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Félegyházi 

Lovasbandérium kíséri 
helyére a Petőfi szobrot
Elkészült a Petőfi szobor
új talapzata, melyre 10
millió forintot nyert a vá-
ros a NKA Vizuális Művé-
szetek Kollégiuma pá-
lyázatán.

De nem csak a talapzat,
hanem a Petőfi szobor is
megújult. Köllő Miklós
alkotása július 14-én kerül vissza eredeti helyére.
A szobrot lovasbandérium, fúvósok és a költő
tisztelői kísérik a Petőfi térre. Az avató ünnepségre
július 30-án kerül sor - tájékoztatta lapunkat Kapus
Krisztián polgármester, a Kiskunfélegyházi Petőfi
Emlékbizottság elnöke.               Folytatás a 6. old.

320 milliót költenek 
a gimnáziumra
Közel háromszázhúszmillió forintot nyert decem-
berben az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.3-11/2
kódszámú, „Természettudományos oktatás mód-
szertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban” című pályázatán középiskolai ter-
mészettudományi laboratórium kialakítására,
korszerűsítésére, felszerelésére és működtetésére
a Móra Ferenc Gimnázium. 

A projektbe 10 alapfokú és 4 középfokú együtt-
működő partnerintézmény kerül bevonásra, amely
által közvetlenül 300, közvetetten közel 6000 diák
számára válik elérhetővé a természettudományos
laboratórium. A pályázat 100 százalékos támoga-
tottságú. A projektnyitó rendezvényt június 28-án
tartották meg a Városházán. A beruházás jelentő-
ségéről és részleteiről Kapus Krisztián polgármester
beszélt.                                    Részletek a 2. oldalon

Új parkolók a piacnál
A zsúfoltság megakadályozása, csökkentése ér-
dekében harminc új parkolóhely kialakítását ter-
vezi az önkormányzat, melyeket a Béke téri
fasorok alatt, a templom melletti út két oldalán
alakítanának ki.

Balla László alpolgármester javaslatával a város
képviselő-testülete elviekben egyetért, egyben
felkéri a városüzemeltetési csoportot a műszaki
vonatkozású részletek kidolgozására, valamint
kivitelezői árajánlatok bekérésére. Minderről jú-
nius 27-én döntöttek a városatyák.     Folyt. 4. o. 

Megújult a Dankó Pista utcai bölcsőde

A kormány által tavaly elfogadott és elindított adósságkezelési programnak köszönhetően július
28-tól 65 százalékkal csökkent Kiskunfélegyháza város önkormányzatának adósságállománya.
Az átvállalás összege 3.331.434 000 forint, így jelenleg az adósságállományunk 1.624.583 000
forintra apadt, mely az jelenti, hogy a jövőben csökkennek az önkormányzat - tőke és kamat-
fizetési kötelezettség – terhei – tájékoztatta lapunkat Kapus Krisztián polgármester. Folyt. 2. old.   

150 millió forintot nyert a város 
a  társadalmi beilleszkedés elősegítésére

K ö z l ö n y

Elkészült a Dankó Pista utcai bölcsőde felújítása. A
létesítményre a Dél-Alföldi Operatív Program ke-
retein belül meghirdetett „Szociális alapszolgáltatá-
sok és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” című pályázat sikerének köszönhetően
közel 150 millió forintot költött a város. A felújított
bölcsőde műszaki átadására július 1-jén került sor.
A hivatalos átadásra augusztus második felében
kerül sor – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus
Krisztián polgármester.

A projekt keretében egy új épületrészt alakítottak ki a
szakemberek, melynek eredményeként a kapacitás
13 férőhellyel bővül, valamint új, speciális ellátások,
szolgáltatások bevezetésére is lehetőség nyílik. Mind
ezen túl biztosított lesz a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek ellátása, valamint integrált szemlé-

letű, egyéni, különleges bánásmódot igénylő, sajátos
nevelési igényű, sérült gyermekek ellátása, korai fej-
lesztése, gondozása. Bővül a családokat támogató
szolgáltatások köre, játszócsoport és időszakos gyer-
mekfelügyelet működtetésével, valamint egyéb gyer-
meknevelést segítő szolgáltatásként szülőklubot
hoznak létre, ahol a szakemberek tanácsadással szol-
gálnának. Ezen a felmerülő szülői igényeket figye-
lembe vevő, rugalmas nyitvatartási idő kerül ki-
alakításra, az ellátási idő hosszabbításával. Valamint
az épületben lehetőség nyílik a sóterápiás szoba
bővítésére, a krónikus légúti megbetegedésben szen-
vedő gyermekek számára. A projekt keretében
lehetőség nyílt új játszóeszközök beszerzésére is –
mondta el Zsótér Ágnes, a Kapocs Szociális és
Egészségügyi Intézmény vezetője.

Folytatás a 4. oldalon. 

A halmozottan hátrányos helyzetben élők, első-
sorban romák felzárkóztatására nyert 150 millió
forintot a kiskunfélegyházi önkormányzat.

A szociális, közösségfejlesztési, oktatási, egészség-
ügyi, képzési és foglalkoztatási elemekre épülő prog-
ram egyik pillére a Csillagház-Cserhaj, azaz egy
szolgáltatóház kialakítása, amely különböző közös-

ségi rendezvényeknek, játszóháznak, illetve tanács-
adásnak ad helyet – jelentette be június 24-én
Kapus Krisztián polgármester, Farkas Flórián, az
Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke,
Ajtai Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkor-
mányzat elnöke és Magyar Roland Zsolt, a Türr
István Képző és Kutató Intézet projektmenedzsere
a Városházán.                       Folytatás a 2. oldalon. 

65 százalékkal csökkent 
a város adósságállománya
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Piac-sarok
Alma:150-200 Ft/kg, krumpli:130-180 Ft/kg, dió:1600-
2800 Ft/kg, fehérrépa:200-1000 Ft/kg, fokhagyma:800-
1600 Ft/kg, gomba:440-540 Ft/kg, káposzta:160-200 Ft/kg,
karfiol:100-150 Ft/kg, kelkáposzta:150-180 Ft/kg,
mák:1000-1200 Ft/kg, méz:1200-1600 Ft/kg, retek:40-80
Ft/csom. saláta:120-160 Ft/ fej, sárgarépa:150-350 Ft/kg,
sóska:400-500 Ft/kg, szárazbab:800-1000 Ft/kg, termelői
tej:110-180 Ft/l, tojás:25-30 Ft/db, TV- paprika:250-400
Ft/kg, uborka:140-180 Ft/kg, vöröshagyma:150-220 Ft/kg,
zöldhagyma:100-150 Ft/csom. zöldborsó:250-300 Ft/kg,
zöldbab:220-280 Ft/kg, meggy:250-300 Ft/kg, sárgadiny-
nye:200-250 Ft/kg, paradicsom:200-350 Ft/kg, zeller:300-
500 Ft/kg, karalábé:50-80 Ft/db, spárgatök:80-150 Ft/kg,
sárgabarack:300-500 Ft/kg, kukorica: 50-100 Ft/cső,
őszibarack:200-400 Ft/kg, piszke:400-550 Ft/kg, piros ribiz-
li:500-800 Ft/kg, málna:1200-2000 Ft/kg, szilva:300-400
Ft/kg, görögdinnye: 130-180 Ft/kg

Folytatás az 1. oldalról.
A szegregált lakókörnyezetben élő emberek segíté-
sére, a kirekesztés, és a szegénység mélyülésének
mérséklésére dolgozott ki fejlesztési programot a
helyi önkormányzat. A pályázatot tavaly augusztus-
ban nyújtotta be a város. A komplex teleprogram az
Alpári út 1/A, 1/B, 1/C számú épületeket és a Dé-
libáb utca szegregátumát érinti. Célja többek között,
hogy javuljon a társadalmi előítélettel és munkaerő-
piaci diszkriminációval küzdő romák és a hátrányos
helyzetben lévő nem romák társadalmi befogadása,
foglalkoztatása, foglalkoztathatósága, életvitele, mo-
tivációja és a szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A
programban 445 fő (3-45 éves) vesz részt. A Csil-
lagház-Cserhaj szolgáltatóház az Alpári út 1. szám
alatt kap helyet. A rendelkezésre álló keretből egész-
ségnapokat, szűrővizsgálatokat, drogprevenciós
előadásokat, a családvédelemmel kapcsolatos cso-
portos beszélgetéseket, közösségi rendezvényeket
szerveznek. Jut pénz képzésre, területrendezésre,
négy lakás homlokzati nyílászáróinak cseréjére is.
A program egyfajta mintaprojekt lesz, ami a romák
felzárkóztatását szolgálja – hangsúlyozta Kapus
Krisztián.
A program keretében hatvan fő számára szakmai
képzéseket szervez a Türr István Képző és Kutató
Intézet. Az építőipari betanított munkás képzés ke-

retében kerül felújításra a Csillag szolgáltató pont,
a parkgondozó képzésben résztvevők pedig a szeg-
regátum területének parkosítását végzik el. A városi
stratégiához kapcsolódóan kerti munkás szak is
indul. A felzárkóztató képzés keretében az általános
iskolai tanulmányok befejezését segítik elő. Szol-
gáltatási térképet készítenek a hátrányos helyzetűek
számára egészségügyi, szociális szolgáltatást nyújtó
szervezetekről, ami országosan is hozzáférhető lesz
– mondta el Magyar Roland Zsolt, a Türr István
Képző és Kutató Intézet projektmenedzsere.
Ingyen nem adunk senkinek semmit! Mindenkinek
tenni kell érte, hogy kapjon! – jelentette ki Farkas
Flórián. Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ)
elnöke elmondta, a program a kormánnyal 2010-
ben megkötött keretmegállapodás része, melyben
vállalták, hogy a sportba 30 ezer roma fiatalt vonnak
be, 150 ezer roma egészségügyi szűrését végzik el,
a felzárkóztatás jegyében pedig 100 ezer munkanél-
külit integrálnak vissza a munkaerőpiacra. A kiskun-
félegyházi mintaprogramtól nagyon sokat várnak,
de csak akkor lehet sikeres, ha a résztvevők is haj-
landók tenni saját sorsuk formálásáért.
Nem fogjuk hagyni, hogy a program szétessen. Kor-
rekt módon oda kell figyelni, ami nagyon fontos a
városnak és nekünk is - jelentette ki Ajtai Tibor, a
Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke.

Folytatás az 1. oldalról. 
Hosszú előkészítő pályázatírói és egyeztetői
munka előzte meg a pályázat benyújtását még
2011 végén és 2012 elején. Igen komplex te-
rületeket ölel fel a pályázat, mely a 21. századi
követelményeknek és színvonalnak megfelelő
laboratórium építésével kezdődik, és a gyerekek
természettudományos képzésének megvalósítá-
sával zárul. A laboratórium kétszer 18 diák ta-
nulási lehetőségeit biztosítja egy-egy alkalom-
mal, és emellett minden technikai, technológiai
felszereltség a rendelkezésükre áll majd, hogy a
természettudományos tárgyakat hatékonyan le-
hessen oktatni számukra. A kormány és az elmúlt
évtizedek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy ép-
pen ez az a terület, a természettudományok vi-
lága, ahol a munkaerőpiaci lehetőségek tág teret
biztosítanak azok számára, akik érdeklődnek
ezen tárgyak iránt, illetve hivatásuknak választ-
ják a tovább tanulásukkal. Ezért is fektetett kie-
melt hangsúlyt országunk kormánya, hogy
megszerettessék, kedveltebbé tegyék a fizikát,
biológiát, kémiát a tanulóifjúság számára. És ezt

jelenti tulajdonképpen az Öveges program,
melyre pályázott városunk önkormányzata és a
Móra Ferenc Gimnázium.
Jelenleg a közbeszerzési eljárások zajlanak, és
néhány héten belül elkezdődhetnek a labora-
tórium felújítási, építési munkálatai. A 2013/14-
es tanévben pedig már a Móra Ferenc Gimná-
zium tanulói, illetve a pályázatban együttmű-
ködést vállaló partneriskolák tanulói részére az
új laboratórium rendelkezésre áll a természettu-
dományos tárgyak behatóbb és diákközelibb
megismerésére, oktatására. A laboratórium kié-
pítése mellett szükséges a segédeszközök beszer-
zése, a tananyag fejlesztése, a tanárok továbbkép-
zése és minden olyan fejlesztés, mely a ter-
mészettudományok oktatását helyezi a közép-
pontba.

150 millió a társadalmi beilleszkedés elősegítésére

320 millió természettudományos laborra

A megyei FIDESZ 
alelnöke Kapus Krisztián
Tisztújító közgyűlését tartotta július 2-án a
FIDESZ Bács-kiskun megyei szervezete. El-
nöknek ismét Zsigó Róbert, országgyűlési
képviselőt, Baja polgármesterét választották. 

Az egyik alelnöki tisztet Kapus Krisztián tölti
be. Országgyűlési képviselőként és Kiskunfél-
egyháza Város polgármestereként tevékenyke-
dő honatyának immáron negyedik ciklusra
szavazott bizalmat a megyei választmány.

Bemutatkozott 
a helyi Fidesz új elnöksége
Tisztújító közgyűlését tartotta június 19-én a Fidesz
helyi szervezete. A tagság elnöknek Balla Lászlót
választotta. A helyi pártszervezet alelnökei Dongó
József, Jankovszki Zoltán, Szamosi Endre és Va-
kulya László lettek. Az új elnök és az elnökség tagjai
június 27-én, sajtótájékoztató keretében mutatkoz-
tak be és vázolták fel célkitűzéseiket.

Balla László elnök elmondta, nagy feladat előtt áll-
nak, hisz a következő évben három választást kell si-
keresen véghezvinni. A jól működő programokat
folytatni kívánják, illetve azon dolgoznak, hogy még
hatékonyabbá váljon a munka. Céljuk, hogy megfe-
leljenek a választók és a szimpatizánsok elvárásainak.
Üzenet a választók felé, hogy új lendülettel kívánnak
nekivágni a 2014-es választásoknak. Szeretnének
nyitni a választók, a szimpatizánsok és az in-
gadozók felé – fogalmazott Jankovszki Zoltán.
Változásokban van a jövő. A változás megtörtént,
megújult a Fidesz elnöksége. Úgy gondolom, hogy
nagyon sok feladatunk lesz. Én igyekszem a döntések
helyességét szavazataimmal és véleményemmel
erősíteni – emelte ki Szamosi Endre.
Én egy kicsit külsős vagyok, ez idáig nem voltak
funkcióim a pártban, önkormányzati szinten sem.
Épp ezért talán olyan hasznos információkkal tudok
szolgálni, ami eddig nem jutott el a képviselők fülébe
– hangsúlyozta Vakulya László.
Örülök, hogy az elnökség összetétele „több rétű”, hisz
az önkormányzati, államigazgatási szférában és az
oktatásban dolgozókból tevődik össze, ami elősegít-
heti a munka hatékonyságát. A párt nem egymagá-
ban, hanem mint párszövetség működik, tehát együtt
kell dolgozni a tagszervezetekkel. Ez a záloga annak,
hogy sikerre vigyük a 2014-es választásokat –
mondta el Dongó József.

65 százalékkal csökkent az adósságállomány
Folytatás az 1. oldalról. 
A 2013. évi költségvetési törvény a közszolgáltatá-
sok megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-gaz-
dasági rendszerük alapjainak megszilárdítása
érdekében rendezte az önkormányzatok adósságát,
mégpedig részbeni vagy teljes adósságátvállalással.
Tekintettel arra, hogy Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata az ötezer főt meghaladó lakosság-
számú települések közé tartozik, így részbeni
adósságátvállalásról beszélhetünk, mely – az il-
letékes vezetőkkel történt sikeres konzultációt
követően - a 2012. december 31-i 5.125.285.000
forint összegű adósságállományunk 65 %-át érin-
tette.  Aláírásra került a háromoldalú megállapodás
a Magyar Állam, önkormányzatunk, valamint az

OTP Bank Nyrt között, mely szerint a 3,1 milliár-
dos kötvény tőkeegyenlegéből 2.578.514.000
forint, továbbá az átvállalás napjáig felhalmozott
50.299 000 forint, de esedékessé nem vált ügyleti
kamat is átvállalásra került. Ezzel a kötvényből az
átvállalást követően 338.667.000 forintos állo-
mányunk maradt. Az adósságkonszolidáció másik
eleme a 806 millió forintos keretösszegű folyó-
számlahitelünk volt, melyből az átvállalt összeg
752.920.000 forint.  Összességében az átvállalás ösz-
szege 3.331.434.000 forint, így jelenleg az adósságál-
lományunk 1.624.583.000 forint, mely az jelenti,
hogy a jövőben csökkennek az önkormányzat terhei
(tőke- és kamatfizetési kötelezettség). – mondta el
Kapus Krisztián polgármester.    



2013. július 12. 3. oldalFélegyházi Közlöny

Megújul a védőnői hálózat 

Folytatódik a szakmaközi felújítása

Fórum a tanyafejlesztési programról

Mintegy százhúsz ezer forintot költenek a Szak-
maközi Művelődési Házra. A rendelkezésre álló
keretből egy foglalkoztató termet újítanának fel. 

A szakemberek újra szigetelik és betonozzák a
helyiség aljzatát, kifestik a falakat és a Con-
stantinum Intézmény jóvoltából új világító-
testeket szerelnek fel. A beruházás költségeit a
Kiskunfélegyházi Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete, a Korona Sportegyesület és az intéz-
mény közösen fizeti ki – tájékoztatta lapunkat
Rókus Tibor, a Szakmaközi Művelődési Ház
igazgatója.
Rókus Tibor munkájának köszönhetően az
elmúlt másfél évben jelentős felújítások történ-
tek az intézményben. Megújultak a termek,
rendbe tették az udvart és a kertet, illetve új
berendezési tárgyakat is vásároltak. A munka

természetesen nem áll meg. Tervben van az
épület hátsó frontjának aláfalazása, a vízszi-
getelés, illetve a homlokzat és a nyílászárók
rendbetétele. Ezekhez a munkákhoz azonban
még elő kell teremteni a megfelelő anyagi for-
rást – tette hozzá az igazgató.

Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos tartott előadást és
fórumot július 2-án a Városháza dísztermé-
ben a helyi védőnői szolgálat munkatársai
számára. A téma a magyar védőnői hálózat
700 millió forintos uniós támogatásból tör-
ténő megújítása volt. A miniszteri biztos a fó-
rumot követően a tervezett változásokról
számolt be a sajtó képviselőinek.

A védőnői szolgálat fejlesztése kiemelt kor-
mányzati feladat. A kormányzat elképzelése és
a védőnők igénye találkozott. Márciusban tíz
nap alatt 1716 aláírást gyűjtött össze a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Ma-
gyar Védőnők Egyesülete a védőnői szolgála-
tok állami fenntartásba kerülése érdekében –
mondta el Bábiné Szottfried Gabriella.
A miniszteri biztos ezt követően az elvégzendő
feladatokat vázolta, mely magába foglalja  a
magyar védőnői hálózat 700 millió forintos
uniós támogatásból történő megújítását. Ezen
belül az Országos Védőnői Szolgálat létreho-
zása, az egységes védőnői rendelet megalko-
tása, az új várandós gondozási kiskönyv koor-
dinálása, a Magyar Védőnői Szolgálat hun-

garikummá minősítésének előmozdítása, a
védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése,
az új jelentéstételi rendszer bevezetése, a
Védőnői Módszertani Egységgel kapcsolatos
ágazati feladatok ellátása, illetve az infor-
matikai eszközök beszerzése.
Bábiné Szottfried Gabriella elismeréssel szólt
a helyi védőnői szolgálat munkájáról, pénzügyi
gazdálkodásáról. A védőnői szolgálat ugyanis
pénzmaradvánnyal rendelkezik, melyet további
fejlesztésekre tudnak fordítani. Ez ritka, mint
a fehér holló. Ez is bizonyítja, hogy jól gaz-
dálkodik mind az önkormányzat, mind a védő-
nők a rájuk bízott anyagi forrásokkal – emelte
ki a miniszteri biztos.

Júniusban jelent meg immár a harmadik ta-
nyafejlesztési program, amely az előzőekhez
hasonlóan kiemelten kezeli a tanyavillamo-
sítást, illetve a külterületi útjavító gépek be-
szerzését. Új elem azonban idén, hogy nem-
csak az önkormányzatokon keresztül nyílik
lehetőség tanyavillamosításra, hanem egyéni
tanyai lakosoknak is, mégpedig 100 száza-
lékos támogatással. A program részleteiről
június 27-én Chladek Tibor, a Magyarországi
Tanyákon Élők Egyesületének szóvivője tar-
tott fórumot.

Az egyéni tanyavillamosítási programra 50
millió forint áll rendelkezésre idén. Folytatódik
emellett – 100 millió forintos kerettel – az ön-
kormányzatok útján történő és több tanya ener-
giaellátását együttesen biztosító tanyavilla-
mosítás is. A külterületi utak 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 lehes-
sen azokat megközelíteni. A tanyafejlesztési
programban eddig 434 pályázat 2 milliárd 384
millió forint támogatást kapott – mondta el
bevezetőjében Kapus Krisztián polgármester.
A program jelentőségéről Chladek Tibor, a

Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének
szóvivője beszélt. Elmondta, fontos változás,
hogy idéntől nemcsak az önkormányzatokon
keresztül, hanem egyénileg is lehet pályázni a
tanyák villamosítására. A villamosítás akár
megújuló energiaforrások felhasználásával is
megvalósulhat.
További információ: Az 56/2013. (VI.29.) VM ren-
delet elérhető a Magyar Közlöny 63092-63128.
oldalán:http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/378
db38eca774f43f8a1bf4b689f40350d1c5f13/megtek-
intes. www.tanyakonelok.eu

Harmincnál több parkoló 
épül a kórháznál
Komoly fejlesztések kezdődnek rövidesen a
kiskunfélegyházi kórházban. A beruházáshoz
kapcsolódóan 30-32 új parkolót építenek az in-
tézmény udvarában. A tervek szerint az autók
a Fadrusz utcai raktárépületnél, a portával
szemben, valamint a malom mellett várakoz-
hatnak a jövőben. A járművek közlekedését
sorompó szabályozza majd. Minderről a július
4-én megtartott egyeztető megbeszélésen szüle-
tett döntés – tájékoztatta lapunkat Kapus Krisz-
tián polgármester.

A parkoló építésével kapcsolatban több, a
tervektől eltérő elképzelés született. Az önkor-
mányzat a lakosság érdekeit szem előtt tartva
arra törekedett, minél több megállóhelyet alakít-
sanak ki az intézmény környékén. Az egyik
javaslat az volt, hogy igazgatóság épülete előtt
építsenek új parkolókat, illetve a meglévők
helyett az út szemben lévő oldalán alakítsanak
ki újakat. Ez azonban komoly és hosszan tartó
engedélyeztetési eljárást vont volna maga után.
Kérdéses volt az is, hogy a hatóság jóváhagyja-e
a változtatást. A megbeszélés eredményeként
kompromisszumos megoldás született. Az ere-
detileg tervezett huszonhat parkoló helyett 30-
32 megállóhelyet alakítanak ki a kórház
területén a betegek számára.

Egészségügyi központ lehet 
a kommendáns hivatal
Helyszíni bejárást tartottak június 24-én a men-
tőszolgálat, a védőnői szolgálat, és a Kistérségi
Háziorvosi Ügyeleti Társulás képviselői a volt
kommendáns hivatal épületében.

Az elképzelések szerint ugyanis a Hunyadi utcai
rendelőből ide költözne a védőnői szolgálat, a
mentőállomás felújításának idejére a mentők, il-
letve az épületben kapna új helyet a közel 50 ezer
ember ellátásért felelős központi háziorvosi ügye-
let. Az ügyeleti szolgálat esetében a költségeket
közösen (lakosságarányosan) finanszírozná Kis-
kunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Petőfi-
szállás, Pálmonostora, Gátér önkormányzata és a
szolgáltatást végző társaság is hozzájárul a kiadá-
sokhoz. A mentők és a védőnők saját költség-
vetésükből fedeznék a felújítási költségeket. A
beruházásról a költségek ismeretében és az en-
gedélyek birtokában döntenek az érintettek -
mondta el Kapus Krisztián polgármester.

Pert nyert az önkormányzat
A képviselő-testület határozatának eleget téve
az önkormányzat februárban felbontotta a
szerződést a Kiskunság 96 Vendéglátó és Szol-
gáltató Kft.-vel. A város egyben közbeszerzési
pályázatot írt ki iskolai tálaló konyhák
üzemeltetésére. 

A cég nem hagyta annyiban a képviselő-tes-
tület döntését és perre vitte az ügyet. A bíróság
elsőfokú határozata értelmében az önkor-
mányzat a törvénynek megfelelően járt el, a
szerződés felmondása jogszerű volt- tájékoz-
tatta lapunkat dr. Endre Szabolcs jegyző.
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Nyolc család összefogásával épült új járda a
Batthyány-Lónyay utcai közben. A munka június
25-én kezdődött a meglévő elavult és bale-
setveszélyes téglák, betonlapok felszedésével. 

A törmelékek elszállítását követően sóderágyba
fektették a piac területéről származó 40X40 cen-
timéteres nagyságú járólapokat. Az új járdát
június 28-án kisebb ünnepség keretében avatták
fel – tájékoztatta lapunkat Szamosi Endre, a
körzet önkormányzati képviselője.

Elkészült a Dankó Pista utcai bölcsőde felújítása. A
létesítmény műszaki átadását július 1-jén tartották,
a kulcsokat július 2-án adta át a beruházó az in-
tézmény vezetőinek. Az átadáson jelen volt Gyenes
Attila, a körzet önkormányzati képviselője és Balla
László alpolgármester, akik a parkolók és az esővíz
elvezetés ügyében egyeztettek.

A közel 150 milliós beruházás kapcsán két lénye-
ges problémára hívta fel a figyelmet a minap
Gyenes Attila. A tumultus kialakulásának megaka-
dályozása és az esővíz elvezetés ügyében a körzet
önkormányzati képviselője az illetékesek segít-
ségét kérte. Mivel a bölcsőde bejárata áttevődött a
Mezősi Károly utcára, szeptembertől nem egy, ha-
nem két intézménybe hozzák reggelente és viszik
délután a szülők gyermekeiket. A zsúfoltság mega-
kadályozása érdekében forgalomtechnikai vizs-
gálatot kezdeményezett, melynek függvényében
dől el, hogy a Mezősi Károly utca ezen a szaka-
szán csak az egyik oldalon engedélyezik a parko-
lást, vagy az egyirányúsítás mellett döntenek a szak-
emberek. A komfortosság növelése érdekében sze-
retnének új parkolókat is kialakítani az in-
tézmények közelében. Mindemellett a jelenleginél

hatékonyabb megoldást kell találni az esővíz
elvezetésére. A megnövekedett tetőfelület miatt
jóval nagyobb mennyiségű csapadékvízzel kell
számolni. A Dankó Pista utcai oldalon kézenfekvő
megoldást kínál a Kossuth utcai fővezeték, a
Mezősi Károly utcában az elsődleges feladat a csa-
tornaszemek kitakarítása. Az épületek tetejéről
lefolyó víz egy részét a tervek szerint az óvoda és a
bölcsőde udvarának zöldfelületén szikkasztanák. Ez
azonban újabb probléma forrása lehet, szeretnék
elérni, hogy ehelyett a zárt csapadék-víztározóba
kerüljön az esővíz. A feladat megoldására két hónap
áll rendelkezésre – mondta el Gyenes Attila.

Átadták a Dankó utcai bölcsőde kulcsait

Elkészült a „Közös köz” járdája

Hatalmas kátyúk nehezítik a közlekedést Liget, az
Alpári, Tanyasori és a Körösi útban, illetve a mé-
lyedésekben összegyűlő esővizet, sarat, kavicsokat a
kamionok felverik a házak falára. Az áldatlan álla-
potok megszüntetése érdekében, lakossági kezde-
ményezésre aláírásgyűjtés indult. Dongó József, a
körzet önkormányzati képviselője július 3-án
egyeztetett a helyszíneken az útfenntartó, a Bács-
Kiskun Megyei Közútkezelő Kht. szakembereivel.

Dongó József lapunk érdeklődésére elmondta, az em-
lített útszakaszokon nagyon nagy a gépjárműfor-
galom. A sebesség és a túlterhelés miatt az út meg-
süllyedt, kigödrösödött, kátyússá vált. A gépjárművek
a megrepedezett útról aszfaltdarabokat repítenek a
járdára és az úthoz közeli ingatlanokra, betörve az
ablakot, megrongálva a vakolatot, a kapuszárnyakat.
Az éjjeli teherforgalom zajhatása nagyon megterhelő
a lakosok számára. A nagy sebességgel haladó jár-
művek miatt a közlekedés baleset- és életveszélyes.
A veszély megszüntetése érdekében indokolt lenne
a forgalom lassítása, az aszfaltréteg javítása, gyalog-
átkelő helyek kialakítása, a közvilágítás fejlesztése.
A megbeszélés eredményesnek bizonyult. A közútke-
zelő képviselője, dr. Sztana Zoltán igazgató és Péter
Tamás, a kecskeméti üzemmérnökség vezetője ígé-

retet tett arra, hogy rövid időn belül elvégzik a Liget
utca kátyúzását. Veszélyt jelző táblákat helyeznek ki
az Alpári út kritikusnak ítélt reptéri szakaszánál.
Munkagépeket biztosítanak a Kőrösi út padka-
javításához. A közútkezelő képviselői elviekben
egyetértettek a Liget és az Alpári útba tervezett
gyalogátkelőhelyek kialakításával, ám ennek költ-
ségeit az önkormányzatnak kell finanszírozni. Mivel
a szennyvízcsatorna beruházás érinti a Tanyasori utat,
egyelőre a kátyúzást végzik el a szakemberek. Az út-
felület rendbetételére a munkálatok befejezése után
nyílik lehetőség – mondta el lapunk kérdésére Sipos
Róbert, a városüzemeltetési csoport munkatársa.

-g-

Megszűnnek a balesetveszélyes kátyúk 
a Liget,  Alpári, Tanyasori és a Körösi útban

30 új parkolót építenek
a Béke téri piacnál
Folytatás az 1. oldalról. 
A forgalmi rend ésszerű átszervezésével hu-
szonkét új parkolót sikerült kialakítani a piac-
nál a gépkocsik számára. A ruházati árusok
sorainak áthelyezése miatt, a szabadon maradó
járda felületen felmerült további újabb parko-
lók kialakításának lehetősége is. A javaslat sze-
rint a templom felőli járdán a fák közé 2-2 kocsi-
állásos parkolók kerülhetnének kialakításra. A
fák közötti távolság azt szűkösen ugyan, de
lehetővé teszi úgy, ha a szabványos parkoló
szélességbe a fák gyökerének védelmére beé-
pített ún. faveremrácsok felületét is beleszá-
mítjuk. A járdát jelenleg kiemelt szegély vá-
lasztja el az úttól, amelyet teljes hosszában el
kell bontani és a megmaradó szintkülönbség
áthidalására alkalmas döntött szegélyt kell
építeni. A parkolóba beálló gépkocsik elejénél
további átgondolást kíván annak a műszaki
megoldásnak a kiválasztása, amely elkülöníti a
gyalogos és a gépjármű forgalmat. Itt ezzel a
megoldással kilenc új parkolóhelyet lehet
létesíteni. Az út túloldalán, a Constantinum In-
tézmény előtt hasonlóan lehetne parkolókat
kialakítani a jelenlegi gyephézagos burkolaton,
viszont a fák között itt csak egy-egy gépkocsi
fér el. Itt is kilenc parkolóhelyet lehet léte-
síteni – tájékoztatta lapunkat Sipos Róbert, a
városüzemeltetési csoport munkatársa.

Bevezetik a „Helyi Pénzt”
A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a képviselő-
testület június 27-én. Az intézményvezetők közül a
Móra Ferenc Gimnázium igazgatójának vezetői
megbízatása járt le. A testület tagjai véleményezési
jogukkal élve támogatták Rosta Ferenc pályázatát,
így ha az oktatásért felelős miniszter úgy dönt, a je-
lenlegi igazgató irányíthatja további öt évig az in-
tézményt.

Ismét napirendre tűzték a díszterem korszerűtlen
hangosító berendezésének és szavazórendszerének
megújítására benyújtott előterjesztést, amelyet a
kivitelező cég azzal egészített ki, hogy munkadíjuk
terhére három darab laptopot ajánlottak fel az önkor-
mányzat dolgozói számára. A Darvas téri bölcsőde
kisgyermekei is új ágyakat kapnak ötszázezer forint
értékben. A városatyák elfogadták a Helyi Esélye-
gyenlőségi Programot. Támogatták a Gyémánt-lakó-
park melletti terület sport-rekreációs területté nyil-
vánítását. Ennek köszönhetően a jövőben a „Gyé-
mánt Wellnes” fürdő is megépülhet az érintett terü-
leten. A napirendi pontok között szerepelt a „Helyi
pénz”, a Kiskunsági Arany Forint bevezetésének
lehetősége is. A képviselők ennek érdekében létre-
hozzák a Gyárfás István Alapítványt, az öt fős ku-
ratórium elnökévé Kapus Krisztián polgármestert, a
kuratórium tagjának pedig Balla László alpolgár-
mestert delegálják. Az alapítvány Kiskunhalas,
Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza városokat és járási
körzetét fogja össze. A Helyi Pénz bevezetésének
előnye, hogy helyben tartja a tőkét és dinamizálja a
helyi gazdaságot, javulhat a foglalkoztatottság és
város adóbevételei is növekedhetnek. A Jogi Bi-
zottság tagjai anyagi támogatást nyújtanak a Vöröske-
resztes táborba utazó félegyházi gyerekeknek, amely-
hez Kapus Krisztián kezdeményezésére a képviselő
testület tagjai is csatlakoztak.   Molnár Katalin
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Az eligazítás után első útjukra indult július 2-án a
helyi Tourist Police szolgálat négy tagja. A szük-
séges tudnivalókat Magony János rendőr hadnagy,
a Körzeti Megbízotti Alosztály csoportvezetője is-
mertette a diákokkal. 

Az első útjuk a Szezonális Tourinform Irodába ve -
zetett, ahol városismertető kiadványokkal felszerel-
kezve kezdték meg tevékenységüket. Dr. Horváth-
Rekedt Gréta, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-

ság sajtóreferense elmondta, ötödik éve működik
nyaranta a Tourist Police városunkban. Az idegen
nyelveket is beszélő fiataloknak az a feladatuk, hogy
információt adjanak a városba érkező turistáknak, de
bűnmegelőzési szempontból is fontos a szolgálat, az
uszodában például arra hívják fel az emberek fi-
gyelmét, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket.
Idén júliusban a Constantinum Intézmény Gimná-
zium rendvédelmi osztály diákjai vállalták el a fe-
ladatot, akik egyhetes turnusokban váltják egymást.

Egy hónapig járőrözik a Tourist Police

A szépségkirálynőket fogadta a polgármester Jászságért Díjat kapott 
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

Idén Bánkiné dr. Molnár Erzsébet törté-
nésznek, az MTA doktorának ítélte oda a
Jászságért Díjat és a vele járó 1.000.000
forint elismerést a Jászságért Alapítvány
Kuratóriuma. A rangos elismerést június
22-én, az elszármazott és otthon élő jászok
világtalálkozóján vette át Bánkiné dr. Mol-
nár Erzsébet Jászberényben.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 1946-ban szü-
letett Tiszavárkonyban. Felsőfokú tanul-
mányait Debrecenben és Budapesten végez-
te: népművelés-könyvtár, illetve levéltáros
diplomája van. 1979-ben egyetemi doktori,
1994-ben kandidátusi címet szerzett. 2005-
ben lett az MTA doktora.
Egész pályafutása Bács-Kiskun megyéhez és
a Kiskunsághoz kapcsolódik. Kezdetben
Kiskunfélegyházán, majd a megyében a köz-
művelődés területén dolgozott. 1974-től a
megyei levéltár kiskunfélegyházi részlegé-
nek vezetője. 1997-től tíz évig a félegyházi
Kiskun Múzeum igazgatója. Ezt követően a
megyei múzeumi szervezet tudományos tit-
kári posztját töltötte be. 2001-től több
egyetem doktori iskolájában oktat. Páratlan
tárgyismeretét számos szakmai szervezetben
is kamatoztatja.
1974-től fordult kutatói érdeklődése a 18-19.
század felé, a szabad kerületekre, kiemelten
a Jászkun Kerületre. Ezen belül szakterülete
a társadalomtörténet, igazgatástörténet, tár-
sadalomnéprajz. Kutatási eredményeit rend-
szeresen publikálja önálló kötetekben, fo-
lyóiratokban, levéltári és múzeumi évköny-
vekben, szaklapokban, napilapokban. 17 ön-
álló kötete, közel 200 tanulmánya, újság-
cikke jelent meg. Számos, a jászkunok törté-
netével foglalkozó konferenciát szervezett
vagy előadóként vett részt azokon. Közért-
hető, népszerű, eleven stílusa megbecsült,
kedvelt előadóvá teszi.
Legutóbbi, nagysikerű kötetét – Földadta
sors – Népélet a Jászkunságban (1745-1848)
– a Jász Múzeum adta ki. Munkásságát több
Bács-Kiskun megyei díjjal ismerték el.
Aki napjainkban a magyarrá lett jászkunok
redempció (önmegváltás) utáni története
iránt érdeklődik, a legátfogóbb, naprakész is-
mereteket Bánkiné dr. Molnár Erzsébet
könyveiben találja meg. Tudományos mun-
kásságában elválaszthatatlanul összefonódik
az egykori hármaskerület jász, kiskun és
nagykun népének sorsa. Ezért tartozunk
köszönettel a kiskunsági kutatónak mi já-
szok, apáink történetének, saját népcsopor-
tunk történelmének megörökítéséért. –
hangzott el a Jászságért Alapítvány díjának
átadásakor.

A legszebb lányok Kiskunfélegyházán élnek.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy egy hét alatt két
leány nyert szépségkirálynői címet. 

Vidéki Nikolettet, a Kiskunfélegyházi Vasas há-
romszoros országos bajnokát választották a sport-
ág legszebbjének. Lezárult ugyanis a Magyar
Birkózás Facebook-csoport nagyszerű szavazós

játéka, amely azt volt hivatott el-
dönteni: ki a sportág legszebb lánya
2013-ban. Az oldalnak több mint
félmillió látogatója volt. A győztes,
Vidéki Nikolett a verseny során
6239 lájkot kapott.
A tizenhat éves kiskunfélegyházi
diáklány, Tímár Zsanett nyerte meg,
a Szankon megrendezett V. Méz- és
Meggyfesztivál szépségversenyét.
Meggykirálynő udvarhölgyei a szol-
noki Juhász Enikő és a kalocsai
Barthl Kitti lettek. Tímár Zsanett
július 3-án a Gyermek és Ifjúsági

Önkormányzat vendége volt a városházán. A
meggykirálynő a versenyen szerzett tapaszta-
latait, élményeit osztotta meg diáktársaival.
Tímár Zsanett sikeréhez Kapus Krisztián pol-
gármester is gratulált, aki maga is részt vett az
élménybeszámolón. Városunk első embere a
legszebb birkózólányt július 8-án köszöntötte a
Városházán. 

Kilencedik alkalommal tartották meg a hármas
kerületek: Jászság, Nagykunság és Kiskunság
településeinek találkozóját.  A kézi-aratóversenyre
július 6-án Kiskunfélegyháza – Haleszban került
sor. A rendezvényen városunk, a jász, a nagykun
és a környékbeli települések elöljárói is részt vettek. 

A versenyt Kapus Krisztián polgármester, ország-
gyűlési képviselő, a Kiskun Önkormányzatok
Szövetségének elnöke és Ván Jenő kiskunkapitány,
a Nagyszőlő Úti Gazdakör elnöke, főszervező nyi-
totta meg. Délután hagyományokhoz igazodó kul-

túrműsor, néptánc, népdal, népzene,  sportos népi
játékok (kötélhúzás, gólyaláb futás, zsákba ugrás és
különböző humoros vetélkedők) várta az ér-
deklődőket Haleszban. 
Az aratóversenyen idén is népes mezőny gyűlt
össze, még a határon túlról is érkeztek csapatok. A
megmérettetés remek hangulatban zajlott. A szigorú
zsűri hosszas tanakodás után a következő sorrendet
állította fel.  
Eredmények: 1. Öreg kakas két tyúkkal (Zenta), 2.
Aranykalász Baráti Kör (Karcag), 3. Birinyi Rozs-
dás Penge ( Jászberény).                                          -g-

Hármaskerületi aratóverseny Haleszban 
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Egy forró nyári napon, az óbudai temető hűs fái
alatt helyezték örök nyugalomra, az életének 102.
évében elment Morell Mihályt, városunk díszpol-
gárát.

Miska bácsi Félegyházát tekintette szülővárosának,
mivel eredeti szülőhelyét elorozta tőle Trianon. Gyer-
mekkori eszmélése, iskolás élményei városunkhoz
kötötték, s itt járt abba a híres gimnáziumi osztályba,
ahol osztálytársai voltak többek közt a Sopron váro-
sában szobrot kapott Földi Lőrinc, vagy a 20. századi
magyar képzőművészet nagy egyénisége Szántó
Piroska. Ők hárman és persze a többi osztálytárs tette
az 1931-ben érettségizett társaságot a kétszáz éves
alma máter talán legnagyszerűbb osztályává.  Ők
írták a máig legszellemesebb iskolaújságot, pl.: a
„VI. ERESZTÉS-t” s akkortájt indult el a ballagás
máig fennálló formája is. Gyönyörűen elkészített
tablójukra a fővárosiak igencsak rácsodálkoztak
amikor a 100 éves jubileumi kiállításon szembesül-
hettek vele a Stefánia palotában.
Maga a temetés szerény volt, mint maga Miska

bácsi. A szakma nagy része - igazolatlanul - hiányzott
az utolsó útról, pedig a magyar filmművészet egyik
legjelentősebb alakja volt, de szobrászművészként,
illetve a festészet magas szintű művelőjeként is szá-
mon tartották. Talán a megélt magas életkor, mely
alaposan megritkította kortársait, barátait, volt az oka
a fájdalmas közönynek? De a vér szerinti család
hiányában is csak viszonylag kis számú rokonság ál-
hatott meg a koporsó mellett. Érzelmeinkkel keres-
sük az indokokat, de az eszünk hűvösen válaszol rá!

Így körülbelül harmin-
can ülhettünk be a
légkondicionált halottas
ház csendes mértéktartó
hűvösségébe, s hallgat-
tuk  Andrási Ferenc film-
rendező, Dr. Feledy Ba-
lázs művészeti író, va-
lamint Kiskunfélegy-
háza polgármesterének
búcsúszavait, aki a város
nevében köszönt el dísz-
polgárától.
Kiskunfélegyházát Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

ny. igazgató, Mészáros Márta a Kiskun Múzeum
igazgatója, Kapus Krisztián polgármester, és az
egykori alma máter mai igazgatója, e sorok írója
képviselte. 
A forró nyári nap gyorsan eloszlatta a gyászolókat
és újra beállt a csend az óbudai sírkert álmos fái alatt.
Városunk neves díszpolgárának emlékét csak a Pol-
gármesteri Hivatal első emeletén, a díszpolgárok
neveit felsoroló fekete tábla, illetve az egykori gim-
náziumának galériájában elhelyezett két alkotása
őrzi. És hát az a gyönyörű tabló amelyen az utolsó
kis lángocska is kihunyt, s amely innentől kezdve
már csak az öröklétben merevedett sárgult fényké-
peket őrzi.  Miska bácsi a gimnázium egyik leg-
nevesebb öregdiákja elment, de az iskola és annak
előkertje nagyon várja, hogy mielőbb visszatérjen és
itt maradjon köztünk az „Égi vándor” szobrának
alakjában.

Rosta Ferenc 
Móra Ferenc Gimnázium  igazgatója

A hegyikristály
„Mint a Montblanc csúcsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély”

Tony és társai tovább akartak menni az alaptáborból,
hisz várta őket a Hegy. A majdnem elhagyatott,
hegyekkel körbevett táborban aljas, gyáva támadás ál-
dozatai lettek. Néhány őrült „vadász” ugyanis úgy gon-
dolta, hogy az emberek vadászszezonja is megkez-
dődött… 
Anton Dobes uhroveci képviselő, hegymászó.
Született: Zsolnán (Zilina) 1963. április 10-én.  Elhunyt:
(megölték) Pakisztánban  2013. június 23-án a Nanga
Parbat alaptáborában
Tony sikeres hegymászó, tátrai hegyimentő, vál-
lalkozó, önkormányzati képviselő volt. Nevéhez több
hétezres csúcs, számtalan tátrai csúcs megmászása
fűződik. Sikeres expedíciókon vett részt a Himalájában
is, 2009-ben meghódította a 8201 méter magas Cho
Oyu csúcsát. Járt az Everesten, ahol oxigénpalack nél-
kül 8200 méterig jutott. Erőss Zsolt barátunkat 2010-
es tátrai balesete és mentése óta személyesen ismerte.
Egy nemzetközi csapat tagjaként a híres Nanga Parbat
megmászására készült társával a legendás Peter Sperka
hegyivezető-és hegyimentővel, akinek a nevéhez szin-
tén több himalájai mászás és nyolcezres meghódítása
fűződik. 2013. június 23-án az alaptábor közelében
pakisztáni fegyveresek megtámadták a külföldi
hegymászók egy csoportját. Az eszeveszett vérengzés-
ben 10 külföldi hegymászó és 1 pakisztáni vezető életét
vesztette. 
Anton Dobes hegymászót, Tonyt gyászolja: felesége,
2 leánya, barátai, a Szlovák Köztársaság, a szlovákiai
és a nemzetközi hegymászó társadalom, a Tátrai
Hegyimentő Szolgálat (HZS), Uhrovec képviselő-
testülete, a falu lakossága, Kiskunfélegyháza Képvi-
selő-testülete és mindazok, akik ismerték.
A Nanga Parbat Alaptáborában meggyilkolt Anton
Dobes"Tony"búcsúztatása 2013. július 3-án 15 órakor
volt a Zayugróci (uhroveci) temetőben. Kiskunfélegy-
háza polgármestere és képviselő-testülete táviratban fe-
jezte ki részvétét Zayugróc testvértelepülés önkor-
mányzati képviselőjének tragikus halála miatt. A
gyászszertartáson és búcsúztatáson Kiskunfélegyháza
városát Balla László alpolgármester, Bense Zoltán
képviselő és Kormányos Imre a Testvérvárosi
Egyesület Elnöke képviselte. A delegációhoz Komá-
romban csatlakozott Erzsébet asszony tolmács.
Uhrovec elöljárói, Zuzana Máčeková polgármester asz-
szony és Dušan Čabrák alpolgármester Anton Dobes
emberi tulajdonságai közül a segítőkészséget, ál-
dozatvállalást, a közösségért való tenni akarást, a faluja
és az emberek iránti szeretetét emelték ki.
A hegyimentők búcsúbeszédében megemlítették, hogy
Tonot és társát az expedícióban nem hegymászás
közben érte baleset, tragédia, nem a hegy „ölte” meg
őket, hanem az emberi gonoszság, gyűlölet, a gyilkos
eszme. Személyükben olyanok haltak meg ártatlanul,
akik sokszor az életüket kockáztatták más emberek
megmentése által.

Robert Kaliňák belügyminiszter – aki mindkét
hegymászó temetésén részt vett – a zayugróci búcsúz-
tatáson azt mondta, hogy Dobeš áldozatkész ember
volt. Tavaly feladta élete álmát, hogy megmássza a
világ legmagasabb pontját, hogy megmenthessen egy
kanadai hegymászót. A miniszter beszédében megis-
mételte: a két hegymászó halála is jelzi, hogy a terro-
rizmus Szlovákiát is érinti.
Tono! Nyugodj békében!                                          Bense Zoltán  

Miska bácsi...

Köllő Miklós alkotását július 14-én délelőtt 11 órakor
Bozóki István kőfaragó műhelyének Csanyi úti
telephelyéről fúvószenekar és lovasbandérium kísére-
tében viszik a Jókai utcán át a Spar parkolóján ke-
resztül az Ótemplom elé. A menet 11.30 órakor ér-
kezik a Petőfi térre. A szobrot Kapus Krisztián
polgármester köszöntője után emelik a helyére. 
Július 30. 18 óra Petőfi tér: - Félegyházi fanfár, him-
nusz (Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar) - Ko-
vács Ferenc, a Petőfi Sándor Gépészeti és In-
formatikai Szakközépiskola tanulója Petőfi Sándor:
Szülőföldemen c. versét mondja el. - Köszöntőt mond
Kapus Krisztián polgármester, a helyi Petőfi Emlék-
bizottság elnöke - Petőfi Sándor megzenésített verseit
előadja dr. Tóth Ákos tárogatós, főiskolai docens. -
Ünnepi beszédet mond L. Simon László, a Magyar
Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke a
Nemzeti Kulturális Alap alelnöke. - A felújított Petőfi-
szobor leleplezése. 19 óra: Kiskun Múzeum: A
kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum vándor-
kiállítását megnyitja Kispálné Lucza Ilona, az Orszá-
gos Petőfi Társaság elnöke. A Széljáró Balladás
Együttes megzenésített Petőfi-verseket ad elő. 
Köllő Miklós Petőfi-szobrát 1897-ben Segesváron ál-
lították fel, majd 91 évvel ezelőtt Kiskunfélegyháza
főterén került elhelyezésre.  A szobor és a talapzat tel-

jes felújítását a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek  Kollégiuma 10 millió forinttal támo-
gatta. 1922-ben a talapzatot Radnay Béla szobrász-
művész tervei alapján az Ujszászy-Mailáth cég
készítette el.  A felújítási munkálatokat 2013-ban Bo-
zóki István kőfaragómester és Máté István szob-
rászművész végezte. 
Móra Márton-emléknappal kezdődnek a Móra-em-
lékévek Kiskunfélegyházán. A programra július 20-án
kerül sor.  A rendezvényt, egyben a Móra-emlékéveket
Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képvi-
selő nyitja meg 10 órakor Móra Ferenc Emlékházban
(Móra Ferenc u. 19.). Az ünnepi műsorban a Con-
stantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói közreműködnek. Ezt követően
koszorúzzák meg (11 órakor) Móra Márton sírját az
Alsótemetőben.  A 100 éve elhunyt Móra Mártonra
Kapus Béláné ny. igazgató, a Móra Emlékbizottság
ügyvezető elnöke és Vészits Andrea, Móra Márton
ükunokája emlékezik. A Móra Ferenc Gimnázium
növendékeinek előadása után tujafa ültetésre, majd
koszorúzásra kerül sor. Kiállítás nyílik 12 órakor a
Kiskun Múzeumban Móra Márton remekes szűcs
emlékére a szűcsmesterségről. A tárlatot Mészáros
Márta, a múzeum igazgatója, a Móra emlékbizottság
tagja nyitja meg. 

Móra Márton és Petőfi emléknapok  

Kapus Krisztián polgármester kezdeményezésére
sokan készítettek fotókat Kiskunfélegyháza tavaszi
épületeiről, hangulatáról, ezáltal is megmutatva
városunk szép helyeit, szép pillanatait. 

A képeket a Facebook oldalon több ezren tekintették
meg. A szakmai zsűri a legkiválóbbnak Dobák-
Barna Rita, Barna-Pap Rozália, Csizmadia Máté

fotóit ítélte. A díjakat június 18-án adta át számukra
Kapus Krisztián polgármester. Nyárra újabb fotópá-
lyázatot írtak ki “Legszebb nyári fotó Kiskunfélegy-
házáról” címmel. 
A pályamunkákat a kapuskrisztian6100@gmail.com
e-mail címre lehet elküldeni augusztus 31-ig. 

További infórmáció: 
http://felegyhazikozlony.hu/?p=56302

Jutalmat kaptak a fotópályázat nyertesei
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Orvosi ügyeletek

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.

Újtemplom: - Július 13-án, szombaton az esti szentmisét Finta Lajos, a
perui indiánok között működő atya fogja tartani. A szentmise után előadást
tart munkájáról. A szentmise és az előadás során gyűjtést tartunk munkájá-
nak támogatására.  - Jövő vasárnap délelőtt ½ 11-kor tartják a kunszállási
templom búcsúját.
Ótemplom: - Július elsejétől szeptember elsejéig a ½ 11-es szentmisék
vasárnaponként elmaradnak. Tehát szentmisék lesznek reggel ½ 7, 8 9, és
este ½ 7-kor, valamint a Kalmár kápolnában 17 órakor. -Július 13-án a Fa-
timai Szűz emléknapja lesz. Délben szentmisét mutatunk be, előtte fél órával
a rózsafüzért imádkozzuk.  - Szeretettel várják a szervezők július 20-án
Kiskunfélegyházára a Móra-emlékévek megnyitójára és a Móra Márton-
emléknap rendezvényeire önöket. 

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 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. GYERMEKOR-
VOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskun-
félegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett
ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: 
Július 8-14-ig: PINGVIN Patika Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel.: 76/560-
081; július 15-21-ig: SZENNA Patika, Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3.
Tel.:76/466-398; július 22-28-ig: HOLLÓ Patika, Kiskunfélegyháza, Holló
Lajos u. 71. Tel.:76/462-454; július 29 - augusztus 4-ig: HÓVIRÁG Patika
Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363; augusztus 5-11-ig: KAMILLA Patika,
Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76 432-000
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:  július 13-14-én: Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel. 20/316-5995) és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza,
Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/361-9330); július 20-21-én:  Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/367-7242) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló,
Dózsa György u. 38.; július 27-28  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: Magyar Adrienn – Szabó Csaba,
Csenki Krisztina – Tarjányi Árpád Mátyás, Seres Ilona – Varga-Gácsi István,
Dr. Máté Nóra – Herédi-Szabó Péter, Hegedűs Alíz – Réczi Tamás.
Meghaltak: Szabó József, Trombitás László, Ganev Mihály Lajosné Réczi-
cza Julianna Mária, Lőrincz Lászlóné Farkas Ilona, Patyi Károlyné Varga
Margit, Banóné Ajtai Terézia, Keserű Pál – Kiskunfélegyháza. Görgicze
Katalin, Marozsi Péter Pálné Princz-Jakovics Éva, Baranyi Kálmánné Sánta
Ilona, Úri Jenő – Kecskemét. Horváth Sándorné Tézsla Katalin, Gyulai
Dezső – Lajosmizse, Andó Pál – Nyársapát. Péter-Szabó Ferencné Busa
Margit, Kátai István – Jászszentlászló. Burján István – Nagykőrös. Magyar
Józsefné Pintér Ilona – Fülöpszállás.  Novák Tiborné Nagy Emma Gyöngyi
– Lakitelek. Halasi Józsefné Szín Juliánna –Tiszakécske. 

Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza,
Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet 1 fő részére SZAKÁCS munkakör betöl-
tésére. A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel
létesítendő. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 29-i beérkezéssel.
A pályázatokat az intézmény címére kérjük benyújtani és a borítékon feltüntetni:
„Szakács”. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 5. A munkakör
az elbírálást követően azonnal betölthető. Részletek: 
http://felegyhazikozlony.hu/?s=szak%C3%A1cs&.x=0&.y=0

Várjuk jelentkezését
a „Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskola” projekt keretében induló MEZŐGAZ-
DASÁGI KÉPZÉSHEZ 2013. május elején elindult a Félegyházi Hangya-2010
Termelőiskola projekt, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
vezetésével.  A program célja az Aranykalászos Gazda képzésen túl olyan lehetőség
biztosítása a jelenleg álláskereső aktív korú lakosság számára, mely bővebb szak-
tudással, új piacok megteremtésével egy hosszú távú perspektívát nyújtson szá-
mukra a termelésben.  A termékek értékesítésében és a piac szervezésében a
Megújuló Hangya 2010 Szövetkezet és annak partnerei fognak segítséget nyújtani.
A projekt során építési beruházás is megvalósul az Önkormányzat Csongrádi úti
Tangazdaságában, mely egyben a gyakorlati helyszíne a képzésnek.  Együttműkö-
dés, termelés, hosszú távú munkalehetőség!  Amennyiben a programban részt kíván
venni, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:  A Félegyházi Termelőiskola
ügyfélszolgálati irodájában: Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 12.szám (volt tiszti klub) I. emelet
104., A www.psvk.hu oldalon a Termelőiskola
menűpont alatt, valamit a 0620/388 3740-es tele-
fonszámon.   TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121

Kiskunfélegyháza Járás hírei 
Tisztelt Ügyfeleink! Az aratással összefüggésben az alábbiakban szeret-
nénk Önöket tájékoztatni az alapvető tűzvédelmi szempontokra
vonatkozóan azzal, hogy 2013. június 20. és július 31.  között a
tűzvédelmi szempontok megtartását a Katasztrófavédelmi szervezet
fokozottan ellenőrzi.  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az aratás idejére
vonatkozó tűzvédelmi szabályokról további tájékoztatást találnak a Pol-
gármesteri Hivatalok hirdetőtábláin. 
Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok: Kalászos ter-
mény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet alapvetően meghatározza:
- a tűzoltó készülékek megfelelősége, - a mezőgazdasági erő- és munka-
gépek és egyéb járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése
(jegyzőkönyv, gépszemle), - az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szik-
ratörő műszaki állapota, tisztántartása, - a tartalék üzem- és kenőanyagok
elhelyezése, - a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások
betartása, - a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége, - a learatott kalászos
termény  az Országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 06.)
BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti elhelyezése, - az OTSZ
által előírt területen a védőszántás kialakítása, - a mezőn összerakott kazal
tárolási kialakítása, - a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.
Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét alapvetően
meghatározza: - a megfelelő tűzvédelmi szabályzat, - az OTSZ szerinti
tűzveszélyességi osztályba sorolás, - a munkavállalók tűzvédelmi oktatása
és annak nyilvántartása, - a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munka-
körök nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szak-
vizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása, - a villamos- és vil-
lámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása
(jegyzőkönyv, minősítő irat), -a terményszárítás szabályainak betartása.

Tanyafejlesztési Program 2013. 
Támogatás vehető igénybe: a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület)
- a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a
tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület) - a tanyák és az alföldi tanyás
térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági
tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság in-
dításához (3. célterület) - a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése,
fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamos-
energia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület). Pályázók köre,
célterülettől függően: magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások, in-
tézmények. A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon
– a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalom-
mal és mellékletekkel – a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban
kell benyújtani. Pályázati kiírás : http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php
A pályázatok benyújtásának ideje: 2013. július 8. -2013. augusztus 7. között.

Csatornázási helyszínek, Bankfalu: - Béla Király utca- Nyíl utca -
Tegez utca.  Kossuthváros: - Czuczor utca - Bajza utca - Appaffy
utca.  Molnártelep: - Nagyszőlő utca - Összekötő út. Móraváros: -
Platán utca  - Akácfa utca. Kertváros: - 889 hrsz. út.
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Kecskeméten rendezték meg idén a Bács-Kiskun
Megyei Közszolgálati Dolgozók XI. Szabadidősport
Napját.

A június 21-én megtartott rendezvényen a kiskunfél-
egyházi önkormányzat (és járás) – közel 60 fővel – a
legnépesebb csapatként vett részt a megyei vetélke -
désen.  Kispályás labdarúgás, Tó-futás, városismereti

verseny, sakk, strandröplabda, horgászat, streetball,
úszás, petanque, főzőverseny sportágakban lehetett
indulni. Kiskunfélegyháza csapata – először ért el
helyezést – mégpedig I. helyezett lett az összetett
csapatversenyben. Így elnyerte és egy évig őrzi a
Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség által
felajánlott vándorserleget, továbbá örökre megkapta
annak kicsinyített mását.            Fotó: Szabó Gábor

A félegyházi közszolgálati dolgozók
sportban is bizonyítottak Idén augusztus 4-11. között rendezik meg a Bu-

gaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábort a Bugac
puszta melletti Hittanyán.

Téma: „Hiszem, ha látom!” – Látom, ha hiszem.
További információ Dr. Finta József, általános
helynök, táborvezető. tel: 20/917-7621 finta-
jozsi@freemail.hu Kapus Krisztián tábor-
szervező. Tel: 20/977-1497 
kapuskrisztian@kapuskrisztian.hu. 
A lelkigyakorlatos tábor honlapja: 
www.hittanya.hu.

Június 24-28 között tartotta hagyományos Sakk
napközis táborát a KHTK Honvéd Sakk Szakosz-
tálya. A táborban 22 fő vesz részt az óvodás korúaktól
a középiskolásokig. Az egyhetes foglalkozáson, a
hagyományokhoz híven nemcsak a sakkozás, a
sakkverseny játszott főszerepet. Az első napon
„erőfelmérő” versenyek zajlottak, majd különböző
sakk-fejtörő feladatokon gondolkodtak a táborlakók.

A hét folyamán megismerkedhettek a sakkversenyek
szabályaival, az órahasználattal és összemérhették ere-
jüket sakk-szimultán formájában a városi sakk-csapat
erősségeivel, Kemény Csabával és Karsai Istvánnal.
Mint minden fiatal, a szellemi sportot űző sakkozó

diákok is szeretik a mozgást, az aktív sportot. Szerdán
egész nap játékos sportversenyeken vehettek részt. A
versenyszámok között komolyabb és viccesebb fe-
ladatok is szerepeltek. Csütörtökön különféle sakk
versenyformákkal ismerkedtek a gyerekek és termé-
szetesen nem maradt el a híres sakkozók megis-
mertetése sem, hiszen hazánk színeiben is számtalan
világklasszis sakkozó versenyzett. Természetesen
háziversenyre is sor került, befejezésül pedig teszt
jellegű és szóbeli megmérettetés is várta a tábor-
lakókat. A foglalkozásokat a KHTK sakkversenyzői,
Karsai István, Kemény Csaba Tanács István mester-
jelöltek, Nagy György sportújságíró-versenyszervező
és Seres László versenybíró vezette. Molnár Katalin

Sakktábor a Honvéd pályán

Az arénában pattogott a labda
Idén is megrendezte nyári kosárlabda táborát a Fél-
egyházi Térségi Sportiskola. A táborban több mint
60 gyermek vett részt, különböző korosztályú lányok
és fiúk. 

Az egyhetes foglalkozás során a kezdőkkel igye-
keztünk megismertetni és megszerettetni a sportágat,
a már aktív játékosoknál pedig, a meglévő tudás fej-
lesztésére törekedtünk. A gyermekek korosztályokra
bontva egyszerre három pályán edzettek. A napi ed-
zésprogramot sok játékkal, sorversenyekkel és dé-

lutáni strandolással egészítettük ki. A táborunkat
megtisztelte jelenlétével Antóni József, a Paksi Atom-
erőmű SE Utánpótlás felelőse, akinek bemutató
edzését nagy érdeklődéssel figyeltük. A kosárlabda
tábor, mint minden évben ezúttal is közös mérkő-
zésekkel, valamint jó hangulatú családi programmal
zárult. Mindent összegezve sérülésmentes, vidám, és
hatékony hetet tudhatunk magunk mögött. Ezúton sze-
retnénk megköszönni a gyermekeknek a részvételt,
az edzőknek és segítőknek a sok munkát, valamint
támogatóinknak a segítséget.                  Szervezők

Ingyenes belföldi turisztikai információ-szolgáltatás
6100 KiskunfélegyházaPetőfi tér 1. (bejárat a Korona
utca felől). Tel.: 76/431-544  E-mail: kiskunfelegy-
haza@tourinform.hu. Igényelt Erzsébet Kártyát? –
Segítünk szállást foglalni. Információt szeretne úti
céljáról? –Ingyenes kiadványokat adunk. Nem tudja,
mikor utazzon?  Programokat ajánlunk! Úgy dönt,
irodánkba látogat?  Szívesen látjuk.

Kiskunfélegyházán,  családi házban kiadó szobát,
vagy házrészt bérelnék pénzért vagy gondozásért
is cserébe szociális gondozói végzettséggel, 30-as
hölgy. Érdeklődni: Boros Anita 06 30 30 464 03.

Tisztelettel tájékoztatom Kiskunfélegyháza Város
Lakosságát és minden Kedves Ügyfelünket, hogy
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 114/2013.  (VI.3.)  határozatában a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban
2013. július 22. napjától 2013. augusztus 2. napjáig
igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet
alatt a Polgármesteri Hivatalban a zavartalan ügy-
menet és feladatellátás biztosítása érdekében ügyelet
elrendelésére kerül sor. Az ügyelet keretében csak a
Pénzügyi Osztály, a Városüzemeltetési Csoport,
valamint az Anyakönyvi Hivatal tart ügyfélfogadást
naponta 8.00 -12.00 óráig. A Hatósági Osztály
vezetője. dr. Kasza Péter 07. 22-24-ig, illetve 07, 29-
31-ig 11-14 óra között tart ügyeletet, különös tekin-
tettel az őstermelők útdíjmentességére.  

Dr. Endre Szabolcs jegyző

Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban tartanak fórumot július 17-én 14 órától a Városházán.  A koncepciójának
helyzetelemző illetve javaslattevő része awww.fejlesztes.bacskiskun.hu honlapról letölthető. A javaslattevő kötet olyan munkaváltozat, melynek

formálásához minden véleményt köszönettel veszünk a fórumokon személyesen illetve írásban is a teruletfejlesztes@bacskiskun.hu címen.
Előadók: Bányai Gábor elnök, országgyűlési képviselő, Horváth Marianna területfejlesztési szakértő. 
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