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„Szeretem a Mikulást akkor is, ha
nem hoz ajándékot” – énekli teljes
átéléssel saját költeményét Andris,
a Százszorszép óvoda úgynevezett
SNI csoportjában. A produkció végén természetesen nem marad el
az elismerés sem. Közben Hanna,
a göndör hajú kislány, a foglalkoztató sarokban egyéni feladatot old
meg, ketten pedig ujjongva játszanak a golyómedencében. Gyakorlott
szülőként, első ránézésre azt mon-

danám: „egyfelnőttes” gyerekek.
Olyanok, akik minden egyes percben figyelmet igényelnek. A szakember viszont úgy fogalmaz: sajátos nevelési igényű (SNI) csoport.
Csőke Szilvia gyógypedagógus,
Ayres terapeuta, gyógytestnevelő, Bakné Kormányos Márta
fejlesztőpedagógus,
autizmus
speciális fejlesztő és gyógypedagógiai asszisztens, valamint Balogh Györgyné gyógypedagógiai

asszisztens, autizmus-specifikus
óvónő gondoskodnak arról, hogy a
lehető legideálisabb feltételek mellett fejlődjenek ennek a maroknyi
csapatnak a tagjai. Tőlük tudom:
a csoport – amelynek léte felbecsülhetetlen segítséget jelentett
az érintett családoknak – 1989ben, szülői kezdeményezésre jött
létre. Eleinte mozgássérült gyerekek ellátására rendezkedtek be,
majd más fogyatékkal élőkkel is

bővült a közösség. Azzal, hogy a
város önkormányzata felvállalta a
finanszírozást, nem kellett többé
Kecskemétre, Kiskunhalasra vagy
Budapestre utazni a szakszerű ellátásért.
A csoport 2002-ben került át
a Százszorszép Óvodába. A fogyatékosság típusának megfelelő
szakembereket saját óvónők átképzésével és utazó gyógypedagógusokkal oldotta meg az intézmény,

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

Folytatás a 3. oldalon!

Fotó: Kürti László

Sajátos nevelési igényű óvodások
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Polgármesterek találkoztak

Kiskunfélegyháza volt a házigazdája a választókerületi polgármesteri találkozónak, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő hívott össze. A honatya a korábbi – több mint tízéves
– gyakorlatát folytatva, a megváltozott összetételű körzet polgármestereit is negyedévente tanácskozásra hívja. Ezeken a találkozásokon egyeztetik a térség fontos teendőit. Az országgyűlési
képviselő szakemberek bevonásával tájékoztatást nyújt az aktuális és a várható önkormányzati feladatokról. Emellett egyeztetnek a pályázati lehetőségekről, kiemelt figyelemmel azokra,
amelyek térségi összefogást igényelnek.
Kiskunfélegyháza polgármestere is az összefogás, együttgondolkodás fontosságát hangsúlyozta
köszöntőjében. Kiemelte, hogy új
alapokra kell helyezni a települések

együttműködését. A tervek szerint
a választókerületben három gazdaságfejlesztési centrumot alakítanak
ki. A központok Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és Izsák lesznek.

Ötös a Szivárványnak
Öt új munkahelyet hoz Félegyházának a visszatérő mosodai
szolgáltatás.
Új géppark vásárlásával és
üzembeállításával újra a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézményben végzik a
mosást. Erről döntöttek a város
önkormányzati képviselői, ugyanakkor megszavazták azt a mintegy 16 millió forintot, amely a
beruházás költségigénye.
– Megszűnnek az áldatlan állapotok – nyilatkozta Gálig Erzsébet

intézményvezető, a mosodai szolgáltatás-projekt előterjesztője –,
januártól vége lesz a késéseknek
és az erősen kifogásolható minőségnek.
– Mennyire lehet majd kihasználni az új gépek kapacitását?
– 180 ellátott és 150 dolgozói
mellett a városban felmerülő igényeket is képes lesz teljesíteni, akár
piaci alapú szolgáltatást is ellátni,
hiszen napi 12 órában tervezzük az
üzemidőt, és a korábbinál nagyobb
teljesítményű a szárító.

Mindhárom kistérségben szeretnék
hasznosítani azokat a tapasztalatokat, amelyeket Félegyháza már
megkezdett a vállalkozásfejlesztés
és a munkahelyteremtés kapcsán.
Csányi József azt is elmondta,
hogy az elmúlt hetekben négy cég
pályázott a félegyházi ipari parkba.
Ha ezek a vállalkozások ide települnek, akkor nemcsak Félegyháza
munkahelyteremtését és költségvetését gyarapítják, hanem a vonzáskörzetben élőknek is lehetőséget teremtenek, ennek a gazdasági
hasznát a régió is élvezi majd.
Jánosiné Gyermán Erzsébet,

– Melyik telephelyen indul be
a mosodai szolgáltatás? Jelenti-e
majd a létszám bővülését, új dolgozók felvételét?
– A Szivárvány Intézmény öt
telephelye közül a Csanyi útin
helyezzük üzembe a gépparkot,
ezzel Kecskemétről visszatér Félegyházára a költséges mosodai
szolgáltatás. Teljesen új és valós
öt új munkahely jön létre, melyek
betöltéséhez nincs szükség különösebb képesítésre, s ezeket az
állásokat hamarosan meghirdetjük – tájékoztatta a Közlönyt Gálig
Erzsébet intézményvezető.
tli

Gátér polgármestere a belvízveszély közeledtére hívta fel a figyelmet. Helyzetjelentését, miszerint
a vízgazdálkodás nincs a helyzet
magaslatán, az önkormányzatok
anyagi helyzete és gépparkja nem
teszi lehetővé a csatornák karbantartását, megújítását, a belvíz
megelőzését, minden jelenlévő
megerősítette. Éppen ezért Lezsák
Sándor ígéretet tett arra, hogy
az illetékesek bevonásával még
decemberben tartanak egy értekezletet, hogy minél sikeresebben
tudjanak védekezni a belvíz ellen
a választókerület települései. H.S.

Közmeghallgatás
Kiskunfélegyházán
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tart 2014. december 12-én pénteken, 16 órakor
a Városháza Dísztermében. A közmeghallgatáson az állampolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉST
ÉS JAVASLATOT tehetnek.
Minden érdeklődőt várnak!
Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Folytatás az 1. oldalról!
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Sajátos nevelési igényű óvodások
geteg szaktudás halmozódott fel
ebben a közösségben, és az idén –
a Jogi Bizottság által kiírt pályázaton elnyert támogatás segítségével – a csoportszoba berendezése
is méltóképpen meg tudott újulni.
Az óvónők régi vágya teljesült az
ideális környezet, a terápiás részek, továbbá az úgynevezett vizuális és kommunikációs akadálymentesítés kialakításával, ami az
autizmussal és más fogyatékkal
élő gyerekek számára a térbeli
tájékozódást és a beilleszkedést
könnyíti meg.
Amikor vágyaikról, terveikről

ahol kezdetben mozgássérült, hallás-, beszéd-, látás- vagy értelmi
fogyatékos, érzelmi, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő és
autista gyerekek részesültek sokoldalú, egyéni szükségleteikhez
igazodó fejlesztésben. Számukra
– foglalják össze a pedagógusok
– elsődlegesen az önálló életvitel
megalapozásában, az érzékelés,
észlelés, mozgás és a kommunikáció fejlesztésében, továbbá a
szocializáció elősegítésében jelent
óriási segítséget a csoport.
A képzések, továbbképzések és
a megélt tapasztalatok révén ren-

Jótékonysági
előadás Lilláért
120 belépőjegy és mintegy 260
támogatói jegy kelt el eddig a
szombati
Naftalin-előadásra,
amelynek bevétele az egyéves,
súlyosan beteg Kollár Lillát és
családját támogatja – tudtuk meg
Horváth Gábor képviselőtől, a
jótékonysági est főszervezőjétől.
Heltai Jenő Naftalin című bohózatát november 22-én, szombaton 17 órától a Művelődési
Központ színpadán tekinthetik
meg az érdeklődők, a Bugaci Tanyaszínház előadásában. A rendezvényt Horváth Gábor önkormányzati képviselő szervezi és
a Sorsocskák Alapítvány támogatja. Fővédnök: Csányi József,
Kiskunfélegyháza polgármestere.
Jegyek elővételben vásárolhatók a Művelődési Központ jegypénztárában 1000 forintért, támogatói jegyek 700 forintért.

kérdezem az óvónőket, végenincs
felsorolás veszi kezdetét tudásuk új
és új tanfolyamokon való gazdagításától, a szülői klub felélesztésén,
a kicsik fejlődését elősegítő eszközök beszerzésén, új módszerek és
technikák elsajátításán át az utánpótlás-nevelésig… Egyetlen kívánság sincs azonban a listán, amit
maguknak kérnének… Számukra
az igazi elismerés és sikerélmény –
így mondják – ha egy kicsi élet előtt
közreműködésükkel kinyílnak a lehetőségek, egy gyermek az odaadó
munka eredményeként esélyt kap a
teljesebb életre.
T. T.

Átláthatóság, szakmaiság
Első intézkedései egyikeként
a közbeszerzések tisztaságát,
átláthatóságát és szakmaiságát szeretné garantálni Kiskunfélegyháza polgármestere.
Csányi József az új, kétkörös közbeszerzési rendszerről
elmondta: első lépcsőben az önkormányzati
alkalmazottakból
– pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakemberekből –, és egy-egy
adott terület szakértőjéből álló
négytagú szakbizottság alakítja ki
véleményét és tesz javaslatot. Ezt
követően ül össze és hoz döntést a
8 tagú közbeszerzési bizottság.
A polgármesteri széket komoly
gazdasági tapasztalattal elfoglaló
Csányi József szerint a közbeszerzések tisztaságát célzó intézkedé-

sekre szükség van Félegyházán.
Az átláthatóság és a szakmai
alapokon nyugvó közbeszerzési

döntések pedig legalább annyira
fontosak az önkormányzati, mint a
vállalkozói szférában.
T. T.

Szabadságmegváltás
a leköszönő polgármesternek
Bruttó 2.780.910 forint szabadságmegváltás
és bruttó 1.835.400 forint végkielégítés illeti
meg Kapus Krisztián leköszönő polgármestert.
Az erről szóló határozatokat első rendes ülésén
fogadta el a félegyházi képviselő-testület.
Kapus Krisztián a háromhavi illetményének megfelelő végkielégítés mellett – arra hivatkozva, hogy
2010 és 2014 között a neki járó 166 nap szabadságból mindössze 66 napot vett ki – megmaradt
100 nap szabadságának megváltásaként további
bruttó 2.780.910 forintot kap.
Bense Zoltán hozzászólásában erősen aggályosnak nevezte, hogy – mint fogalmazott –„a kö-

telező igazgatási szünetben, amikor mindenkinek
kötelező volt a hivatalban a szabadságot kivenni,
a polgármester ezt nem tette meg. Az elmúlt nyári, és az azt megelőző téli leállás idején is végig
bent dolgozott egyedül, egy üres hivatalban?”
Bense Zoltán arra kérte Kapus Krisztiánt, hogy
gyakoroljon gesztust, és a törvény szerint járó
végkielégítési összegről mondjon le a város javára, tekintettel arra, hogy az elmúlt négy évben
polgármesterként és országgyűlési képviselőként mintegy 80 millió forint volt a bruttó jövedelme.
Kapus Krisztián erre kijelentette: gesztust azzal
gyakorol, hogy nem válaszol képviselőtársának.

4

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

Új jegyzője lesz
Félegyházának
Közös megegyezéssel távozott
posztjáról Kiskunfélegyháza jegyzője. Dr. Endre Szabolcs jelenleg
szabadságát tölti, munkaviszonya
január 5-én szűnik meg. Addig dr.
Lajkó Norbert aljegyző látja el
ideiglenesen a jegyzői feladatokat
– tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Dósai Bence, Csányi József
polgármester kabinetfőnöke.
A kabinetvezető tájékoztatása
szerint dr. Endre Szabolcs jegyző
munkaviszonyának megszüntetését azért kezdeményezték, mert
teljesen új alapokra szeretnék helyezni a hivatal szellemiségét. A
jegyzői állásra pályázatot írtak ki.
Az új szakember legkorábban január 5-ét követően kezdheti meg a
munkát.

Köszönet
a segítőknek

Kis dolgok nagy szeretettel

„Ebben az életben nem tehetünk
nagy dolgokat, csak kis dolgokat
tehetünk nagy szeretettel” – Teréz anya szavaival kezdte ünnepi
beszédét Rosta Ferenc alpolgármester a Szociális Munka Napja
alkalmából megrendezett városi
ünnepségen. A város valamennyi
polgára nevében tolmácsolta az
őszinte megbecsülést és köszönetet mindazoknak, akik nap mint
nap hittel és meggyőződésükkel
azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a szükséges segítséget.
Rosta Ferenc és Balla László,
Kiskunfélegyháza alpolgármesterei
jubileumi oklevelet adtak át a szociális ágazatban már 40, 30, illetve 25
éve dolgozóknak.
A köz szolgálatában eltöltött 40
éves munkájáért oklevelet kapott:
Bognár Mihályné kisgyermeknevelő,
(Dankó Bölcsőde), Dongóné Kis Sa-

rolta szakgondozó (Családok Átmeneti Otthona).
A köz szolgálatában eltöltött 30
éves munkájáért oklevelet kapott:
Hefkó Melinda Irén kisgyermeknevelő (Darvas Bölcsőde), Sárkány Anikó
kisgyermeknevelő (Darvas Bölcsőde).
A köz szolgálatában eltöltött 25
éves munkájáért oklevelet kapott:
Barna-Pap Jánosné házigondozó,
Molnárné Hekkel Angéla gondozónő,
Seres Sándorné gondozónő, Szabó
Mária adatnyilvántartó (Batthyány
Konyha), Tóth Sándorné gondozónő,
Víg Tünde Katalin gondozónő, Almásiné Rádi Zsuzsanna szociális segítő
(Hajléktalan Ellátás), Fábiánné Seres
Gyöngyi kisgyermeknevelő (Dankó
Bölcsőde), Jaksáné Réczi Ildikó (Tanácsadó Családsegítő Szolgálat).
Az önkormányzat művelődési és
szociális bizottsága dicsérő oklevelét
kapta:
Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény: Barna-Pap Jánosné

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az
irányadók.

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere
a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Jegyző munkakör betöltésére.
A félegyházi Török Jánoska
családja ezúton is köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik kupakkal, adománnyal, jókívánsággal törekszenek jobbá tenni fiuk
mindennapjait. A műanyag kupakok gyűjtése folyamatos a félegyházi és kecskeméti Spar Áruházakban, Kiskunfélegyházán az
ÉNÓ-ban a mozi mögött, a városi könyvtárban, a művelődési
házban, Kecskeméten a Piarista
Általános Iskolában és a család lakcímén, a Jász utca 14/A
alatt. Egy helyi műanyag-feldolgozó kilónként 80 forintot ad a
szülőknek a kupakokért, amiből
Jánoska immunerősítő készítményeit fedezi a család.

2014. november 21.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól, 3
hónap próbaidő kikötésével.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye,
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
Ellátandó feladatok:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése.
Munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma:
89 fő.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 81. § (1,2,3,4)

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség. Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítéssel vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítéssel, és a Kttv. 247.
§ (4) bekezdésben meghatározott esetet
kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot
szerzett. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Angol középfokú C típusú nyelvvizsga, „B”
kategóriás jogosítvány.
Legalább két év jegyzői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat, felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz,
a pályázó eddigi munkaköreinek és tevékenységének leírása, 3 hónapnál nem régebbi

házigondozó, Fekete Mihályné takarítónő (Idősek Klubja), Ábel Ferenc gépkocsivezető, Zeleiné Tamási Klára élelmezésvezető, Kapus Jánosné szociális
gondozó (Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye), Rabi Ferencné konyhai
kisegítő, Jaksa Imre Béláné osztályvezető ápoló, Basics Istvánné mentálhigiénés dolgozó, Pelyváné Karsai Erika
mentálhigiénés dolgozó, Kelemenné
Czakó Anikó gondozónő (Fogyatékos
Személyek Nappali Intézete), Kérésziné
Kocsis Mónika csoportvezető (Fogyatékos Személyek Nappali Intézete).
Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi
és Egészségügyi Intézmény:
Polyákné Gál Anikó kisgyermeknevelő (Dankó Bölcsőde), Gáspár
Józsefné technikai dolgozó (Dankó
Bölcsőde), Bátori Istvánné kisgyermeknevelő (Darvas Bölcsőde), Tóth
László Antalné technikai dolgozó
(Darvas Bölcsőde), Jaksáné Réczi Ildikó tanácsadó (Családsegítés), Szirmai Ferencné önkéntes pedagógus
(Gyermekjóléti Szolgálat), Szalainé
Őrző Emília szakmai egységvezető
családgondozó (Családok Átmeneti Otthona), Magony János szociális
segítő (Hajléktalan Ellátás), Feketéné
Toldi Andrea szociális és mentálhigiénés munkatárs (Hajléktalan Ellátás).
Az ünnepi műsorban felléptek a
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai, a Széljáró
Balladás együttes, valamint a Padkaporos Néptáncegyüttes.
erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás –, az
iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, személyes adatok kezelésére
vonatkozó nyilatkozat. Nyilatkozat vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. január 5.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. november 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala
címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
L. u. 1.) történő megküldésével. A borítékon
kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 72-3/2014.,
valamint a munkakör megnevezését: Jegyző
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje:
Az érvényes pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, fenntartva magának
a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. december 5.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye:
Kiskunfélegyháza Város honlapja
Félegyházi Közlöny
www.kozigallas.gov.hu
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Új vezető a KAPOCS élén
2014. november 1-jétől Fűri Judit a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény vezetője. Arca nem ismeretlen a félegyháziak számára, hiszen 17 éve dolgozik a Gyermekjóléti Szolgálatnál, 2008 óta szakmai egységvezetőként. Az intézményhez,
a szociális szférához fűződő kapcsolatáról, terveiről és az általa
vezetett intézményről kérdeztük.
– Félegyházán születtem, Petőfiszálláson nőttem fel. Kecskeméten, a Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi
Szakközépiskolában érettségiztem, 1994-ben
Szegeden a SZOTE-JATE közös képzésén szociális munkás,
2002-ben mentálhigiéné szakirányú szakképzettséget szereztem,
2004-ben gyermekjóléti alapellátásból szakvizsgáztam. Először
a kecskeméti Nyíri úti Általános
Iskolában láttam el gyermekvédelmi felelős feladatkört, innen
hívott át 1997 októberében Nemes Ferencné Marika, a KAPOCS
akkori vezetője a gyermekjóléti
szolgálathoz, aminek 2008 augusztusától szakmai egységvezetője lettem. Munkámat 2010-ben
bizottsági oklevéllel, 2011-ben
pedig Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete Elismerő Oklevele kitüntetéssel ismerte el a
fenntartó. Erős érzelmi szálakkal
kötődöm az intézményhez, így
amikor ez lehetővé vált, megpályáztam a vezetői állást. Az elhúzódó folyamat eredményeként
idén november 1-jével kaptam
kinevezést. Félegyházi lakos vagyok, két évtizede élek párom-

mal, gyermekünk még nem született. Szabadidőmben szívesen
sportolok, kirándulok, olvasok,
és a gasztronómia is érdekel.
– Milyen adottságokkal rendelkező intézményt vett át?
– A Kapocs intézmény 1985.
március 15. óta működik. Tevékenységi jellege szerint közszolgáltató közintézmény, amely
önálló szakmai egységekből áll.
Minden szakmai egységnek külön vezetője van, továbbá két intézményvezető-helyettes
segíti

a munkámat. A dolgozói létszám
megközelíti a százat. Önálló szakmai egységként két bölcsőde, a
családsegítés, a gyermekjóléti
szolgálat, a gazdasági csoport, a
családok átmeneti otthona és a
hajléktalan-ellátás tartozik az intézményhez.
– Hogyan látja az objektív
feltételeket?
– Egy kialakult, jól működő
rendszerről van szó. A Dankó Pista utcai bölcsőde és a Családok
Átmeneti Otthona teljes mértékben fel van újítva, a Hunyadi utcai
épületre – bár végeztek már rajta
munkálatokat – ráférne egy átfogó
felújítás. A jelenlegi 153 bölcsődei férőhely bővítése szerencsés
lenne, tudomásom szerint ezt a
képviselő-testület is mérlegeli. A
40 férőhelyes Családok Átmeneti
Otthona folyamatosan teltházzal
üzemel, a hajléktalan-ellátás kapacitása viszont elégséges. A 100
férőhelyes nappali melegedő, az
50 fő étkeztetését megoldó népkonyha, a 12 férfi és 2 nő elhelyezésére alkalmas hajléktalanok
átmeneti szállása és a 82 férfi
és 43 női férőhellyel rendelkező
hajléktalanok éjjeli menedékhelye kielégíti az igényeket. Sürgető
feladat a hajléktalanszálló kerítésének javítására volt, e célra
legutóbbi ülésén 2,8 millió forintot szavazott meg a testület, így
objektív feltételeink jelenleg jónak
mondhatók.

Mentoráló
intézmény lett a
Móra Gimnázium
Elnyerte a Mentoráló intézményi
címet a Kiskunfélegyházi Móra
Ferenc Gimnázium. Az erről szóló tanúsítványt november 4-én
ünnepélyes keretek között 299
iskola képviselője vehette át Budapesten – mondta el Dobó Aliz
programvezető.
A félegyházi gimnázium a „Fedezd fel magadban a tehetséget!”
című módszertani modellel nyerte
el a mentoráló címet, amelynek
célja egyebek mellett a projektpedagógia, a kooperatív tanuláson alapuló tanulási módszer
népszerűsítése, a projektmunka
elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása a pedagógusoknak,
továbbá a gyerekek tanuláshoz
fűződő viszonyulásának pozitív
befolyásolása, élmények biztosítása, és a személyiség sokoldalú
fejlesztése.
– A gyermekközpontú fejlesztés, az esélyegyenlőség, a differenciált, egyéni fejlődést elősegítő tanulási módszerek gyakorlati
bemutatásával, és a kompetencia
területekhez kapcsolódó módszer- és eszköztár közreadásával szeretnénk hiteles példával
és személyre szabott támogatási
formával segíteni a nevelési intézmények innovatív folyamatait
– hangsúlyozta a programvezető,
aki azt is hozzátette, hogy az első
foglalkozás október 20-án „Modern természettudományos ismeretek és matematika” címmel
már sikeresen le is zajlott.

Szakmai konferencia és műhelymunka
199,9 millió forint összegű támogatást nyert 2013-ban a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ által vezetett 3
tagú konzorcium. A „Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskola – a
Vidék Iskolája” projekt keretében megvalósult mezőgazdasági
szakmai képzés tapasztalatait a városháza dísztermében megrendezett konferencián foglalták össze.
Mint azt Juhász Miklós pro- 6 főt foglalkoztatnak majd a
jektmenedzser elmondta, a zöldségfeldolgozó tanüzemben.
Rózsa Pál, a Mezőgazdasági
projekt 2013. május 1-jén kezdődött, és várhatóan 2015. áp- és Élelmiszeripari Szakképző
rilis 30-ig, vagy még tovább tart. Iskola igazgatója beszámolt a
Ez idő alatt a félegyházi térség képzés jó tapasztalataikról, és
mezőgazdasági termelőit se- hogy a megvalósult tanüzem
gíti szakmai képzéssel és piaci után a projekt keretében 2015megjelenési lehetőséggel, tá- ben a Tangazdaság területén
mogatva többek között az ön- felépülhet a tervezett baromfiól
foglalkoztatóvá válást, valamint is.”
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Ünnepeltek a cserkészek

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a
kiskunfélegyházi Szent Imre Cserkészcsapat.
Kiskunfélegyházán a húszas évek végén
alakult cserkészcsapat. Akkor kapták meg a
871-es számot, amit az 1989. november 5-én
újjáalakult közösség továbbörökített. Akkor
még csak fiúk vettek részt a csapatmunkában,
mára azonban már sok leány is csatlakozott
hozzájuk. Jelenleg – a kiscserkészekkel együtt
– 9 őrsben mintegy hatvan főt számolnak.
A közösség, a természetszeretet, a sok
játék, a hagyomány és az istenhit tart öszsze bennünket – foglalta össze a „cserkészlét” lényegét Juhász Miklós parancsnok az
ünnepi összejövetelen. Beszámolt arról az
örömhírről is, hogy 2015-ben két félegyhá-

2014. november 21.

zi fiatal – Jankovszki Réka mint őrsvezető
és Fekete Ágnes mint küldött – részt vesz
Japánban a cserkész világtalálkozón. A részvételhez szükséges mintegy 500-500 ezer
forint egy részét az érintettek vállalják, és a
cserkészcsapat is komoly erőfeszítéseket tesz
a pénz összegyűjtéséért. Papír- és vasgyűjtésből eddig 50 ezer forinttal gyarapodott a
kassza. A teljes összeget azonban nem tudják
önerőből megteremteni, ezért támogatók segítségét is keresik.

Változás
a tankerület élén

Jótékonysági árverés
a Dózsa iskolában
Jótékonysági művészeti árverést tartanak december 2-án kedden, 17 órától Kiskunfélegyházán, a Dózsa György Általános Iskolában. Az
árverésen kortárs művészek munkái és klasszikusok alkotásai kerülnek kalapács alá.
Az árverés bevételét az Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány javára ajánlják
fel, amelyet az iskola eszközeinek fejlesztésére
fordítanak.

Pálfi Tamás vezeti a Kiskunfélegyházai Tankerület munkáját – tájékoztatta szerkesztőségünket Mayer Tamásné leköszönő tankerületi
igazgató. Pálfi Tamás megbízatása november
16-án kezdődik. Mayer Tamásné eddigi vezető a Szeged-Csanád Egyházmegyei Pedagógiai Intézet igazgatójaként folytatja munkáját.
Mayer Tamásnét 2012 novemberében választották a kiskunfélegyházi járás tankerületi
központjának vezetőjévé. A következő év elejétől az ő irányítása alatt működtek Kiskunfélegyháza, Bugac, Pálmonostora, Gátér és Petőfiszállás általános iskolái és a Móra Ferenc
Gimnázium.

Testvériskolai kapcsolat színes programokkal

Szakkörökben, közös táborozásban és közös kirándulásokban gazdag pályázati programok megvalósítói a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola és a Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola. Valamenynyi programelem a szociális kompetenciák fejlesztését segíti elő.
fejlődnek, valamint kulcskompetenciák fejlesztésére is sor kerül. Mindez
hozzájárul a tanulmányi eredményeik javulásához és iskolai eredményességükhöz. A sikeres iskolai részvétel hozzásegíti a tanulókat magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez, amely által nő a munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyük.

A program lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző helyzetű iskolák, illetve tanulók a pedagógusokkal együtt tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített projektet dolgozzanak ki és valósítsanak
meg.

A „Déli barátság” TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0003 projekt, az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg. Ez a pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos
együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, azonban
arra még nem volt példa, hogy olyan kezdeményezés megvalósításának támogatására pályázhassanak, amelynek egyik feltétele, hogy különböző helyzetű iskolák alakítsanak ki kapcsolatot egymással, ezáltal
teremtve lehetőséget a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a
sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba. Ezáltal a résztvevő tanulók szociális kompetenciái

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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2014. november 21-től
december 6-áig
Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett információkkal. A programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek.
Bővebb információk a honlapon és a rendezvény
helyszíneken. Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Ellentétek Vonzásában: Dr. Csernus Imre
pszichiáter előadása. Művelődési Központ,
18:00

November 25., kedd
Betűbölcsi,
vendég:
Viziné
Csilla
bábkészítő, Városi Könyvtár, 10:00

November 22., szombat
I. Jövő Bajnokai Kupa: Országos Női
Tornaverseny, Városi Sportcsarnok, 10:00
Fallabda nyílt nap, Fallabda pálya, 10:00

November 27., csütörtök
70 éve hunyt el Móra László költő. A Móraemlékév zárásaként dr. Szörényi László
professzor úr előadása, közreműködik
Jankovszki Réka, Városi Könyvtár, 18:00

Jótékonysági Est Kollár Lilla javára, A
Bugaci Tanyaszínház bemutatja Heltai Jenő
NAFTALIN című bohózatát, Művelődési
Központ, 17:00

November 28., péntek
Látványmakettezés
és
kiállítás
a
Kiskunfélegyházi
Makett
Klubbal,
Művelődési Központ, 12:00-18:00

Darvas Bál, Darvas József Általános Iskola,
19:00

Pintér Anna „Credo” című kiállításának
megnyitója, Városi Könyvtár, 17:00

Anna and the Barbies, Supernem,
B.TheFirst szuperkoncert, Rocktár, 20:00

December 6., szombat
Karácsonyi kézműves kiállítás és vásár,
Művelődési Központ, 8:00
OchoMacho, A Láma Dalai koncert, Rocktár,
21:00

Állandó kiállítások:
Molnár István „Otthon” c. kiállítása, Városi
Könyvtár, megtekinthető november 21-ig.
Wesel Hugó Fotókör „Pillanatok” című
fotókiállítása,
Művelődési
Központ,
megtekinthető december 5-ig.
Pintér Anna „Credo” című kiállítása, Városi
Könyvtár, megtekinthető november 29-től
január 15-ig.
A sokoldalú Móra…..néprajzi és régészeti
kiállítás, Kiskun Múzeum, megtekinthető
február 15-ig.
November 21., péntek
Táncház: aprók tánca és felnőtt táncház,
Rocktár, 18:00

November 29., szombat
Látványmakettezés
és
kiállítás
a
Kiskunfélegyházi
Makett
Klubbal,
Művelődési Központ, 8:00-18:00
Ritmo gitárest, Rózsakert, 18:00
Kalapács, Pistons,
Rocktár, 21:00

Chrome

kivágható programmelléklet

Nyílttá vált a bajnokság
Vereséget szenvedett idei utolsó hazai mérkőzésén a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata. A megyei I. osztályú bajnokság
14. fordulójában a listavezető félegyháziak a
második helyezett Híd SC-t fogadták. A találkozón a védekezésre berendezkedő vendégek
két gyors akciógólt szereztek, míg a KHTK
nem tudta feltörni a Híd SC zárt, fegyelmezett
védelmét. A megyei I. osztályú bajnokságot
továbbra is a Kiskunfélegyházi HTK vezeti,
előnyük azonban 3 pontra olvadt a Híd SC-vel
szemben.
Bács-Kiskun Megyei I., 14. forduló: Kiskunfélegyházi HTK – Híd SC (0-0) 0-2.
Gólszerzők: 51. p. Szentgyörgyi Ákos, 81. p.
Szöllősi Tamás

Országos tornaverseny
Félegyházán
2014. november 22-én országos, meghívásos, leány tornaversenyt tartanak Kiskunfélegyházán. A KÉSZ Arénában megrendezett
verseny fővédnöke a lólengésben kétszeres
olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok
tornász dr. Magyar Zoltán, aki személyesen
is részt vesz a rendezvényen.
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koncert,

Petőfi Mozi:
November 21-26.
16:00, 18:15 Az éhezők viadala: A
kiválasztott - 1. rész, kalandfilm
20:30 John Wick, akcióthriller
November 22-23.
14:00 3D Villám és a varázsló, animációs
16:00, 18:15 Az éhezők viadala: A
kiválasztott - 1. rész, kalandfilm
20:30 John Wick, akcióthriller
November 27-december 3.
16:15, 18:15 3DA Madagaszkár pingvinjei,
animációs
20:15 Az éhezők viadala: A kiválasztott - 1.
rész, kalandfilm
November 29-30.
14:15, 16:15, 18:15 3D A Madagaszkár
pingvinjei, animációs
20:15 Az éhezők viadala: A kiválasztott - 1.
rész, kalandfilm

9. forduló: 2014. november 23., vasárnap
17 óra (Sportcsarnok), Kiskunfélegyházi
HTK – Kiskunmajsai SE.

Fallabda versenyt
rendeztek

Hajdúszoboszlón
nyertek a kézisek
Tovább folytatta remek sorozatát az NB II. délkeleti csoportjában szereplő Kiskunfélegyházi
HTK kézilabdacsapata. Az együttes a bajnokság
8. fordulójában Hajdúszoboszlóra látogatott.
A találkozón végig vezetve 31-24-re győzött a
KHTK, amivel megőrizte harmadik helyét a bajnokságban, sőt egy pontra csökkentette hátrányát a listavezető Mezőtúri AFC-vel szemben.
NB II. férfi felnőtt, Délkelet, 8. forduló:
Hajdúszoboszlói KSKE – Kiskunfélegyházi
HTK (11-16) 24-31.

Reform Pagony néven fallabda (squash) versenyt tartottak november 8-án a kiskunfélegyházi fallabda-pályán. A résztvevőket három
kategóriába osztották. A nőknél Kovács Ágnes
győzött. A férfiak B kategóriájában Kornokovics Györgyi az erősebb nem minden képviselőjét maga mögé utasította, míg a férfiak A kategóriájában Fribert Tamás diadalmaskodott.
Eredmények: Női: 1. Kovács Ágnes 2.
Fricska Fanni 3. Jenován Zsuzsanna. Férfi
II. 1. Kornokovics Györgyi 2. Dr. Réczi László 3. Seres Kornél. Férfi I. 1. Fribert Tamás
2. Füzesi József 3. Lenkefy Gergely.
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Nyitva kontra zárva Arcok a városból
Külföldi példákra hivatkozva januártól zárva lennének a boltok
vasárnaponként. Nem reprezentatív körkérdésünkkel arra kerestük a választ, hogy a vásárlók mit szólnának ehhez.
– Gabi (43):
Nekem, mint
boltban dolgozónak, furcsa erről nyilatkozni.
Szerintem
mindenki meg
tudja venni 6 nap alatt, amire
szüksége van, nem annyira fontos
a vasárnapi nyitva tartás. Régebben sem maradtunk élelmiszer
nélkül vasárnapra sem, és más országokban is pihennek inkább,
mint boltokat járnának. Tapasztalatból mondom, hogy az üzletekben vasárnap dolgozók és a családtagjaik számára nem öröm a
nyitva tartás.
– János (63):
Egyáltalán
nem fontos
nyitva tartani,
esetleg, hogy
az élelmiszert
reggel, frissen
meg lehessen
venni, de legfeljebb szombaton beszerezzük. A hétvége pihenésre
való, nem bevásárlásra, a boltosoknak is szükségük van szabadnapra. Persze, akármilyen döntés
születik, úgy jár majd a jogszabály,
mint a nyuszika: ha van sapka, ha
nincs…

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Miklovics Julianna – Kecskemét,
Csősz Pál – Kecskemét, Gondi Sándorné
Lócskai Ilona – Kiskunfélegyháza, Seres Imréné Patak Mária – Kiskunfélegyháza, Boda Lajos – Kiskunfélegyháza, Dobai Elvíra Czvikker
Elvíra – Kiskunfélegyháza, Juhász Sándorné
Ficsor Ilona – Kiskunfélegyháza, Csányi József
– Kiskunfélegyháza, Kocsis János Mártonné Gál

–
Emőke
(39), Zolika
(2): Elkényelmesedtünk.
Igazából ez
nem egy égető probléma,
régen is megoldottuk a vásárlást, amikor nem
voltak állandóan nyitva az üzletek.
Nem tudom, hogy a bolti dolgozók
szempontjából mit jelent, tőlük
kellene megkérdezni.
– Ica (52): Legyenek nyitva!
A szupermarketek
mindenképpen,
de elég lenne
csak az élelmiszer osztály, a többi nem lényeges. Sokan
vannak, akik kihasználják a vasárnapi nyitva tartást, mert reggeltől
esti dolgoznak, és hétköznap nincs
idő, hétvégére marad a vásárlás.
–
Marika
(63): Az élelmiszerboltok
jó, ha délig
nyitva vannak,
vagy legalább
reggel egy pár
órára vasárnap is, a többi üzlet nem számít.
Ráérek hétköznap is vásárolni. tli
Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Takács Sándorné
Balogh Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Rostás
József Antalné Retkes Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Dobos Lázár Béláné Bibok Erzsébet
– Kiskunfélegyháza, Farkas Béláné Horváth Ilona – Kiskunfélegyháza, Madari Sándorné Kövér
Erzsébet Ilona – Lajosmizse, Csordás Ferencné
Frei Erzsébet – Kiskőrös, Kiss Mátyásné Szántó
Anna – Kerekegyháza, Horváth Ferencné Juhász
Rozália – Lajosmizse.

Hirdetés

Őszi Notebook és Tablet Akció! Ajánlatunk: Lenovo Notebook
2 év garanciával és Windows 8-al már 86.000 Ft-ért kapható!
Overmax 7”-os SIM kártyás 3G-s, GPS-es tablet 24.000 Ft-ért
Ezt nem hagyhatod ki!
A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

A Gangesz partján tanult jógázni, a szerszámkészítésre
magától jött rá, Szabó Árpád
derűsen nézi a hétköznapokat.
– Hosszú ideig, a 80-as évek
előtt autót javítottunk – mesélte
Szabó Árpád –, aztán kényszerűségből át kellett térni az alkatrészek felújítására. Hiány volt, és
amit nem lehetett beszerezni, azt
megoldottunk a régiből. Később
fékrásegítőket gyártottunk, és
valaki megkérdezte, hogy ablaktörlőt tudnánk-e… Az kicsit más,
és egy-két szakmát pluszban meg
kellett tanulni, de belefogtunk.
– Mi az eredeti szakmája?
– Gépjármű-technikusi végzettséggel rendelkezem, de jobb lett
volna szerszámkészítést tanulni.
Egy menő szakmám lett, önállóan fejlesztettem ki, de ha előre
tudtam volna, hogy ez lesz belőle,
nem fogok bele: feszített tempót
igényelt. 30 évig ment a munka,
aztán lefutott, nem volt többé alkatrészhiány. Haszonnal már nem
lehet csinálni, csak felhasználjuk
a meglévő anyagokat. Később
festőműhelyt építettünk, ehhez
berendezéseket készítettünk, például dialízis cellákat, és akkora
medencét, mint ez a szoba. Már
ez is a múltnak tekinthető.
– Manapság mivel foglalkozik?
– Nyomokban csinálom még,
hogy ne legyen kihalt a műhely. Az
is egy szempont, hogy foglalkoztatni akarom a nyugdíj előtt álló
kollégámat, aki 30 éve messze a
legjobb szakember volt, és kitartott mellettem, most is együtt
dolgozunk, ez a tisztesség. Hogy
mivel foglalkozom? Valamit mindig csinálni kell, a munka mellett

ott a nagy kert, ez jelenti a napi
mozgást.
– És az unokák?
– Harmonikus családi életet
élünk, ám mindkét lány és az
unokák is messze vannak, Gödön
és Vácott. Az unokák 2-4 hetente
jönnek, az udvaron trambulin és
hinta várja őket. Szokták kérni:
„Papa, ugráltassál!”, ami annyit
jelent, hogy kifáradtak, és csak
ülnek a trambulinon, én meg
mozgatom. Andris már iskolás,
elsős, Ákos 5 éves, Huba 4 éves,
az egyetlen kislány, Lilla 2,5 éves.
– Ha jól tudom, ön jógamester is.
– Kedves kifejezés, de túlzás.
Nem mester, hanem oktató. Indiában, a Gangesz partján tanultam,
mint oktató. Rishikesht a jógavilág
fővárosának is nevezik. 1990-ben
kezdtem a jógával foglalkozni,
még itthon, azóta egyfolytában
tanulom. 20 évig tanítottam is,
korosztálytól függetlenül ezernél
több alkalommal tartottam foglalkozást. Passzióból végeztem, s
azért vállaltam, mert mindig találtam volna valami kifogást, hogy
éppen miért nem érek rá, de így
tudtam, hogy várnak rám, és foglalkozás helyett közösen gyakoroltunk.
tli
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