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Félegyházi 

Támogatja a város
a motorsportot
A kerékpár- és motorsport
kedvelői számára kíván
pályát építeni a Kiskunfél-
egyházi Motorsport Egye-
sület a Parkerdő szom-
szédságában. 

A munka elkezdése előtt
azonban környezetvédel-
mi hatástanulmányt kell
készíteni. A város a kö-
zel másfélmilliós költségből 250 ezer forintot
vállalt magára. Minderről július 23-i ülésükön
határoztak a városatyák. 

Részletek a 2. oldalon.

Parkolók épülnek
a Kuckó bölcsőde elé
Elkészült a Dankó Pis-
ta utcai bölcsőde felújí-
tása. A közel 150 milliós
beruházás kapcsán két
lényeges probléma vető-
dött fel.

Az egyik az új parkolók kialakítása a másik az
esővíz elvezetése. A képviselő-testület július
23-i ülésén úgy döntött, hogy a probléma
megoldására 1.482.000 forintot biztosít a költ-
ségvetési rendeletében szereplő célfeladat vis
maior keretének terhére.       Folytatás a 4. old. 

Elkészült az 
„Égi vándor”talapzata
A tervek szerint augusztus
20-án, államalapításunk
ünnepén avatják fel a nem-
régiben elhunyt Morell
Mihály, Kiskunfélegyháza
díszpolgára „Égi vándor”
című szobrának köztéri
mását.

A műalkotás, melynek elkészítéséhez 4,2 mil-
lió forintot nyert az önkormányzat a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán, a Móra Ferenc
Gimnázium előkertjében kap helyet. A köztéri
alkotás öntését Mihály Gábor, Munkácsy-díjas
alkotó végzi. A szobor talapzatát Bozóki István
kőfaragó készítette el.

Több mint négyszáz félegyházi diák
kap ingyenes belépőt Ópusztaszerre

CO-érzékelők a biztonságért

Ünnepélyes keretek közt avatták fel július 30-án a Petőfi szobor új márvány talapzatát, és egyben Köllő
Miklós megújult alkotását. A munkálat költségeit a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kol-
légiuma pályázatán elnyert 10 millió forint fedezte. A felújítást Bozóki István kőfaragómester, és Máté
István szobrászművész végezte. Az avatóünnepségen Kapus Krisztián polgármester, a helyi Petőfi Em-
lékbizottság elnöke és L. Simon László, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, a
Nemzeti Kulturális Alap alelnöke mondott beszédet.                                                    Részletek a 2. oldalon. 

A legtöbb esetben a berendezések mellett a
légtérben nem található CO-érzékelő,-jelző mű -
szer. A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kiren-

deltség illetékesei ennek alapján  július 15-én az
önkormányzat részére átadtak ingyenesen 12 db
CO-érzékelő műszert.      Folytatás a 2. oldalon. 

Felavatták a megújult Petőfi szobrot

K ö z l ö n y

Együttműködési megállapodást kötött július 9-
én a Kiskunfélegyházi Önkormányzat az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkkal a
képviselő-testület döntése alapján. A dokumen-
tumot Kapus Krisztián polgármester és dr. Kiss
Róbert Károly, az ÓNTE Nonprofit Kft. általános
helyettese, igazgatási vezető látta el kézjegyével.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
2013-ban célul tűzte ki a Dél-Alföldhöz köthető
történelmi események, néprajzi nevezetességek
bemutatását, melynek kiemelt témája a XIX. szá-
zad végi betyárvilág. Ennek kapcsán „Rózsa Sán-
dor 200 éves” címmel egy országos érdeklődésre
számot tartó, minden társadalmi réteg számára

vonzó rendezvényt szerveztek. A rendezvény
megfelelő népszerűsítése céljából pedig film
készült „Rúzsa Sándor és bandája” vonatrablá-
sáról, mely esemény Kiskunfélegyháza városához
szorosan kapcsolódik. A film elkészítésével Kis-
kunfélegyházának előnyei származnak a telepü-
lésmarketinget illetve turizmust illetően, és az
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkkal
kötött együttműködés többszörösen megtérülhet.
Az 1 millió forintos hozzájárulás ellentétele-
zéseként városunk több mint 400 diákja a fenti
összegnek megfelelő belépőjegyet kap Ópusztaszer-
re a következő tanévben – mondta el Kapus Krisz-
tián polgármester.

Folytatás a 5. oldalon. 

A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kez-
deményezésére a polgármesteri hivatal illetékesei idén tavasszal felmérték a város intézményeiben
a nyitott közösségi térben található, nagyobb teljesítményű gázfogyasztó berendezéseket.
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A Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesüle-
tének tagsága július 24-én vette birtokba az új iroda-
helyiséget. A beruházás költségeit a Kiskunfélegyházi
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Korona Sport-
egyesület és az intézmény közösen fizette ki.

Kapus Krisztián köszöntőjében elmondta: Magasztos
lehet a tudat számunkra, kiskunfélegyháziak számára,
hogy városunk minden szegletében megidézhetjük
Petőfi szellemét, hiszen ugyanazokon az utcákon jár-
hatunk, ugyanazon a földön lépkedhetünk, melyen
Petőfi is járt, és ahol lovagolt fűzfasípot fújva. Amerre
járunk, minden cserebogár, minden fa susogása őt
juttathatja eszünkbe, az emlékhelyeink: a Petőfi-ház,
a Petőfi utca, a Petőfi-kút, a Hattyú-ház. Az emlékezés
és tiszteletadás helye ez a tér is, ahol most állunk.
A mi Petőfink huszonhat évet élt, de világirodalmi
rangú nemzetünk irodalmában. A mi Petőfink követ-
kezetesen és tudatosan Félegyházát vallotta szülővá-
rosának. – és ez az ő külön ajándéka, amit nekünk fél-
egyháziaknak adott.
Társadalmi rendszerek, eszmék születtek és tűntek el,
zsarnokságok élték virágkorukat és semmisültek meg,
embermilliók pusztultak el az emberi gonoszság miatt
az elmúlt másfél évszázad alatt, de Petőfi szelleme
megmaradt. Ott van és ott lesz mindenütt, ahol a sza-
badságot kell hirdetni, vagy érte harcolni. Petőfi Sán-
dor példát mutatott nekünk élet- és emberszeretetből
szíve kincseit nagylelkűen szétosztotta, mert hitvallása
volt: „ A legszebb küldetés a földön másokat földerí-
teni.” Őrizzük Petőfi Sándor emlékét, emlékezzünk
rá, aki nekünk magyaroknak, félegyháziaknak a
KÖLTŐ, így csupa nagybetűvel. Nem csupán egy Ő
a magyar irodalom poétái közül.
- Nagyon örülök annak, hogy ha, szerényen is de,

hozzájárulhattam a felújításhoz. Hiszem és vallom,
hogy a magyar irodalmi nemzet, és a magyar iro-
dalomtörténet oly szervesen folyik össze a magyar
történelemmel, amilyen módon nagyon kevés nemzet

életében. Nincs a magyar irodalomtörténetben olyan,
akit ne érintett volna meg Petőfi munkássága, akinek
ne hatott volna költészetére, aki nem próbálta volna
meg valamilyen formában költői önképét Petőfihez
viszonyítani. Talán az egyik legnagyobb hatású költő
a költészet történetében is. De, ha arra a szoborra
gondolunk, amely előtt állunk, talán az sem túlzás, ha
azt állítom, hogy ennek a szobornak a története a
magyar nemzet elmúlt száz évének, történetének a
metaforája. Ez a szobor a kor elvárásainak megfele-
lően méltó emléket állított a magyar történelemnek.
A kiskunfélegyházi közösség büszkén vállalja azt az
örökséget, amelyet Petőfi Sándor itt hagyott nekünk.
Minden évben megünneplik Petőfi Sándort ennél a
szobornál. Újabb és újabb nemzedékek számára lesz
egyértelmű Petőfi és a város kapcsolata. Mindenki,
aki ennél a szobornál emlékezik az lélekben is erősebb
magyar lesz. Azt gondolom, hogy mindannyian Petőfi
kortársai vagyunk. Kortársai vagyunk abban az
értelemben, hogy súlyos feladatok állnak előttünk.
Céljaink szinte ugyanazok, mint az ő korában a ma-
gyar íróknak és politikusoknak voltak: visszaszerezni
a nemzet szuverenitását, megszabadulni mindattól a
tehertől, amelyet az elmúlt évtizedekben az ország
kiszolgáltatottá tételével ránk tettek, és újra visszasze-
rezni nemzeti büszkeségünket. A feladat tehát nem
kisebb, reméljük, hogy erőnk, kitartásunk és tehet-
ségünk is meg lesz hozzá, hogy méltók legyünk a nagy
költő emlékéhez – hangsúlyozta beszédében L. Simon
László.
A felújított Petőfi-szobor leleplezését követően az
önkormányzat, a pártok, intézmények és a civil szer-
vezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virá-
gait. Az ünnepségen közreműködött Kovács Ferenc,
a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szak-
középiskola tanulója, dr. Tóth Ákos tárogatós,
főiskolai docens. Ezután vándorkiállítás nyílt a
kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szer-
vezésében a Kiskun Múzeumban. A tárlatot Kis-
pálné Lucza Ilona, az Országos Petőfi Társaság el-
nöke nyitotta meg. A Széljáró Balladás Együttes
megzenésített Petőfi-verseket adott elő.                -g-

Foglalkoztató terem 
és irodaavató 

Támogatja a város 
a motorsportot
Folytatás az 1. oldalról.
A Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület azzal a
céllal alakult 2009-ben, hogy sportolási lehetőséget
teremtsenek a sportág kedvelőinek. Az egyesület
felvállalta, hogy a Parkerdő sarkában lévő területen
a 919/1. hrsz-ú ingatlanon hivatalos motocross- és
kerékpáros pályát létesít, mely a város 50 km-es
körzetében, sőt Bács-Kiskun megyében sincs. A te-
rületet, melyet az önkormányzattól bérel az egyesület,
az elmúlt években jelentős anyagi ráfordítással
rendbe tették, de ahhoz, hogy sportpályaként működ-
hessen, egy környezetvédelmi hatástanulmány elké-
szíttetése szükséges. A környezetvédelmi hatástanul-
mány lefolytatása és a dokumentációk elkészítése a
megkért árajánlat szerint 1.460.000 forint, mely az
egyesület számára jelentős anyagi terhet jelent. Az
egyesület ezért kéréssel fordult a jogi bizottsághoz,
miszerint a környezetvédelmi hatástanulmány elkészí-
téséhez 750.000 forint vissza nem térítendő támogatás
kapjanak. A képviselő-testület július 23-i ülésén úgy
határozott, hogy 250 ezer forintot tud biztosítani a
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület számára.

CO-érzékelők...

Kiskunfélegyháza volt jegyzője, valamint ellen-
zéki politikusok több alkalommal tettek az
elmúlt egy évben feljelentést általuk bűncselek-
ménynek vélt önkormányzati ügyekben. A
Központi Nyomozó Főügyészség a feljelen-
téseket a kivizsgálásban egyesítette, majd a
többhónapos nyomozást követően arra az ered-
ményre jutott, hogy sem hivatali visszaélés, sem
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, sem
más bűncselekmény elkövetése nem történt a
kiskunfélegyházi Városházán, így a nyomozást
megszüntették.

A személyemet és tisztségemet lejárató sajtó- és
politikai megnyilvánulások miatt a jogi lépések
megtételét tervezem. A továbbiakban is elutasí-
tom az olyan politikai módszereket, amelyek
mások ok nélküli lejáratásával kívánnak előnyt
kovácsolni. Fontosabbnak tartom inkább az
építő együttműködést a városunk fejlődéséért,
az itt élő emberek életkörülményeinek javítá-
sáért. Ezt a megkezdett szolgálatot kívánom a
továbbiakban is folytatni, és erre biztatom az
áskálódó politikusokat is.

Kapus Krisztián, 
Kiskunfélegyháza polgármestere, 

országgyűlési képviselő

Tízezer milliárd forintos pályázati keret

Folytatás az 1. oldalról. 
Az érzékelőket a Polgármesteri Hivatal Város-
üzemeltetési Csoportjának illetékesei vették át,
miután a katasztrófavédelmi szerv képviselőivel
közösen meghatározták azt a 12 helyszínt, intéz-
ményen belüli helyiséget, ahol az érzékelők elhe-
lyezése a legindokoltabb. Az érzékelők olyan in-
tézményi helyiségben kerültek kihelyezésre, ahol
nyitott közösségi térben működik gázfogyasztó
berendezés.

Felavatták a megújult Petőfi szobrot

Az idén nyáron is folytatódott a Szakmaközi Mű-
velődési Ház felújítása. A rendelkezésre álló keretből
egy foglalkoztató termet újítottak fel, illetve jutott pénz
arra is, hogy irodát alakítsanak ki a Mozgáskorlá-
tozottak Kiskunfélegyházi Egyesületének. A helyi-
ségek ünnepélyes átadására augusztus 23-án 18
órakor kerül sor.

Nincs nyári szünet 
a körzetfeladatokban
Hosszas egyeztetés után sikerült az önkormányzat-
nak elérni Gyenes Attila képviselő kérésére, hogy a
nem önkormányzati kezelésben lévő útszakaszokon
történjen meg a padkák tisztítása. 

Az elmúlt héten az Izsáki úton, most pedig a Majsai
úton sikerült a szakembereknek elvégezniük a
műveletet. Sajnos még így is sok útszakasz van, ahol
szükséges a karbantartás. A képviselő fontosnak tartja,
hogy folyamatában a csatornaszemek tisztítása is
megtörténjen, még ha az esőre csak vágyakozunk is,
de készülni kell csapadékos időszakokra is.

Sajtóközlemény

Magyarország a kohéziós forrásokból 7200 mil-
liárd forint, az agrár vidékfejlesztési forrásból
pedig körülbelül 3000 milliárd forint támo-
gatásra számíthat a 2014 - 2020 közötti időszak-
ban – hangzott el azon a területfejlesztési fóru-
mon, amit július 17-én, Kiskunfélegyházán, a
városháza dísztermében tartottak meg.

Megyénk és városunk támogatásának mértéke
attól függ, hogy a helyi civilek, vállalkozók, önkor-
mányzati pályázók mennyit képesek érte tenni –

mondta el Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke. Mindezekhez városunkban
adottak a lehetőségek, különösen az agrár-, élel-
miszeripari és ipari vállalkozások tekintetében.
Emellett bevonhatóak az állással nem rendelkező
emberi erőforrások is. A fórumot is ezért hívták
össze Kiskunfélegyházán, hogy a helyiek – a kellő
tájékoztatást követően – akár a teruletfejlesztes@bacs-
kiskun.hu e-mail címen, vagy személyesen a megye-
házán is kifejthessék véleményüket, vagy vázolhas-
sák ötleteiket.
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Móra Mártonra emlékeztünk 

Felújítják a székelykaput? 

Móra Márton-emléknappal kezdődtek július 20-án
a Móra-emlékévek Kiskunfélegyházán. A program
a Móra emlékháznál indult. A rendezvényt, egyben
a Móra-emlékéveket Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő nyitotta meg. 

Az ünnepi műsorban a Constantinum Intézmény
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola tanulói
közreműködtek. A megemlékezés az Alsóteme-
tőben folytatódott. A 100 esztendeje elhunyt Móra
Mártonra Kapus Béláné ny. igazgató, a Móra Em-
lékbizottság ügyvezető elnöke és Vészits Andrea,
Móra Márton ükunokája emlékezett. A Móra Fe-
renc Gimnázium növendékeinek előadása után tu-
jafát ültettek, majd megkoszorúzták Móra Márton
sírját. A múzeumban dr. Szörényi László, az Iro-
dalom Tudományi Intézet professzora emlékezett
meg a Móra család (Ferenc, László és István) iro-

dalmi munkásságáról. Móra Márton remekes szűcs
emlékére nyílt kiállítás a szűcsmesterségről, mely
tárlatot Mészáros Márta, a múzeum igazgatója, a
Móra emlékbizottság tagja ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe. A rendezvényt a Móra család leszárma-
zottjai is megtisztelték jelenlétükkel.

A Kovászna Megyei Tanács képviselője 
tett állampolgársági esküt Félegyházán
Grüman Róbert a Kovászna
Megyei Tanács képviselője,
Ifjúsági, sportért és civil szer-
vezetekért felelős szakbizott-
ság elnöke tett állampol-
gársági esküt a kiskunfélegy-
házi városházán.

A képviselő azért választotta
városunkat az eskütételre, mert
Kapus Krisztián polgármesterrel
régóta baráti és ifjúságpolitikai
kapcsolatot tartanak fenn. A ma-
gyar állampolgárságot igazoló
okmányokat is tőle vehette át.
Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény
2010. augusztus 20-án lépett hatályba, alkalmazni

2011. január 1-jétől lehet. Kiskunfélegyházán ez idáig
kétszáznál többen éltek törvény adta lehetőségükkel.

A Fidelitas országos 
alelnöke városunkban
Nemcsik Mátyás a Fidelitas
újonnan megválasztott or-
szágos alelnöke (Bács-Kiskun
megye delegáltja) és Tisza-
völgyi Ádám a kecskeméti
Fidelitas ügyvezető alelnöke
július 19-én tettek látogatást
Kapus Krisztiánnál, Kiskun-
félegyháza polgármesterénél,
országgyűlési képviselőnél, a Parlament ifjúsági al-
bizottságának elnökénél (a Bács-Kiskun megyei Fi-
delitas volt elnökénél).

A megbeszélésen többek között átbeszélték a megye
ifjúsági helyzetét, a Fidelitas tevékenységét, a Kor-
mány ifjúságpolitikai célkitűzéseit és eredményeit, és
szó esett a további tervekről is. Nemcsik Mátyás
felvázolta azon terveit, melyekkel még hatékonyabbá
tehető a Bács-Kiskun megyei Fidelitas munkája.
Az országos alelnök és a kecskeméti Fidelitas
ügyvezető alelnöke is hangot adott annak, hogy a
továbbiakban még szorosabbá szándékoznak tenni
az együttműködést ahhoz, hogy a félegyházi Fidelitas
csoport munkáját a régi lendület jellemezze, ezzel
biztosítható a Fidelitas fejlődése.

A mezőőrökkel járta 
a külterületet a polgármester
Bejárást tartottak július 10-én a mezőőrök a
városunk külterületének déli-délkeleti részén. A
napi ellenőrző körúton Kapus Krisztián pol-
gármester is részt vett, hogy tájékozódjon a szol-
gálat munkájáról, a külterületi határ utak álla-
potáról.

A bejáráson Csáki Zsolt, a Mezőőri Szolgálat
vezetője részletesen ismertette napi feladataikat,
valamint a közbiztonság megőrzése érdekében fo-
ganatosított intézkedéseket. Elmondta, a mezőőri
szolgálat tagjai napi 100-120 kilométert autóznak,
mivel városunk külterületén durván 145 km be-
tonút és 511 km földút található. A bejáráson nem
csak a rájuk bízott terület rendjére ügyelnek,
hanem segítenek megoldani a külterületen élők
napi problémáit is. Munkájuk során kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a vagyon elleni bűncselek-
mények visszaszorítására is, melynek ékes bizo-
nyítéka a fa és termény tolvajok sorozatos lelep-
lezése, valamint a tanyafeltörések számának
csökkenése.

Elismerték munkáját
A Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Ka-
mara Elismerő Okle-
vélben részesítette Bar-
ta – Pölös Erikát a króni-
kus belgyógyászaton dol-
gozó szakápolót.

Az oklevelet Magyariné
Tóth Erika, a MESZK városi elnöke adta át a
kiskunfélegyházi kórházban Semmelweis-napi
ünnepségen, egyben méltatva Erika kimagasló
szakmai munkáját valamint empatikus és
etikus magatartását.

Korond közössége, barátságát bizonyítva, mara-
dandó ajándékkal kedveskedett tizenkét esztendővel
ezelőtt városunknak. A míves székelykaput, amelyet
Sófalvi András és fia faragott, a Kálvária bejáratánál
állították fel. Hozzá az anyagot a Korond környéki
erdők, és a Hargita adta. A Sóvidék, és a Székelyföld
jellegzetes építményének állaga a nem megfelelő
„bánásmód” miatt néhány esztendő alatt jelentősen
leromlott. A kemény tölgy és a szívós fenyő megre-
pedezett. Balla László alpolgármester és Bense Zol-
tán önkormányzati képviselő korondi mesterek
segítségével szeretnék az értékes „alkotmányt” újjá-
varázsoltatni. Dongó József önkormányzati képvi-
selő kezdeményezésre a székelykapu újracsiszolását,
favédelmét augusztus 20-ig elvégzik a Városfenn-
tartó és Szolgáltató Költségvetései Szervezet
munkatársai.

A székelykapu egyre romló állapotára a környékben
lakók már több ízben felhívták az illetékesek fi-
gyelmét. Ennek hatására öt esztendővel ezelőtt kát-
rány alapú favédővel kenték le az építményt. Az
anyag azonban nem tett jót, a fa megrepedezett, tavaly
a boltív egy nagy darabja le is szakadt. Néhány hete a
városunkba látogató korondi vendégek is meglepődve
tapasztalták, hogy milyen állapban van a 2001-ben
felállított székelykapu. Ekkor Dongó József önkor-
mányzati képviselő a költségvetési üzemhez fordult

segítségért, valamint a városüzemeltetési bizottság fi-
gyelmét is felhívta a felújítás szükségességére.
A fa felületek csiszolásához szükséges szerszámok,
bronzkefék, favédő anyag beszerzése megtörtént. Az
állagmegóvási munkák és a székelykapu előtti park
rendbetétele augusztus 20-ra megtörténik – mondta
el érdeklődésünkre Vaszkó József, a VSZKSZ igaz-
gatója.
Balla László alpolgármester és Bense Zoltán önkor-
mányzati képviselő azonban régi pompájában sze-
retné látni a Sóvidék, és a Székelyföld jellegzetes
építményét. Ennek okán kezdeményezik, hogy
hozzáértő korondi mesterek tegyék rendbe a Kálvária
bejáratánál álló székelykaput. A felújítás és annak
várható költségeivel kapcsolatban már megkezdődtek
az egyeztetések – tudtuk meg Bense Zoltántól.
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Zavaros és érthetetlen jogi magyarázkodással akadá-
lyozta meg Kapus Krisztián polgármester tizenegy
kiskunfélegyházi önkormányzati képviselő azon in-
dítványának tárgyalását, miszerint a Félegyházi Köz-
löny működését alakítsák át és a polgármester helyett
ezen túl a képviselőtestület felügyelje a lapot.
A képviselők jogosan felháborodtak, miután Kapus
Krisztián hatáskörét túllépve, a szabályosan benyúj-
tott képviselői indítványt nem terjesztette a testület
elé. A július 18-i rendkívüli testületi ülés további
napirendi pontjait ezek után nem is voltak hajlandóak
elfogadni, így az ülés elmaradt.
-„Költséghatékonyság, a bevételek növelése, a szín-
vonal emelése és a kiegyensúlyozott tájékoztatás.”
Ezen pontok megvalósítása érdekében nyújtott be

képviselői előterjesztést a tizenegy kiskunfélegyházi
honatya. A képviselőkhöz számtalan állampolgári
megkeresés és panasz érkezett az elmúlt évek folya-
mán, hogy a város saját lapja elfogult és egyoldalúan
tájékoztatja a lakosságot Kiskunfélegyháza város
történéseiről. Az ügyet megvizsgálva az indítványt

benyújtó képviselők arra jutottak, hogy más prob-
lémák is vannak a város lapjával. A Félegyházi Köz-
löny a jelenlegi működési formája miatt évek óta
elesik azoktól a pénzektől, melyeket a város által
megnyert Európai Uniós projektek népszerűsítésével
kaphatna. Számos, a miénknél szerencsésebb, vagy
okosabb önkormányzat az előterjesztésben lévőhöz
hasonlóan tartja el a városi lapját. Akkor mi miért
mondanánk le erről a lehetőségről? Nem beszélve
arról, hogy éves szinten további 4-5 millió forint
bevételt lehetne elérni a helyi hirdetések felvételéből.
Kinek az érdeke az, hogy ezt az összeget ne az önkor-
mányzat, hanem magáncégek kapják? Mert, hogy
nem a helyi emberek javát szolgálja, az egészen biz-
tos. Ennek ellenére a polgármester úr „nem látja in-
dokoltnak” az előterjesztés napirendre vételét, úgy,
hogy erről sem ő, sem a jegyző, kizárólag a kép-
viselő-testület dönthet. A törvényeket mindenkinek
be kell tartania, még Kapus Krisztiánnak is.
Az indítványozó képviselők:
Horváth Gábor, Jankovszki Zoltán, dr. Garai István,
Szamosi Endre, Horváth Tamás, dr. Réczi László,
Kollár László, Ván Jenő, Gyenes Attila, Bense
Zoltán, Balla László.

Sajtónyilatkozat

A törvényeket a képviselőknek is be kell tartania,
akár tetszik, akár nem 
1.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 13/2011. (VI.24.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 19. § „Előterjesztés”
címének (4) bekezdése szerint: Az írásbeli előterjesz-
tések csak a jegyző törvényességi vizsgálatát és szig-
nóját, és a referens szignóját követően terjeszthetőek
elő. Tekintettel arra, hogy a beadott írásbeli előterjesz-
tés és az ahhoz tartozó határozati javaslat tartalmilag
törvényességi szempontból aggályos volt, a jegyző
törvényességi vizsgálatot követően szignójával nem
látta el, így annak előterjesztése formai szempontból
sem volt lehetséges, mivel jelezte felém, hogy csak
írásos törvényességi észrevétele beterjesztésével egyi-
dejűleg tudja az előterjesztést szignójával ellátni.
Ezen előterjesztés egyértelműen a törvényesség őré-
nek megkerülésével, szakmai véleményének mellő-
zésével készült.  2.) Az SZMSZ 11. § „A Képvise-
lőtestület rendkívüli ülése” címének (2) bekezdése
szerint „Az indítványt a polgármesternél kell előter-
jeszteni, melyben meg kell jelölni a megtárgyalandó
napirendet, ki kell dolgozni a határozati javaslatot és
jelezni szükséges, hogy kinek a meghívását javasolja
a testületi ülésre.” Az írásbeli előterjesztést 2013. 07.
16-án a kezdeményezők a jegyzőnek átadták, aki
továbbította ugyan felém, ugyanakkor az SZMSZ
fent idézett szövege alapján nem nálam, illetve
titkárságomnál terjesztették elő, így az eljárásmód az
SZMSZ szerint nem volt szabályos. Az előterjesztés
benyújtásának e módja teljes egészében a pol-
gármester személyének megkerülését, véleményének
mellőzését jelentette. Ellenben én számos képviselői
egyeztetést hívtam össze az utóbbi időben, legyen szó
a költségvetés megtárgyalásáról, a PG kérdése,
LEADER-pályázatok benyújtása, védőnők stb.

Ajtóm mindig nyitva állt a képviselők előtt, e
törvényességi szempontból kontroll nélküli előter-
jesztés mind a polgármesterrel, mind a jegyzővel
történő együttműködés legcsekélyebb jelét sem mu-
tatja. (Ugyanakkor a határozat végrehajtásának
felelős személyeivé pont őket teszi.)  3.) SZMSZ 22.
§ „Sürgősségi indítvány” cím (2) bekezdés szerint
sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet
tenni, ha  - az jogszabályban előírt, vagy Képviselő-
testület által megállapított határidő mulasztása miatt,
vagy - önkormányzati érdeksérelem nélkül a követ-
kező ülésre már nem terjeszthető  be, vagy - azt pá-
lyázat benyújtása, elbírálása vagy véleményezése
indokolja. A 7 képviselő által 2013. július 17-én 14:00
órakor azonos tárgykörben, szintén nem a részemre
átadott sürgősségi indítvány a napirend 18-i ülésen
történő tárgyalására tesz javaslatot, az SZMSZ 22. §
(2) bekezdés 2. francia bekezdésére hivatkozva,
miszerint az előterjesztés esetleges elnapolása az
önkormányzatnak anyagi hátrányt okozna, figyelem-
mel a kieső esetleges hirdetési bevételekre.  Tekintet-
tel arra, hogy egy elvi jellegű döntésről van szó, mely
az augusztusi ülésre kéri az előterjesztés bővebb ki-
dolgozását, így a sürgősségi indítványhoz megköve-
telt önkormányzati érdeksérelem nem állt fenn, tehát
a törvényes előterjesztés benyújtásához szükséges
jegyzői törvényességi szignóval, illetve az előterjesz-
tésre vonatkozó törvényességi észrevétellel ellátott
képviselői indítványt 15 napon belül kívánom
napirendre tűzni. Megjegyezném, hogy a képviselők
eredetileg ezt is kérték, hiszen pont az ő indítványuk
tartalmazta, hogy legkésőbb 2013. július 31. napjáig
hívjam össze a képviselő-testületi ülést. Másnap az
SZMSZ-szel ellentétesen sürgősségi indítványt ter-
jesztettek elő, ami jogilag nem volt megalapozott.

Kapus Krisztián polgármester

Sajtóközlemény
A Polgári Összefogás Félegyházáért Egyesület
örömmel vette tudomásul, hogy Kiskunfélegyháza
város képviselő-testülete szinte egyhangú szavazással
döntött a Félegyházi Közlöny átszervezéséről.

Remélhetőleg ezzel a döntéssel a lap nem csak
pénzügyi előnyei miatt lehet kedvezőbb a városnak,
hanem tartalmában is jobban szolgálhatja a városi
polgárság érdekeit.

Bense Zoltán elnök, 
dr. Horváth Alajos, Horváth Gábor alelnök

Pénzadomány 
nyári táborra
Százötvenezer forintot kapott táboroztatásra a
Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi Egészségü-
gyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata. Az
adományt július 22-én adta át Horváth Gábor
önkormányzati képviselő, a gyűjtés kezdeménye-
zője Füri Judit szakmai egységvezetőnek. Az ese-
ményen az adományozók közül dr. Ónodi Iza-
bella fogorvos, Balla László alpolgármester,
Csányi József ügyvezető igazgató is részt vett.

Az adományozóknak köszönhetően harmincnégy
5-15 éves gyermek vehetett részt az egyhetes prog-
ramban. Az intézmény anyagi segítség nélkül
mindössze tizennyolc gyermek táboroztatását
tudta volna megoldani, ám az önkormányzati
képviselők, magánszemélyek és cégek önzetlen
segítségnek köszönhetően a létszám megdup-
lázódhatott. A fiatalok különböző sport- és kéz-
műves foglalkozásokon vehettek részt, valamint
a szegedi Vadasparkba is ellátogathattak – mondta
el Horváth Gábor. 
Támogatók: Dr. Ónodi Izabella fogorvos, Csányi
József ügyvezető igazgató, Szabó József ügyvezető
igazgató,  Balla László alpolgármester, Bense Zoltán
önkormányzati képviselő,  Jankovszki Zoltán önkor-
mányzati képviselő,  Horváth Gábor önkormányzati
képviselő,  „Anonim” baráti kör.

Parkolók épülnek 
Kuckó bölcsőde elé
Folytatás az 1. oldalról.
Az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően a
bölcsőde bejárata átkerült a Mezősi Károly utcára,
ahol jelenleg kiépített parkolási lehetőség nincs, ami
veszélyeztetheti a gyermekek bölcsődébe történő
bejutását, valamint a reggeli és délutáni órákban köz-
lekedési problémákat okozhat. A Mezősi Károly
utcán, az épület előtti zöld felület az ott lévő fák
kivágása nélkül legalább három új parkoló kiala-
kítását teszi lehetővé. Az intézmény környezetében
súlyos gondot okoz a csapadékvíz elvezetése is.
Mivel a beruházás során a tetőfelület megnöve-
kedett, a probléma várhatóan fokozottabban fog je-
lentkezni. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az udvar
egyes részei között jelentős a szintkülönbség, ahová
a víz összefolyhat és akadályozhatja a rendeltetés-
szerű használatot. Megoldást jelentene, ha az épület
udvaráról zárt rendszeren keresztül, az utcai
csapadékcsatornába vezetnék ki a tetőről lefolyó
csapadékvizet. A problémák orvoslására a kép-
viselő-testület 1.482.000 forintot szán.
Tizenegy önkormányzati képviselő nyújtott be in-
dítványt az elmúlt héten, melyben javasolják a város
lapjának átalakítását. Megítélésük szerint a Félegy-
házi Közlönyt nonprofit kft-ként kellene üzemel-
tetni, így gazdaságosabbá tenni. A képviselő-testület
határozata értelmében augusztus végére kell elké-
szíteni az átalakítással kapcsolatos előterjesztést.
Az ülésen mindezen túl döntés született még arról
is, hogy a város pályázatot nyújt be az önkor-
mányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támo-
gatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
56/2013.(VI.29.) VM rendelettel közzétett Tanyafej-
lesztési Program pályázati felhívásra.
A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges
előirányzathoz a pályázat benyújtásával 10.000.000
forint támogatást igényel, amelyhez 1.111.000 forint
önerőt VSZKSZ költségvetés terhére vállal.

A polgármester kizárólag
a törvényesség szellemében járt el
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Idén sem maradt el a pálosszent-
kúti motoros találkozó. A pálos
szerzetesek szervezésében zajló
rendezvényre mindegy három-
száz motoros érkezett. 

A három napos program július 12-
én ismerkedéssel kezdődött, zenés
imádsággal, szentmisével folytató-
dott a lourdes-i barlangnál.  A ha-
gyományos motoros felvonulás
másnap indult Kiskunfélegyhá-
zára. A zarándokokat és jármű-
veiket Bese Gergő Péter frissen
felszentelt atya áldotta meg. 

Gépíróink sikere Belgiumban

A halesziak a Kárpát-medence legjobb aratói

Lelkigyakorlatos tábor kezdődött a Hittanyán 

Keresztény motoros zarándokok Félegyházán

Hat félegyházi diák vett részt a Belgiumban meg-
rendezett gépíró világbajnokságon. A legjobb
eredményt Farkas Gábor (Közgé) érte el, aki a
tanuló kategóriában az előkelő tizedik helyet sze-
rezte meg. 

A juniorok között Novák Balázs
(Közgé) 33., Kollár Dávid (Bo-
lyai) 27., Németh Ádám (Kos-
suth) 42. helyezést értek el. Szabó
Réka ebben az évben kategóriát
váltott, és a megnövekedett tel-
jesítmény-elvárást még nem tudta
produkálni, de munkája minő-
sége nagyszerűen sikerült. Az
elért eredmények kiemelkedőnek

számítanak, mivel a rendezvény a világbajnoksá-
gok történetében egyik legnívósabbnak mondható.
A diákokat Csenkiné Bihal Mária és Kovácsné
Seres Andrea tanárnők készítették fel a versenyre.

Királyi szakácsok
a Beregdédán
A beregszászi járási Beregdédában nagy kul-
tusza van a rózsának. A település minden
portájának udvarán, kertjében és háza előtt
találkozhatunk ezzel a gyönyörű virággal. Így
talán nem véletlen, hogy a dédaiak a falunap-
ból magát fesztivállá kinőtt rendezvény név-
adójának a virágok eme királynőjét válasz-
tották. A rangos eseményre idén július 27-28-
án került sor.

A nagyszabású rendezvényen kulturális prog-
ramok, szépségverseny, főzőverseny, tombola,
külföldi fellépők, tűzijáték várta az érdek-
lődőket. Városunkat Mezei Sándor és Horváth
István „Király mesterszakács” és Zsirmik István
muzsikus képviselte. Mezei Sándor erdélyi
kürtőskaláccsal, Horváth István hamis pacallal
lepte meg a vendégsereget.

Tizenkettedik alkalommal rendeztek aratóver-
sennyel egybekötött hagyományőrző fesztivált a
vajdasági Felsőhegy közelében. A megméret-
tetésre közel ötven csapat nevezett az elcsatolt
magyar területekről, illetve az anyaországból. 

Városunkat a Kárpát-medencei
Arató Fesztiválon a Haleszi
Gazdakör, a Haleszi Kislányok,
a Félegyházi Brigád, a Sely-
mesért Egyesület képviselte. A
zsűri a munka minősége mellett
értékelte a hagyományőrző öltö-
zetet, az arató reggelit is. A leg-
kiválóbbnak járó díjat a Haleszi
Gazdakör csapata – Gácsi István-
né, Csukáné Rozika, Gácsi Ist-
ván, Némedi József, Némedi

Ildikó – érdemelte ki. A gárda pálinkája pedig
ezüstérmet nyert a jófajta itókák között – tájékoz-
tatta a Félegyházi Közlönyt Ván Jenő önkor-
mányzati képviselő, a Nagyszőlő Úti Gazdakör
elnöke.

Idén augusztus 4-11. között ren-
dezik meg a Bugaci Ifjúsági Lelki-
gyakorlatos Tábort a Bugacpuszta
melletti Hittanyán. Téma: „Hiszem,
ha látom! – Látom, ha hiszem”.

A tábor az egyházmegye legfon -
tosabb, védett idővel rendelkező
ifjúsági programjai közé tartozik. A
tábor vendége lesz többek között dr.
Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
Főegyházmegye érseke, Lendvai
Zoltán, a „gördeszkás pap” is.

Rózsa Sándor születésének 200. évfordulójára ké-
szített dokumentumfilmet az ÓNTE Nonprofit Kft
(Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark) meg-
bízásából a Made in.hu Produkciós Iroda június
közepén. A két napos forgatáson csaknem hat-
vanan vettek részt, de a háttérben segítő szer-
vezetek, intézmények képviselőivel együtt mintegy
nyolcvan közreműködője volt a produkciónak.

A két nap alatt több helyszínt is bejártunk. Kiskun-
félegyháza közelében a hajdani 1868-as vonatrab-
lást elevenítettük fel, a MÁV Nosztalgiavonat Kft.
több mint 100 éves gőzösének részvételével. A lo-
vasbetyárok Kondorosról érkeztek, a gyalogos
támadók pedig a bátor utasokhoz hasonlóan Kis-
kunfélegyházáról. A hajdani vonatrablás forga-
tókönyvét némileg át kellett írni, hiszen 1868-ban
Rózsa Sándor bandája egy kovácsmester segít-
ségével felszedte a síneket, mi azonban sem az
értékes vonat, sem az utasok épségét nem kockáz-
tathattuk ilyesfélével. A kisiklatás tehát elmaradt, a
rablási kísérlet nem. Az utasok felkészülten várták
a betyárokat, volt aki felékszerezve, volt aki puská-
val. A Kiskunfélegyháza-Szentes közötti vonalon
egyébként mind a mai napig rendszeres a vasúti
forgalom, utasszállító és tehervonatok egyaránt jár-
nak ott, így a forgatást szigorú tervezés és szervezés
mellett néhány óra alatt kellett megvalósítani, két
menetrend szerint közlekedő vonat áthaladása
között.
A Made in.hu forgatócsoportja a két nap alatt nem
csak „vonatot rabolt”, hanem megnézte a kiskun-
félegyházi Kiskun Múzeumban, hol raboskodtak
hajdan a betyárok. A stáb az Ópusztaszeri Történeti
Emlékparkban a skanzent és a betyárokat megidéző
Szeri Csárda kiállításának értékes darabjait örö-
kítette meg, Kondoroson pedig a hajdani ország-
utak találkozásában épített csárda rejtett kéményébe
is bepillantott, amely akkoriban sokszor jelentett
menekülő utat a betyárok számára. A filmben a
néprajzkutató és a helyi történeteket, legendákat jól
ismerő szakértők mellett Oszter Sándor is meg-
szólal, akinek élete első alakítása volt Rózsa Sándor
szerepe a Magyar Televízió népszerű filmsoroza-
tában – avatta be Tatár Tímea a forgatás részleteibe
a Félegyházi Közlöny munkatársát. -g-

Vonatrablás félegyházi 
résztvevőkkel
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Városi könyvtár:
Augusztus 19., hétfő 17.30 óra: A Szántó
Piroska-emlékév jegyében Félegyháza nagy
szülöttjének illusztrációiból és grafikáiból nyílik
kiállítás.  A „Hattyúházi Zenés Esték” sorozatunk-
ban Hangok és színek címmel zenés műsor
hangzik el.  Énekesek: Juhász Lászlóné, Csá-
szárné Kürtösi Edina, Feketéné Szűcs Zsuzsanna,
Fekete Zoltán. Zenészek: Benyhe Kis László
(basszusgitár), Hegyi Bence (dobok), Tar Sándor
(gitár).  A műsorban Vas István-verseket is hall-
hatunk.
Augusztus 29., csütörtök 19 óra: Betyárok föld-
jén... 200 éve született Rózsa Sándor címmel a
„Hattyúházi Zenés Esték” c. sorozatunkban a
Széljáró Balladás koncertje.  Közreműködnek:
Pázmándi Judit - ének, hegedű, Sövény Tibor -
próza, akusztikus gitár,  Nagyapáti Anita - akusz-
tikus basszusgitár, ének, Molnár István - cajon,
derbuka, doromb, Hegyi Bence - dobok, rit-
mushangszerek, Vas László - ének, akusztikus
gitár, furulya, tekerőlant.
Gajzer Györgyné G. Horváth Rózsa alkotá-
saiból nyílik kiállítás augusztus 16-én 18 órakor a
Szakmaközi Művelődési Házban. A tárlatot az
alkotó nyitja meg. Közreműködők: Tonté Róbert
– hegedű, Patai Heléna – furulya. A kiállítás au-
gusztus 24-ig tekinthető meg.

Programajánló

In memoriam 

Szász-Győző Imréné (1949-2013)
„Sötét árkokat húz a szél arcunk sivatagán,
de a szeretet erősebb mint a halál.”
(Csanády Béla 13. Korintos.)

Emlékezünk egy igazi
lokálpatriotára, Szász-
Győző Imréné, Fekete
Zsuzsannára, aki 1997-
től volt tagja a kiskun-
félegyházi Móra Ferenc
Közművelődési Egye-
sületnek, haláláig töltöt-
te be a gazdasági veze-

tői tisztséget. Kitűnő szakember volt, tiszta,
becsületes, emberséges személyiség. Szá-
munkra az egyesületben igazi törvényes őr
volt. Sikerünket pontos, naprakész ismere-
teinek köszönhettük.  Munkabírása, szerető,
odaadó figyelmessége örökre példa marad
számunkra.
Olyan emberre emlékezünk, aki nemcsak

önmagáért élt, hanem az őt körülvevő
közösség tagjaiért is. Tősgyökeres félegy-
házi családból származott, ahonnan hozta a
munka szeretetét.  Mint könyvelő szerette a
hivatását, munkájára jellemző volt, hogy
tökéletesen dolgozott. Munkáját a lelkiis-
merete emelte hivatássá, amelyet odaadással
végzett.  Nem élt hiába, bár rövid élete fo-
lyamán mindig valakiért élt: családjáért, uno-
káiért, hivatásáért, mindannyiunkért.
Most már látjuk, minden ami él, mulandó.

Bánat, öröm elrepül, ami tartós tud maradni
az az emlék egyedül.
Emlékét kegyelettel megőrizzük:
Laczkóné dr. Szabó Klára,
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
elnöke

Két napos kirándulást szervezett Sárospatakra,
Sátoraljaújhelyre és Széphalomra a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület a Nyugdíjas Pedagógus
Klubbal és a Múzeumbarátok Körével. A kirán-
dulás központi programja, emléktáblaállítás
Cserép Józsefnek Sátoraljaújhelyen. 

Dr. Cserép József Európa-hírű klasszika-filológus,
tudós, tanár Kiskunfélegyházán született 1858-ban.
Korának kiemelkedő tudósa volt, aki főleg a ma-
gyarok eredetét kutatta. Neve Európában is ismert
volt. Ideje, hogy a város is megismerje. Sajnos, év-
tizedekig némaság vette körül, elfeledkeztünk róla.
Pedig ő az egyike azoknak a félegyházi Petőfi-ku-
tatóknak, aki az 1930-as években felemelte szavát
Petőfi Sándor félegyházi születése mellett. A
meglévő dokumentumokat elengedőnek tartotta
ahhoz, hogy bizonyított legyen, hogy nagy költőnk
városunkban született. Kiskunfélegyháza város
Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület emléktáblát készíttetett, melynek elké -
szítését köszönjük Palásti Gábor kőfaragónak és
Kocsis Lászlónak. Ezt az emléktáblát helyeztük el
június 29-én a sátoraljaújhelyi piarista kollégium-
ban, dr. Cserép József első munkahelyén.
Ősszel, októberben, születésének 155. évfordulója
alkalmából városunkban tartanak megemlékezést
Cserép Józsefről. Ő is helyet kap a Petőfi Em-
lékházban berendezendő, a félegyházi Petőfi-ku-
tatóknak emléket állító emlékszobában. E ren-

dezvényekkel igyekszünk megtörni a dr. Cserép
József körüli sok évtizedes csendet.
Az emléktáblaavatás meleg, bensőséges légkörben
a család és a félegyházi 50 fős küldöttség részvéte-
lével zajlott. Az ünnepséget a piarista kollégium
szervezte Sebes Péter igazgató vezetésével
Pokróczos Zsuzsanna tanárnő, helyi diákok és
Kapus Béláné közreműködésével.
A leleplezett, megáldott emléktáblát a félegyházi
küldöttség nevében Kállainé Vereb Mária, az egye-
sület ügyvezető elnöke, Mészáros Márta, a Kiskun
Múzeum igazgatója és dr. Tarjányi József, az egye-
sület tiszteletbeli tagja, a család tagjai és a szervező
iskola képviselői koszorúzták meg.

Kapus Béláné, 
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület

elnökhelyettese 

Emléktábla dr. Cserép Józsefnek

Petőfire emlékeztek Fehéregyházán
A 164 éve elesett Petőfi Sándorra emlékeztek Is-
pánkúton, valamint a fehéregyházi múzeum-
kertben. Az ispánkúti emlékműnél Imecs Lajos
nagybúni református lelkipásztor mondott be-
szédet. Máthé Loránd szavalata után a Petőfi
Sándor Egyesület, Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusának munkatársa, a fehéregyházi
RMDSZ, valamint a brassói, a kiskunfélegyházi
és a kiskőrösi küldöttség helyezte el a megem-
lékezés virágait. A rendezvény a fehéregyházi
unitárius templomban, majd a Múzeumkertben
folytatódott.

Szabó József, a Petőfi Sándor Egyesület elnöke
Ispánkútnál arról beszélt, hogy a Magyarok
Világszövetsége szeretné, ha felkutatnák Petőfi
Sándor sírját és újból temetnék, amivel a helyiek,
az egyesület, de a ma már szórványnak számító
segesvári magyar közösség sem ért egyet. A 164
évvel ezelőtti csatában elesett költő emlékét úgy
őrzi az itteni magyarság – hangsúlyozta a szónok,
hogy megmaradását, identitását is neki köszön-
heti. „Amit a diktatúra nem tudott megszüntetni,
az most sikerülni fog a Magyarok Világszövet-
ségének? Ha Petőfit is elveszik tőlünk, meg-
kezdődik a magyarság elsorvadása” – figyel-
meztetett Szabó József.
Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei el-
nöke a Petőfi-emlékműnél elmondta: „Ott ahol
egy szórványközösségből származó négyéves
ilyen szépen tud elmondani egy Petőfi-verset,
ahol a Petőfi Sándor Kulturális Egyesület így tud
karbantartani egy Petőfi-parkot, ahol bátorságuk
van nagyot álmodni, szobrokat állítani, évtizedek
óta ünnepségeket szervezni, ahol aggódnak a
segesvári magyar oktatásért, – ott biztosak lehe-

tünk a magyarság megmaradásában. E kislány
erőt ad nekünk 164 év után is” – mondta Brassai,
majd hozzátette, hogy ma is ugyanabban a hely-
zetben vagyunk, hiszen túlerővel állunk szemben ma
is, saját erőnk megsokszorozódására van szükségünk,
akárcsak akkor, 164 esztendővel ezelőtt.
Kiskunfélegyháza városa nevében Dongó József
önkormányzati képviselő ekképpen emlékezett:
„A múlt századokban harcolni, meghalni kellett
a honért, ma élni kell a hazáért! Akkor honvéd-
jeink Döbrentei Kornél szavaival szólva: „testük
eleven torlaszát állították gátnak, a ránk zúduló
vörös áradat ellen”, ma a becsületes munka, a szív
és a szellem erejével kell küzdenünk megmaradá-
sunkért, a nemzeti kultúránk fennmaradásáért,
jövőnkért, az anyanyelvünkért. Emlékezetünkben
kell tartsuk nagyjainkat, dicső tetteiket nekünk
kell megőrizni. Kívánom minden résztvevőnek,
hogy költőnknek, Petőfi Sándornak e szép
üzenete vezessen mindannyiunkat további
utunkon. Lánglelkű költőnk példája, élete, és for-
radalmi eszméi adjanak nekünk is hitet és erőt
utunk folytatásához!” 
Teljes cikk: http://felegyhazikozlony.hu
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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.

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.
- Ebben az esztendőben is ősszel lehetőség nyílik Szentföld zarándoklatokra.
Bővebb információkért érdeklődjenek a plébánia irodájában.
- Egyházmegyei zarándoklat lesz Máriagyűdre augusztus 15-én. Jelentkezni
a plébánia irodájában lehet. INDULÁS  5 órakor, ÉRKEZÉS AZ ESTI
ÓRÁKBAN. Jelentkezni a részvételi díj (3200FT) befizetésével lehet.
Újtemplom:
- Minden vasárnap reggel 8 órakor kezdjük az elsőáldozási előkészítőt. Kér-
jük, hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek jöjjenek el, vegyenek részt az
előkészítőn!
- Nagyon sok szabad szentmise van a következő napokban, hetekben. Akik
szeretnének szentmisét mondatni, jöjjenek be a Plébániára!
- Elkészült a Felvidéki zarándoklat felvételeit tartalmazó CD lemez.
Megvásárolható a Plébánián 300 Ft-ért.

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. 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: augusztus 5-11-ig: KAMILLA Patika,
Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76 432-000; augusztus 12-18-ig: KO-
RONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466-582; augusztus 19-
25-ig: KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: augusztus 10-11-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/367-7242) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa
György u. 38. (Tel.: 70/667-7188); augusztus 17-18-án: Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel. 20/316-5995) és Dr. Fekete Lilla, Kkfháza,
Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/212-1651); augusztus 19-20-án: Dr. Pesír Zoltán,
Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/361-9330) és Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel. 30/234-3128); augusztus 24-25-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: Radics Ágnes – Farkas László, Kis Erika – Polyák Sándor,
Hürkecz Tünde Mária – Kovács Attila, Kállai Kitti – Tímár Imre Tamás, Herczeg
Petra – Simon Tibor, Zsadányi Szilvia – Rigó Tamás, Erdélyi Roxána – Kósa
István, Nagy Melinda – Pap János Szilveszter
Meghaltak: Juhász Franciska Luca, Nagy Józsefné Varga Margit, Dobos Gergely
János, Losonczi Mihály, Mohai Sándorné Hegedűs Katalin, Áron Jánosné Szent-
péteri-Horváth Mária, Szatmári András Béla, Bakó Imre, Csiliga Kálmánné
Palotás Mária Terézia, Deák Imréné Varga Mária, Sinkó Jánosné Fekete Erzsébet,
Csuka János – Kiskunfélegyháza. Borzák János – Páhi. Fehérvári Pálné Péter
Anna – Ballószög. Kasza Ferenc Sándor – Kunszentmiklós . Horváth Pálné
Mórocz Eszter – Izsák. Apró Adorjánné Tóbi Juliánna – Szentkirály. Gaál Zsolt
Csaba – Tiszaalpár. Kertész Józsefné Ficsór Erzsébet – Kunszállás.  Juhász-Varga
Ferenc - Bugac. Schmidt György – Hódmezővásárhely. Bognár Lászlóné Sipos
Eszter – Szabadszállás. Lukács Lajos – Móricgát. Bujdosó Józsefné Kislőrincz
Erzsébet, Kis Károly – Kecskemét. Marozsi Gábor - Ágasegyháza.

Piac-sarok
Alma:120-300 Ft/kg, krumpli:80-160 Ft/kg, dió:1800-2500 Ft/kg, fehérrépa:200-
700 Ft/kg, fokhagyma:800-1500 Ft/kg, gomba:430-540 Ft/kg, káposzta:100-150
Ft/kg, karfiol:300-350 Ft/kg, kelkáposzta:150-200 Ft/kg, mák:800-1200 Ft/kg,
méz:1200-2300 Ft/kg, retek:40-60 Ft/csom., saláta:70-100 Ft/fej, sárgarépa:100-
400 Ft/kg, sóska:400-500 Ft/kg, szárazbab:700-1000 Ft/kg, termelői tej:110-180
Ft/l, tojás:30-35 Ft/db, TV- paprika:100-200 Ft/kg, uborka:150-280 Ft/kg,
vöröshagyma:150-200 Ft/kg, zöldhagyma:60-70 Ft/csom., zöldbab:200-280
Ft/kg, sárgadinnye:110-160 Ft/kg, paradicsom:100-280 Ft/kg, karalábé:40-60
Ft/db, kukorica:40-80 Ft/cső, őszibarack:200-400 Ft/kg, málna:1200-1500 Ft/kg,
szilva:120-200 Ft/kg, görögdinnye: 70-120 Ft/kg, kopaszbarack: 180-350 Ft/kg,
szőlő: 400-600 Ft/kg, körte: 250-400 Ft/kg.

Épül a csatorna
Csatornázási helyszínek, Bankfalu: - Béla Király utca - Tanyasori utca - Alpári
utca  - Süveg utca. Kossuthváros: - Döbrentei utca - Dr. Holló Lajos utca -
Dessewffy utca.  Molnártelep: - Összekötő út - Nagyszőlő utca. Móraváros:
- Akácfa utca - Szegfű utca.

Átépítik a borsihalmi vasúti átjárót
Három napig félpályás  útle-
zárás lesz az Alpári útban, mi-
vel átépítik a borsihalmi va-
súti átjárót. A munka augusz-
tus 26-án kezdődik. 

A járműforgalom számára elke-
rülő utat jelölnek ki, Kiskun-
félegyháza-Tiszaalpár között
vonatpótló autóbuszok köz-
lekednek. A beruházással kapcsolatban július 8-án a helyszínen egyeztettek
a vasút, a rendőrség, tűzoltóság, és az önkormányzat illetékesei – tájékoztatta
a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester.

FELHÍVÁS
TÁRSASHÁZ-KEZELŐI, ILLETŐLEG INGATLANKEZELŐI
TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK FELÉ. A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala nevében tisztelettel
tájékoztatom a társasház-kezelői, illetve ingatlankezelő tevékenységet
folytató természetes személyeket, illetve gazdálkodó szervezeteket, hogy
aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői, illetve ingatlankezelő
tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az illetékes
járási hivatalnak - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és foly-
tatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény által
meghatározottak alapján - bejelenteni. A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) illetékességi területén (Kiskun-
félegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás)
folytatott szolgáltatási tevékenység vonatkozásában jár el. Az
üzletszerűen végzett szolgáltatási tevékenység folytatása - jogszabályban
meghatározott - feltételekhez kötött. A bejelentést a járási hivatal hatósági
osztálya által adott formanyomtatványon is megteheti. Amennyiben a be-
jelentés megfelel a jogszabályban foglaltaknak a járási hivatal a bejelen-
tést tevőt igazolással értesíti. A járási hivatal a tevékenység végzésére
jogosult, bejelentést tevő személyekről nyilvántartást vezet. Az illetékes
járási hivatal ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését! 
Tájékoztatom az üzletszerű társasházkezelői, illetve ingatlankezelő
tevékenységet folytató természetes személyeket, illetve gazdálkodó szer-
vezeteket, hogy a bejelentés előírt adataiban történő változást köteles a
járási hivatalnak bejelenti.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a bejelentés köteles
tevékenységet bejelentés nélkül folytatják, illetőleg adatváltozás beje-
lentését elmulasztják, úgy a járási hivatal bírságot szab ki és a szolgál-
tatási tevékenységet végzőt nyilvántartásba veszi vagy a szolgáltatási
tevékenység folytatását megtiltja.
Tájékoztatom Önöket, hogy az ellenőrzés részletszabályait a járási hi-
vatal által kiadott és kifüggesztett ellenőrzési terv tartalmazza.

dr. Sipos Krisztina járási hivatalvezető
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Két versenyen adtak számot tudásukról az elmúlt
hétvégén a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Tri-
atlon szakosztályának sportolói. Július 27-én rajtolt
az idei év egyik legnagyobb sport eseménye a For-
netti Triatlon Magyar Nagydíj – XXIII. Nagyatádi
Triatlon hosszútávú OB. Egyesületünket váltóban
három fő képviselte. A 3,8 km úszást Hegyi
Brigitta, a 180 km kerékpározást Mátrai Zsolt és a
42.195 m futást Hajnal Csilla vállalták. A rekord
hőmérséklet ellenére kiváló időeredménnyel értek
célba versenyzőink 11 óra 53 perc 40 másodperc
alatt. Ez a 230 csapatból a 82 helyre volt elegendő.
A névadója és támogatója a csapatnak a Szuper-
infó volt.

Ugyan ezen a napon az utánpótlás triatlon csapat
Abonyba látogatott és egyéni valamint csapat
versenyben hoztak el dobogós helyezéseket. Újonc B
(2004-2006 szül.) 66 m úszás, 2 km kerékpár, 500 m

futás: 1. Papp Laura, 5. Csontos Dóra, 2. Trungel-
Nagy Kolos. Újonc A – 100 m úszás, 4 km kerékpár,
1 km futás: 5. Fricska Anna. Gyermek – 200 m úszás,
10 km kerékpár, 2 km futás: 5. Csontos Fanni. Serdülő
– 200 m úszás, 10 km kerékpár, 2 km futás: 2. Fricska
Fanni, 4. Holló-Szabó Martin. Ifi – 200 m úszás, 10
km kerékpár, 2 km futás: 1. Hegyi Dóra, 7. Varga
Tibor. Csapatban: 2. hely (Papp Laura, Csontos Dóra,
Trungel-Nagy Kolos), 6. hely (Fricska Anna, Csontos
Fanni, Holló-Szabó Martin), 4. hely (Fricska Anna,
Hegyi Dóra, Varga Tibor).  Ebben a hónapban futó
atlétánk Holló Szabó Martin három kiemelt
versenyen vett rész és szerzett korosztályában érmes
helyezéseket. Eredményei: E.On Délibáb Sportfesz-
tivál terepfutás 7 km, Hortobágy (július 13.): abszolút
III. hely. Népszigeti Terepfutás 5 km, Budapest (július
20.): 1995-1998 korcsoport, I. hely, abszolút II. hely.
Dunaparti Futópartik – Teliholdfutam 4 km terepfutás,
Esztergom (július 20.): abszolút III. hely.

Triatlonista és futósikerek

Diák sakkozók Korondon
Hatodik alkalommal rendezték meg félegyházi és
korondi fiatalok részvételével a hagyományos diák
sakktábort. A fiatalok július 16 - 21. között jártak Ko-
rondon, ahol a sakkverseny mellett a helyi szervezők
gondoskodtak arról, hogy az erdélyi látnivalókból is
ízelítőt kapjanak a diákok. A félegyházi csoport
vezetője Nagy György, a Pince 72 Sakk Klub vezetője
volt, a sakkversenyeket pedig Seres László,
nemzetközi versenybíró felügyelte.

Megérkezésük estéjén a korondi tájháznál kopjafa-
avatáson vettek részt, majd másnap elkezdődtek a

versenyek, amelyen a korondi Sándor Tamás 7 ponttal
győzedelmeskedett, de a 2. és 3. helyet a félegyházi-
aknak sikerült megszerezniük. Ezüstéremmel térhetett
haza Hideg Ferenc Bendegúz, aki 4, 5 pontot szerzett,
bronzérmes lett Cserkó Máté, aki 4 pontot szerzett. A
félegyházi táborozók egy kis meglepetéssel is szol-
gáltak korondi barátaiknak. „Félegyháza üdvözlete
Korondnak” címmel Hajdu Ferenc Kiskunfélegyháza
nevezetességeit ábrázoló fotóit vitték el, amely ezentúl
a helyi művelődési ház sakktermének falait díszíti.
A jövő évi félegyházi viszontlátás reményében indul-
tak haza a 6 napos táborozás után az ifjú sakkozók.

Bankfalui Sokadalom 
Iskolakezdés előtt, a vakáció utolsó szombatján a bank-
falui városrész összefogásaképp, a helybeliek főszerep-
lésével kerül megrendezésre az I. Bankfalui Soka-
dalom! Ezen a családi napon kicsi és nagy, gyerek és
felnőtt a színes programnak köszönhetően egyaránt jól
érezheti magát! Helyszín: Nyíl –Tegez - Süveg utca által
határolt park. A nap folyamán a Válasz Szenvedélyse-
gítő és Drogprevenciós Központ és a Kiskunfélegyházi
Védőnői Szolgálat egészségszűréssel és tanácsadással
várja az érdeklődőket. A Magyar Madártani Egyesület
helyi szervezte pedig tájékoztatót tart a környékben élő
madárvilágról. Az egytálételek főzőversenyére várjuk
baráti társaságok, közösségek jelentkezését! A ver-
senyen saját eszközökkel, és hozott alapanyagból dol-
goznak. A zsűri az étel mellett értékeli a csapategységet,
és a terítést is! Jelentkezni lehet a 06-20/318-5890-es
telefonszámon! Szervező: Dongó József a körzet önkor-
mányzati képviselője.

Ünnepel a város
Augusztus 17-18-19. (szombat-vasárnap-hétfő):19
óra Szent István ünnepére lelki felkészülés -  lelki-
gyakorlatos szentmise a Szent István templomban.
Augusztus 18. (vasárnap): 9.00  óra Az olasz Pasi-
an di Prato együttes énekbemutatója az Ótemplom-
ban.
Augusztus 19. (hétfő): Szántó Piroska festőművész
alkotásaiból nyíló kiállítás-sorozat három helyszínen
születésének 100. évfordulója alkalmából. 16 óra –
Kiskun Múzeum – Szántó Piroska festményei
köszöntő: Kapus Krisztián polgármester, ország-
gyűlési képviselő a három tárlatot megnyitja: Dr.
Feledy Balázs művészeti író. 17 óra – Művelődési
Központ- Szántó Piroska grafikái. 17.30 óra – Petőfi
Sándor Városi Könyvtár - Szántó Piroska grafikái
és a Hattyúkerti zenés esték keretében Hangok és
színek című zenés irodalmi műsor. 17 óra Ke-
nyérszentelés a Haleszi haranglábnál. 18 óra Wass
Albert mellszobrának avatása a Szent István temp-
lom előtt.  19 óraKenyérszentelés a selymesi Mária-
szobornál. 21 óra Félegyházi Táncszínház  Pénz
szaga című táncjáték nyilvános főpróbája.
Augusztus 20. (kedd): 9 óra Móra Ferenc Gim-
názium előtt - Morell Mihály Égi vándor című
köztéri szobrának avatása. Szent István tér: 9.45
óraSzent István-szobor koszorúzása. 10 óra Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő ün-
nepi be- széde.  Korond és Kiskunfélegyháza 20
éves, jubileumi testvérvárosi okmány megerősítése.
10.30 óra Ünnepi szentmise. A szentmisét celebrálja:
Se-regély István nyugalmazott egri érsek. 11.30 óra
Aratófelvonulás érkezése a Kossuth utcán a Szent
István templomhoz, az új kenyér megszentelése. 12
óra Aratófelvonulás a Kossuth utcán a városházáig,
az új kenyér megszegése a városháza előtt.  16 óra
Harangjáték a Szent István templomban.  17  óra
Városnéző séta a Kiskun Múzeumtól, közben a
Szent István templom harangjátékának megtekin-
tése.  18 óra Petőfi téren történelmi élőkép íjászbe-
mutatóval a Turul Koppány Íjászai Hagyo-
mányőrző Egyesület előadásában íjászbemutató és
íjászkodás.  21 óra  Félegyházi Táncszínház  Pénz
szaga című táncjáték előadása. 
Az augusztus 19-i rendezvényeken (a Kiskun Mú-
zeumban, a Művelődési Központban illetve a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban) résztvevők karszalagot
kapnak, mely augusztus 20-án 12 órától zárásig
félárú belépőjegy-kedvezményt biztosít számukra a
Városi Strand és Uszoda területére. A Kiskun Mú-
zeum 8-17 óráig ingyenesen látogatható.
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