatói aratták. A gyerekeket több
száz kókuszgolyóból felépített születésnapi torta
köszöntötte. A nap lezárásaként hangulatos retró
diszkóban táncolhattak a felnőttek.

Hagyományőrzők a Constantinumban

Nagy hangsúlyt fektet a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája az
örökérvényű hagyományok – az anyanyelv,
a magyarság múltja, a népművészeti értékek, Móra Ferenc erkölcsi és szellemi
hagyatéka, a kereszténység és Constantinum Intézmény egy évszázados értékei –
ápolására.

Ennek egyik kiemelkedő eseménye az 1997
óta a rendszeresen megrendezésre kerülő
hagyományőrző nap. A hagyományőrző rendezvényt idén június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján tartották meg a Jókai utcai
sportcsarnokban. Az általános iskolás diákok
népdalokkal, néptáncokkal, versekkel készültek a jeles eseményre.

Idén sem maradtak el a Dózsás Napok

A KÖÁI Dózsa György Általános Iskola tanulói az elmúlt
héten már a közelgő vakációra készültek. Délutánonként
a gyerekek számítógépes ügyességi versenyen, osztályok,
csapatok közötti sportversenyeken mérték össze tudásukat,
az alsósok rajzversenyen indultak. A tanév utolsó napján
pedig már nem csöngetnek be a tanórákra. Ezen a délelőttön elsősorban sportos, mozgásos vetélkedők zajlottak.

A nap kezdetén az iskola tanulói mutatták be tehetségüket
freestyle, gördeszka, ugrókötelezés és jojózás területén. A
Koppányok segítségével kipróbálhatták az íjászkodást is.
Majd elkezdődtek az összecsapások a tanárok és a diákok
között. A labdarúgó- és kosárlabda mérkőzések során
kiderült, hogy a fiatal diákok, vagy a tapasztalt tanárok kezelik ügyesebben a labdát. Kosárlabdában a tanárok, fociban
a diákok jeleskedtek. Az alsó tagozatosoknak több fordulós
vetélkedőket állítottak össze a tanító nénik. Aki közben
megéhezett, egészséges ételeket készíthetett, ehetett az
ebédlőben. A merészebbek, kreatívabbak pedig sminkelhettek, fodrászkodhattak. A táblákra pedig felkerült a Vakáció
utolsó betűje is, jelezve ezzel, hogy elérkezett a jól
megérdemelt pihenés, kikapcsolódás ideje pedagógus és
diák számára egyaránt.
Molnár Katalin

Félegyháziak
a dunai gáton

Az elmúlt vasárnap három társammal részt vettünk – és képviseltük városunkat – a Solt térségében zajló árvízvédelmi munkában. A dunaföldvári híd Bács-Kiskun megyei végétől dél
felé tartó – mintegy 20 km-es – szakaszon a
védekezéshez az önkéntesek munkáját Suhajda
Krisztián országgyűlési képviselő és Szűcs Imre
közgyűlési tag szervezte, együttműködve a
Kalocsai Járás vezetőségével.

Az Új Magyar Gárda és a Jobbik 300 fős csapata
közösen a helyiekkel, horgászokkal három napos megfeszített munkával elkészítette a védműveket, melyek eddig jól vizsgáztak, az árhullám
tetőzését átvészelték. Nagyszerű érzés volt megélni az összefogást, az elszántságot, hogy megmentjük a veszélyeztetett értékeket. A helyiek
nagyszerű vendéglátók is voltak, a Máltai Szeretetszolgálat tagjai frissítővel, kávéval és szendvicsekkel, a horgászklub gulyáslevessel járult
hozzá az erőnlét fenntartásához. Vasárnap este
jóleső fáradtsággal tértünk haza, ugyanis ekkorra
elkészült a védvonal.
Kollár László

Szemétszedési akció
a város tisztaságáért

Szemétszedési akciót tartott június 15-én a
Jobbik Ifjúsági tagozata. A résztvevők a Béke
térről indultak el, hogy megtisztítsák a városközpontot és a környező utcákat az eldobált
papíroktól, cigarettacsikkektől.

A hagyományteremtő céllal meghirdetett I.
Országos Szemétszedési Akcióban a kiskunfélegyházi csoport tíz fővel vett rész. A
kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a város és környezete tisztaságának megóvására, annak fontosságára.
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Felhívás!

Félegyházi Közlöny

„Az erdő megjelölt fái nem magasabbak a többinél,
de mivel jelet hordanak, utat mutatnak”- írja SzentGáli Erzsébet. Engem alacsonynak teremtett a
Jóisten, nem vagyok magasabb másoknál, de mivel
2010. október 3-án nagy többséggel képviselőjükké
választottak, ezért utat kell mutatnom.

A képviselői munkám során a partnerség lesz a fő vezető zsinór. A partnerség
során a felek megosztják a feladatot, a felelősséget, de a hasznot is. Fogjunk össze
a megvalósítandó célok érdekében! Nekem van egy stabil értékrend az életemben.
Úgy vélem távlatokban, előre kell gondolkodni. Meggyőződésem, hogy tenni
kell, hogy a jelen, s jövő a miénk legyen. Célom, hogy józan paraszti ésszel gondolkodva, összefogással, erős csapatmunkával megvalósítsunk egy olyan
lakókörzetet, ahol jó élni. Azt szeretném elérni, hogy rend legyen a Bankfaluban,
a Zöldmező Lakótelepen és a külterületen egyaránt. Számomra feladat van, nem
probléma! Ha azért teszünk, hogy a másiknak jobb legyen, akkor járunk a helyes
úton. S ne felejtsük: aki keveset ad az a zsebéből adja, aki sokat ad az a szívéből
adja! – írom képviselői hitvallásomban. Ezidáig is sok mindenben együttműködtünk a választókörzet lakóival, de most kérem a helyi lakosok segítségét:
fogalmazzák meg, hogy mi az, aminek még jobban kellene működnie a Bankfaluban, Zöldmező Lakótelepen és a külterületen! Kérem abban is a segítségüket,
hogy legyenek részesei az első Bankfalui Napok megszervezésének. Tegyenek
javaslatot arra, hogy milyen programokat és milyen fellépőket látnának szívesen!
Ezen felül kérem azok jelentkezését is, akik szívesen részt vállalnának a programok megszervezésében és lebonyolításában. A Bankfalui Napok fő célja az,
hogy minél jobban megismerjük egymást, minél több helyi szereplő, vállalkozó
mutatkozhasson be termékeivel, szolgáltatásaival, tudásával.
Várom együttműködő partnereimet! Elérhetőségeim: 20/3185890, ill.
dongojozsef@gmail.com
Dongó József

Aratóverseny Haleszban

Kilencedik alkalommal tartják meg a hármas kerületek: Jászság, Nagykunság és
Kiskunság településeinek találkozóját. A kézi-arató versenyre július 6-án (szombaton) Kiskunfélegyháza – Haleszban kerül sor.
Program: 7.30-9 óra: Arató csoportok érkezése, regisztráció. 9 órától: Kivonulás
az aratás helyszínére lovas fogatokkal. Főzőverseny kezdete. 9.45 órától: Megnyitó. 10 óra: Aratóverseny kezdete. 11.30 óra: Hagyományos cséplés. 12 óra: Az
aratóverseny vége, visszavonulás Haleszba, az elkészült ételek értékelése. 12.3013.30 óráig: Ebéd. 13 órától: Hagyományokhoz igazodó kultúrműsor a
településekről érkező előadókkal (néptánc, népdal, népzene, stb.). Sportos népi
játékok (kötélhúzás, gólyaláb futás, zsákba ugrás és különböző humoros
vetélkedők). Egész nap lovaglási lehetőség, nomád lovas harci játékok bemutatása.
16.30-17.30 óráig: Eredményhirdetés. 19 órától: Aratóbál.
Ván Jenő kiskunkapitány, Nagyszőlő Úti Gazdakör elnöke, főszervező
Rádi András Haleszi Gazdakör elnöke, házigazda

Épül a csatorna

Csatornázási helyszínek: Aranyhegy: - Bárány utca - Őz utca - Páka utca
Bankfalu: - Délibáb utca - Nyíl utca - Tegez utca - Róna utca. Bikahegy:
- Csanyi út. Kossuthváros: - Tóth Árpád utca - Illésházy utca - Czuczor utca
- Jósika utca. Molnártelep: - Nagyszőlő utca - Összekötő út. Móraváros:
- Platán utca - Szőlő utca

.

Piac-sarok

Piaci termékek árai: alma:250-300 Ft/kg, ó-krumpli:150-250 Ft/kg, újkrumpli:150-200 Ft/kg, dió:1800-2800 Ft/kg, fehérrépa:250-600 Ft/kg,
fokhagyma:1000-1500 Ft/kg, gomba:400-500 Ft/kg, káposzta:150-250
Ft/kg, karfiol:300-400 Ft/kg, kelkáposzta:250-350 Ft/kg, mák:1000-1500
Ft/kg, méz:1200-1600 Ft/kg, retek:50-100 Ft/csom. saláta:80-120 Ft/ fej,
sárgarépa:200-450 Ft/kg, sóska:400-800 Ft/kg, szárazbab:700-1000 Ft/kg,
termelői tej:120-180 Ft/l, tojás:25-30 Ft/db, TV- paprika:450-650 Ft/kg,
uborka:200-350 Ft/kg, vöröshagyma:150-350 Ft/kg, zöldhagyma:60-80
Ft/csom. zöldborsó:350-500 Ft/kg, zöldbab:500-800 Ft/kg, cseresznye:
400-600 Ft/kg, meggy:50-600 Ft/kg, sárgadinnye:500-800 Ft/kg, paradicsom:350-650 Ft/kg

2013. június 21.

Egyházi sorok

Újtemplom: - Június Jézus Szíve engesztelő hónapja ezért minden pénteken
az esti szentmise előtt ½ 7-kor elvégezzük a Jézus Szíve litániát. - A filmklub
következő vetítése június 21-én, pénteken este ½ 8-kor lesz a Plébánián.
Minden érdeklődőt hívunk és várunk. -Tábort szervezünk felső tagozatos
hittanosok részére a Kaposvár melletti Bárdudvarnokra július 1. és július 6.
között. A részvételi díj 20000 Ft. személyenként. - A Verbita Rend megbízásából köszönetet mondunk mindazoknak, akik tartós élelmiszerrel támogatták a missziós táborok megszervezését.
Ótemplom: - Júniusban minden este 6 órától litániát imádkozunk Jézus
Szentséges Szíve tiszteletére. - Június 29-én a kecskeméti társszékesegyházban Dr. Bábel Balázs érsek úr egyházmegyénk 2 diakónusát, Bese
Gergőt és Minda Zoltánt a 10 órai szentmise keretében áldozópappá szenteli.
Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk. Tömegközlekedéssel lehetőség van átjutni Kecskemétre a szentelésre az adott nap. Busz indul 7 és 8
órakor, vonat indul 7:30 és 8:10-kor. - Ebben az esztendőben is ősszel
lehetőség nyílik Szentföldi zarándoklatra. Bővebb információkért érdeklődjenek a plébánia irodájában.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 19 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 18.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra.
Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Sok szeretettel vár Mindenkit a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ és a Damaszkusz Közösség a Kiskunfélegyháza, Bajza
u. 36. szám alatt tartandó alkalmaira az alábbi időpontokban: Július 13 és 20.:
János kurzus. A kurzus egy hetes, bővebb információt az intézményben
nyitvatartási időben lehet kérni. Bővebb információ 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 telefonszámokon kérhető.

Orvosi ügyeletek

FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663,
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Június 24-től június 30-ig: MÓRA Patika,
Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721, július 1-től július 7ig: KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Június 22-23-án: Dr. Fekete Miklós, Kkfháza,
Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/951-1955) és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei
utca 26. (Tel.: 20/361-9330); június 29-30-én: Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza,
Damjanich u. 22. (Tel.: 30/338-9244) és Dr. Pozsár Miklós, Kkfháza, Szegfű
u. 21. (Tel.:20/981-2181)
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Vajda Katalin Mária-Punyi László, Fekete Tünde –
Hatvani Miklós, Bakos Katalin – Csenki Zsolt Imre, Csányi Eszter – Kovács
Andor, Bezsenyi Brigitta – Rácz János, Sik Tünde – Timár Csaba, Fazekas
Nóra – Balogh Ferenc, Retkes Melinda Henrietta – Sallai Imre.
Meghaltak: Fricska András, Ipacs István, Molnár Imre, Elek Józsefné Zsigó
Julianna, Seres László, Ficsór László, Nemcsok Róbert, Kovács Ferenc –
Kiskunfélegyháza. Katona Sándor Imre – Csólyospálos. Tóth Lajos – Bugac.
Bulik-Horni Bálint – Ágasegyháza. Szalai Jenőné Szilágyi Erzsébet – Tiszaalpár. Faragó József – Kecskemét. Tóth László – Kocsér. Márton Mihály –
Mindszent.
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A diákolimpián bizonyítottak atlétáink

Az utolsó hegycsúcs

Fotó: Kiss Gábor

Kedves Félegyházaiak! Önök hosszú éveken keresztül
személyesen is megismerhették és hallgathatták Erőss Zsolt
beszámolóit a város intézményeiben. Kiskunfélegyháza volt
az a vidéki település, ahol a legtöbb előadást tartotta, mindig
örömmel és különös izgalommal várta ő is ezeket a
találkozókat. Legutóbb az idei expedícióra való elutazása
előtt is tartott két előadást városunkban, teltház előtt.

Hosszú hetek után jött a hír: nepáli idő szerint 2013.május
20-án 18 órakor, több mint 24 órás mászás után Erőss Zsolt
és Kiss Péter feljutott a Kancsendzönga 8586 méter magas
csúcsára. Többen, barátok és a családtagok, akik magunk
is másztunk, már ekkor aggódni kezdtünk, hisz a számok
ijesztőnek bizonyultak. De izgultunk és reménykedtünk,
hogy megoldják a fiúk ezt a helyzetet is. Egy éjszakát
átvészelve másnap még bejelentkeztek, de délutánra köd
ereszkedett a hegyre a rádiók pedig némák maradtak örökre.
A 2013-as Kancsendzönga (8586 m. Himalája, Nepál) Expedíció két csúcsmászója, Erőss Zsolt és Kiss Péter a csúcsról való ereszkedés közben 8000 méter körüli magasságban eltűnt!
Erőss Zsolt 1988-ban Székelyföldről családjával jött az
Anyaországba. Ismeretségünk ez időkből való, majd közös
mászások, expedíció, előadások, derűs beszélgetések, barátság jellemezte kapcsolatunkat. Talán régi ismeretségünk
miatt is lehetett, hogy városunkban kiemelkedően sok előadást tartott. E tevékenységéért 2010.május 23-án Kiskunfélegyháza Város Elismerő Oklevelét kapta példamutató
sporttevékenysége, a hegymászásban elért kiváló eredményei elismeréseként, de leginkább a város közművelődésében való rendszeres részvételéért. A kitüntetést pár hónappal balesete után, már lábprotézissel, a félegyházi emberek vastapsával kísérve vette át. A felé áradó szeretet nagy
erőt adott neki. Zsolt Magyarország vezető hegymászója
volt, aki a Föld 14, 8000 méternél magasabb hegyéből 10et mászott meg, ebből a két utolsót már művégtaggal, ami
világviszonylatban is jelentős teljesítmény. Első magyar állampolgárként mászta meg a Föld legmagasabb hegyét, a
Csomolungmát. Erőss Zsolt nem lehet kérdéses, teljesítménye alapján a legsikeresebb magashegyi alpinista volt.
Első nyolcezresét, a Nanga Parbatot egyedül, új úton mászta
meg, ezzel kivívta az alpinistalegenda Reinhold Messner
elismerését is. Erőss Zsolt maga volt a hegymászó, együtt
élt a hegyekkel, megtestesítője és elkötelezettje volt magának a hegymászásnak. Elsősorban mégsem eredményei,
hanem céltudatossága, akaratereje, nyugalma, közvetlensége és derűje lehetett az, ami népszerűvé tette az emberek
körében. Zsolt ezt megérezte, ezért is szeretett az emberek
közt, a fiatalok, a gyerekek közt lenni és előadásokat tartani
nekik. Céljai közt szerepelt, hogy a csúcsokra kitűzze a
magyar nemzeti lobogót és szülőföldjének, Székelyföldnek
a zászlaját is.
Zsolt és Peti! Álmodjatok a hó öt kincse közt, fent a hegyen,
ahová mindig is vágytatok! Ti már a Himalájánál is magasabbra jutottatok, haladjatok tovább a Csillagösvényen!
Zsolt! Megtiszteltetés volt a barátodnak lenni.

Bense Zoltán

Kiemelkedő teljesítménnyel zárták a június elején Budapesten megrendezett Országos Atlétikai
Diákolimpiai Döntőket a Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskola diákjai.

A legkisebbek, a II. korcsoportos lányok (Horváth
Anna, Jégh Eszter, Keresztes Regina, Surányi
Lilla, Tóth Enikő, Patyi Lili) az erős mezőnyben
az előkelő IV. helyet szerezték meg. Felkészítő:
Rekedt-Nagy Zoltán. Kurucz Kornélia által
felkészített és irányított csapatok közül a lány
4X600-as váltó a várakozásnak megfelelően

győzött és Diákolimpiai Bajnok lett. HollóSzabó Brigitta, Bense Bianka, Terjék Anna, Terjék Éva összeállításban. A lány öttusa csapat
(Holló-Szabó Brigitta, Solymosi Rita, Nemcsok
Anna, Terjék Anna, Terjék Éva, Bense Bianka)
kellemes meglepetést szerezve a III. helyen
végzett. Míg a fiú 4X1000-es váltó (Gurdics Sándor, Dobronyi József, Bálint Erik, Hegedűs Alex)
az ötödik helyen zárt. Az egyéni versenyzők
közül a kislabda hajító Sánta Gergely és a
súlylökő Soós Miklós egyaránt 6. helyezett lett.

Fair Play-ben verhetetlenek a Mókusok

Június 7-énTelkiben, a Globall
Football Park & Sporthotel báltermében ünnepélyes keretek
között került sor a 2012/2013 évi
futsal bajnokságok legjobbjainak
megjutalmazására.

A női élvonalban a fővárosi Astra
HFC végzett első helyen, megelőzve a szintén budapesti Univerzum SC, illetve a miskolci DVTKVénusz csapatát, míg 2009, 2010 és
2011 után már negyedik alkalommal, ez évben ismét a KHTK
Mókusok érdemelték ki a női futsal NB I Fair
Play díját. Idén a félegyházi klub U15-ös leányai
is a felnőttek nyomdokaikba léptek és szintén elnyerték korosztályukban a legsportszerűbb csapatnak járó serleget. Az utánpótlás csapatból
Farkas Judit és Lévai Rebeka, a felnőttektől

Bagdi Csilla és Zsadányi Szilvia vették át a díjakat. A bajnokság gólkirálynője Üveges Katalin
(Univerzum SC), a legjobb kapus Vincze Anikó
(Astra HFC), a legjobb mezőny-játékos Szabó
Boglárka (Astra HFC), a legjobb edző pedig
Dombó János (Astra HFC) lett. Gratulálunk a díjazottaknak!
Rigó Tamás

Az első mérkőzés után eldőlt a továbbjutás

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság megnyerése a
KHTK számára osztályozót ért. A sorsolásból adódóan
kijelenthető, hogy az egyik legerősebb ellenfél jutott a megyei
bajnoknak.

Az osztályozó mérkőzést megelőzően ismertették a korosztályos csapatok ez évi eredményeit, majd az U-16-os csapat a
harmadik, míg az U-19-es csapat az első helyért járó érmeket
és kupákat vehette át Fekete László és felesége törzsszurkolóktól és a szakosztályvezető Busa Imrétől. Az osztályozó kezdése
előtt a felnőtt csapat tagjai is átvehették a bajnoki címért járó
érmeket és kupát. A díjakat átadták a Megyei Labdarúgó
Szövetség vezetői, Losonczy László igazgató és Kerpics Ferenc
a versenybizottság titkára.
Kiskunfélegyháza, június 2., 600 néző. Vezette: Kovács J.
Zoltán (Medovarszki, Buzás).
Kiskunfélegyházi Honvéd TK-Grand Poker Club –
MTK Budapest II. 0 – 10 (0-3)
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Félegyházi arany az olimpiai
reménységek tornáján

A szlovákiai Komárno városában tizenöt ország 50
versenyzője részvételével olimpiai reménységek
tornáját rendeztek 2013. május 10-12-e között. A
rangos versenyen a magyar válogatott képviseletében a KHTK versenyzője Kontrecz Márk kitűnő
öklözéssel aranyérmet szerzett.
Az elődöntőben az osztrákok EB ezüstérmes
versenyzőjét verte meg, a döntőben pedig a litvánok
bajnoka ellen győzött egyhangú pontozással.
A 63 kilogrammban versenyző félegyházi fiú ezzel a
győzelemmel kivívta, hogy a magyar válogatott biztos indulója legyen a 2013-as Európa Bajnokságon.

Ehhez természetesen kemény munka vár még rá a
nyár folyamán. Egerben rendezték 2013. május 29.
és június 1. között a hagyományos Bornemissza
Ökölvívó Emlékversenyt. A versenyre 54 egyesület
küldte el versenyzőit, ahol a KHTK öt versenyzője
kitűnő versenyzéssel a pontverseny második helyét
szerezte meg a legjobb egyesületek között. Egyénileg
a 63 kilogrammban Kontrecz Márk 1. helyezést ért
el. Az 56 kilogrammban Pap Ádám 2. helyen, Bányai
Arnold szintén 2. helyen, Rácz Antal az 54 kilogrammban 3. helyen, Balázs Gyula 75 kilogrammban
az 5. helyen végzett. Edző: Varga István, szakosztályvezető Mihály János.
Némedi László

Városunk csapata nyerte el
a Tankerületek vándorkupáját
Lakiteleken került megrendezésre június 8-án a
Tankerületek Vándorkupájáért folyó labdarúgó
bajnokság.

A versenyen Lakitelek, Kecskemét, Tiszakécske
és Kiskunfélegyháza tankerületének testnevelői,
edzői, labdarúgást kedvelő és művelő pedagógusai
mérték össze tudásukat. Kiskunfélegyházát Balla

László, Cseklye Sándor, Németh Csaba, Baráth
László, Cseh Attila, Kurucz István, Mindák
József, Rádi Dezső, Síber Mátyás és Mayer
Tamásné képviselték.
Eredmények: 1. Kiskunfélegyháza, 2. Lakitelek
3. Tiszakécske, 4. Kecskemét csapata lett.
Így a Vándorkupát 1 évig a Kiskunfélegyházai
Tankerület őrzi.

2013. június 21.

Diákmunka

„Nyári diákmunka elősegítése” elnevezéssel indul
munkaerő-piaci program 2013. július 1-től augusztus
31-ig az országban. Ennek keretében a kiskunfélegyházi önkormányzat, nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fiatalokat foglalkoztathat munkaviszony keretében teljes bérköltség
támogatással. A foglalkoztatás az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményekben történik. A program keretében Kiskunfélegyházán húsz fő juthat munkához napi 4 órában, egy
hónapos időtartamban. Jelentkezni június 26-án 15
óráig lehet a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban (Kiskunfélegyháza Kossuth u.1.), vagy e-mailben: szocialis@kiskunfelegyhaza.hu. A jelentkezőktől
rövid bemutatkozást és munkavégzésre megfelelő
időszak megjelölést (július-augusztus) várunk.
Kapus Krisztián polgármester

Ingyenes étkezés
a rászoruló gyerekeknek

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata is pályázott
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. A közel
3 millió forintos (2.923.360 Ft) összegből 151 gyerek
nyári étkezéséhez járul hozzá a minisztérium. A támogatáshoz azok a kisgyermekek juthatnak hozzá,
akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és 2002. május 14-e után születtek. Ők 44
napon keresztül, a vakáció alatt napi egyszeri, ingyenes meleg ebédet kapnak: a tanév befejezésétől
az új tanév kezdetéig, június 17-től augusztus 30-ig.
Az ételt a Kossuth Szakiskola ebédlőjében fogyaszthatják el a gyerekek, illetve el is vihető az adag.
Tájékoztatás az ügyfélfogadás szüneteléséről
1./ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban 2013.
június 21-én (pénteken) az ügyfélfogadás szünetel.
2./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselők napja július 1-je, amely
munkaszüneti nap. Erre tekintettel 2013. július 1-jén
(hétfőn) a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban
szintén szünetel az ügyfélfogadás. Szíves megértésüket köszönjük!
Dr. Endre Szabolcs jegyző

Felhívás Intézmények Szervezetek Részére!

2013. július 1-i jogszabály-változást követően lehetőség van arra, hogy az elítélteknek kiszabott
közérdekű munkát az arra bejegyezett intézményeknél és szervezeteknél le lehessen tölteni.
Az 1979. évi 11. tvr.61.§(3) alapján foglalkoztatók
lehetnek: • Helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezet • Egyházi fenntartású intézmény • Közhasznú
jogállású szervezet • Civil szervezet • Gazdálkodó
szervezet. Az állami foglalkoztatási szervnek a
közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető
munkalehetőségekről. (bejelentőlapon kell a helyi
Munkaügyi Kirendeltségen bejelenteni). Az üggyel
kapcsolatban bővebb felvilágosítás tud adni a
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 76/461-745,
e-mail: bacsmmkkiskunfelegyhaza@lab.hu.

A Félegyházi Közlöny következő száma 2013. július12-én jelenik meg.

