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Önkormányzati működtetésbe kerültek a félegyházi iskolák

Azt akarjuk elérni, hogy a gyerekek méltó környezetben éljék
mindennapjaikat iskoláinkban! Ezzel indokolta Csányi József a
képviselő-testület augusztusi ülésének döntését, miszerint Félegyháza városa felvállalja oktatási intézményeinek működtetését. A képviselő-testület egyhangúlag hozta meg döntését az
iskolák működtetésének visszavételéről, amely jó visszhangra
talált a szülők és pedagógusok körében.
– Mint ismert, 2013. január 1-jén
az oktatási intézmények fenntartását átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) –
emlékeztet dr. Kása Zsuzsanna,
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kiskunfélegyházi Tankerületének vezetője az előzményekre.
A döntés értelmében a 3 ezer
fő alatti települések intézményei

a KLIK működtetése alá kerültek,
míg az e feletti lélekszámú települések maguk választhattak: az önkormányzat lesz a működtető, vagy
a KLIK. A jogszabály első körben
idén március 31-ig adott lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok
átvehessék az intézmények működtetését, majd ezt az időpontot
június 30-ig kiterjesztették.

Félegyháza város önkormányzata
is júniusban döntött először a kérdésben, s bár a cél már akkor is az
intézmények működtetése volt, a
tisztánlátáshoz még tudni szerették
volna a képviselők, hogy pontosan
mekkora támogatást kell a következő tanévtől fizetnie az önkormányzatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium számára. Miután kiderült az
összeg – maradt a havi megközelítőleg havi 36 millió forint – a második körös eljárásban megszületett a
döntés: szeptember 1-jétől Félegyháza város önkormányzata maga
működteti intézményeit. A szakmai
irányítás, vagyis a fenntartás továbbra is a KLIK kezében marad.

Dr. Kása Zsuzsanna arra kérdésre, hogy mi is tartozik pontosan a működtetési feladatok
közé, nem tudott minden részletében kimerítő választ adni. Mint
fogalmazott, ezt a köznevelési
törvény sem szabályozza pontosan, ezért a tisztázatlan kérdések megoldása az önkormányzat
és a tankerület közötti jó kapcsolatra épülhet. Az viszont bizonyos, hogy önkormányzati feladat
lesz szeptembertől az intézmények állag- és állapotmegóvása,
a tisztítószerek biztosítása, az
informatikai eszközök működtetése és beszerzése.
(folytatás a 2. oldalon)

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

(folytatás az 1. oldalról)

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2015. augusztus 28.

Önkormányzati működtetésbe kerültek a félegyházi iskolák
A jövőben a technikai dolgozók
munkáltatója a város polgármestere lesz, így a bérkifizetések is a
polgármesteri hivatalon keresztül
futnak majd csakúgy, mint a közüzemi szerződések. Még a művészeti alapiskola hangszereinek
vásárlásáról és javíttatásáról is a
város fog gondoskodni.
Csányi József polgármester
elmondta: a város eddig évente
mintegy 421 millió forintot fizetett
a KLIK-nek az iskolák működtetésének biztosítására, s bár nem kívánják kritizálni az elmúlt időszak
gyakorlatát, de tény: a szülőktől
és a pedagógusoktól számos panasz érkezett annak minőségére.
Előfordult, hogy elfogyott a kréta,
a tisztítószer, vagy a WC-papír,
elmaradtak a szükségszerű felújítási, karbantartási munkák, mivel
a KLIK költségvetése csak a személyi jellegű kifizetésekre korlátozódott. A polgármester szerint
ezeket a problémákat sokkal gördülékenyebben és hatékonyabban
lehet a jövőben kezelni. A feladat
átvállalásával az önkormányzat
nem csökkenti az iskolái működtetésére szánt eddigi összeget, ami

azt jelentheti, hogy akár 100 millió
forinttal többet tud költeni a konkrét feladatra.
Dr. Kása Zsuzsanna beszámolt
arról, hogy a változás máris kézzelfogható, ugyanis az önkormányzat munkatársainak segítségével
felmérték az iskolákban elvégzendő állapot- és állagmegóvási
feladatokat, és a legszükségesebb
munkálatokat még a tanév kezdetéig el is végzik. Segítő kezet nyújtott az önkormányzat a szükséges
tisztítószerek megvásárlásához is,

így tisztán kezdődhet a tanév a félegyházi iskolákban.
A felújításokkal kapcsolatban
Csányi József hozzátette: a jövőben
minden uniós- és megyei pályázatot kihasználnak, hogy az intézmények folyamatosan megújuljanak.
A halaszthatatlan felújítási feladatok elvégzésére pedig – mint például a Dózsa, a József Attila és a
Platán iskolákban a vizesblokkok,
illetve a kazánok rendbetétele – a
KLIK-el közösen megoldást keresnek. A polgármester hangsúlyozta:

nem nézhetjük tétlenül, hogy gyermekeink lepusztuló épületekben
töltsék a mindennapjaikat!
Miközben a működtetési feladatokról szeptember 1-jétől a város
gondoskodik, a tanügyigazgatási
feladatok, így az intézményvezetők
kinevezése és felmentése továbbra is a KLIK kezében maradt. Az
önkormányzatnak e kérdésekben
csupán véleményezési joga lesz.
Csányi József polgármester a
jövőre vonatkozóan elmondta: – A
városvezetés reményei szerint a
döntéshozók is mielőbb belátják,
hogy az iskolák fenntartása is az
önkormányzatok kezében van a
legjobb helyen. Ez a választási
programunknak része is volt, aminek az eléréséhez a mostani döntéssel egy lépéssel közelebb kerültünk. Elvégre a mi gyermekeink,
a mi városunk jövőjének alakítói
kapják meg életük fontos alapjait
ezekben az intézményekben. Felelősségünk és kötelességünk a
tőlünk telhető legjobb feltételeket
biztosítani számukra, és a félegyházi önkormányzat elkötelezett
amellett, hogy ezt meg is tegye.

T. T.

Tisztaság várja a kicsiket Sok a beteg platán
A nyári szünet után frissen festett
és mázolt óvodák és bölcsődék
várják a gyermekeket. Emellett novemberig valamennyi önkormányzati intézményben elvégzik azokat
a karbantartási munkákat, amelyek balesetveszélyt hárítanak el,
illetve a szakhatóságok által előírt
kötelezettség. A képviselő-testület
a munkálatokra 50 millió forintot
biztosított. Az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjét az intézményvezetőkkel egyeztetve alakították ki.
A Szegedi úti Óvodában a teljes
festés és mázolás mellett kicserélik a csoportszobák ablakait, az
épület udvari homlokzata pedig
mészhomok téglaburkolatot kap.
Az udvart feltöltik, annak érdeké-

ben, hogy az apróságok csapadékos időszakban is használhassák
kedvenc játszóeszközeiket. Rendbe
teszik az udvari kerítés omladozó
vakolatát is.
Az idei munkák elvégzése elsősorban karbantartás jellegű, amely
a tisztaság mellett, az épületek
állékonyságát óvja – mondta el
Mészáros Gábor. Az elkövetkező
időszakban minden évben készül –
az intézményvezetők bevonásával
– egy felmérés arról, hogy milyen
felújításra, fejlesztésre van szükség az önkormányzati intézményekben. Ennek alapján dönthet a
testület az erre fordítható összeg
nagyságrendjéről – tette hozzá a
polgármesteri hivatal beruházási
előadója.
s. r.

Tisztelt Ügyfeleink! Az ALLIANZ Hungária Biztosító
irodája 2015. szeptember 1-től ismét a régi helyen
(Kossuth u. – Holló Béla u. sarkon) várja ügyfeleit.
Nyitási Akcióink ==> 15% kedvezményt adunk
Otthon és Casco biztosításainkból!

A Kossuth utca 101 darab platánjának egészségi állapotát és
életképességét térképezte fel
az a szakértői vizsgálat, amit
az önkormányzat rendelt meg
a több mint száz éves, helyi
védettség alatt álló platánsor
megóvásával kapcsolatos teendők tisztánlátására.
Mivel a város egyik büszkeségéről, Félegyháza emblematikus
„ligetös főutcájáról” van szó, az
önkormányzat
megkülönböztetett figyelemmel szeretne eljárni
– mondta el Barczikay Gábor, a
városüzemeltetési osztály munkatársa.
A platánokat a szakemberek úgynevezett akusztikus diagnosztikával
is megvizsgálták, így a tanulmány a
fatörzsek belső szerkezetének állapotára is kitér. Négy fa esetében a
vizsgálat olyan belül elüregesedett
állapotot talált, hogy a személy- és
vagyonbiztonság érdekében csak a
kivágás jöhet szóba, amire a lombhullás után kerülhet sor. A szakem-

ber hozzátette: további platánok
kivágását néhány éven belül ítélik
szükségesnek a tanulmány készítői, továbbá egy nem túl távoli időpontban úgynevezett koronaalakító
metszés elvégzését javasolják a fák
súlypontjának helyreállítására.
Gondosan meg kell tervezni tehát
a kivágás és a pótlás feladatait, a
költségek és források ütemezését,
és körültekintő keresni olyan felmerülő szakmai kérdésekre, mint
például a kivágott fák helyére pótolandó fiatal platánok kiválasztása,
telepítése, életképességének és fejlődésének biztosítása.
Helyileg védett fasorról lévén szó
a pótlás is csak platánnal történhet.
S bár Barczikai Gábor szerint nem
lesz egyszerű, sem olcsó a feladat,
az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz az elöregedett platánsor beteg egyedeinek kezelésével, szükség esetén kivágásával és
pótlásával. A cél, hogy még számos
következő félegyházi generáció élvezhesse a hűs lombok árnyát.
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Meggyanúsította a rendőrség Félegyháza volt jegyzőjét
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság gyanúsítottként
hallgatta ki dr. Endre Szabolcsot, a kiskunfélegyházi önkormányzat korábbi jegyzőjét a „kamera-ügyként” elhíresült büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok alapján. A fenti ügy mellett a
napokban a Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy másik két ügyben is a volt jegyző büntetőjogi
felelőssége látszik megvalósulni, ezért a személyi összefüggésre
tekintettel a büntetőeljárás során a bűnügyek egyesített kivizsgálásáról döntött.
Amint arról korábban beszámoltunk, a félegyházi önkormányzat
március 25-ei ülésén döntött úgy,
hogy több ügyben is feljelentést
tesz, a hivatal korábbi működésével kapcsolatban. Az indokokat
akkor Bense Zoltán ismertette.
Előterjesztésében a képviselő elmondta, hogy az Alapítvány a Vagyonvédelem és a Közbiztonság
Megszilárdítására 4 darab térfigyelő kamerát nyert egy 10 millió
forint összértékű pályázaton. A
projekt ügyintézőjének írásos nyilatkozata szerint a kiskunfélegyházi Tesco körforgalomnál és az AGIP
benzinkútnál dr. Endre Szabolcs
jegyző utasítására úgy szereltették
fel ezeket közvetlenül az októberi

választásokat megelőző napokban, hogy be sem üzemelték. A cél
ugyanis a képviselők számára rendelkezésre álló információk szerint nem a működés volt, csupán
az, hogy az akkori polgármester,
Kapus Krisztián egy újabb kampányképet készíttessen előttük. Ez
meg is történt, és a fotó a Félegyházi Hírek weboldalon – amelynek felelős kiadója ugyancsak az
akkori jegyző volt – meg is jelent.
A felszerelt, de üzembe nem helyezett térfigyelő kamerákat azonban
(amelyek több mint 500 ezer forint
értéket képviseltek), eltulajdonították.
A másik ügy a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó

Intézmény
mosodai tevéke n y s é g é n e k
kiszervezésével kapcsolatos
közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódott.
A
képviselők tudomására jutott információk szerint a korábbi jegyző
az ügyintéző hivatalnok számára
egyértelműen jelezte mely három
céget szükséges meghívni a közbeszerzéshez, ezeket a jegyzőkönyvben elmondottak alapján mindig
egy papírfecnin adta át. Ebben az
ügyben ráadásul a beérkezett ajánlatokat nem elég, hogy egy személy
hozta be a hivatalba (mindhárom
ajánlat átadásánál más-más aláírást használva), de a három ajánlat (melyeket elméletileg különböző cégek adtak be) közül kettőnek
a fedőlapján még az e-mail cím is
megegyezett. Ráadásul a gyanú
szerint a három ajánlat egyazon
kézírással megcímzett borítékokban érkezett. Az írásos nyilatkozat szerint, miután az összeját-

szás gyanúját jelezték, a jegyző
kívánságára
eredménytelenné
nyilvánították az eljárást. A tanúvallomások szerint ezt követően a
jegyző megkísérelte eltüntetni az
ajánlatokat, amelyek azonban később más forrásból megkerültek.
Emellett az 5-ös főút mellett épülő
kerékpárút építésével kapcsolatos
2014-es közbeszerzési eljárás során is felmerül a volt jegyző büntetőjogi felelőssége a rendőrség
határozata szerint – tette hozzá
Bense Zoltán.
A nyomozás során a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság
arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján a két ügyben
dr. Endre Szabolcs büntetőjogi felelősségét hivatali visszaélés miatt
vizsgálják. Tekintettel a személyi
összefüggésre, az eljárás során
a bűnügyek együttes elbírálása a
célszerű – áll a rendőrség határozatában.
Az önkormányzat által tett többi
feljelentés ügyében a nyomozások
még folyamatban vannak. H. S.

Félegyháza múltja időzik
Újabb cég
a Templomhalom romjai között az Ipari
„Mi az idő? Titok – léttelen
és mindenható… Az idő tevékeny, igei jellege is van, érlel
és „időzít”. Mit időzít? Változást.” – Thomas Mann szavai
ott csengnek az augusztus
19-én, szerdán átadott Templomhalom Emlékpark minden
szegletében.
– A középkori félegyháziak elődeink, őseink voltak, akiknek kincseit, értékeit kötelesek vagyunk
megőrizni, és elraktározni magunk
és majdan a mi utódaink számára. Csányi József polgármester
méltatta e szavakkal a helyszínen végzett kitartó és Félegyháza
középkori történelmét felülíró,
nagy jelentőségű ásatás régészeti
munkáját. Az emlékpark átadását
követően Rosta Szabolcsot, a
Kecskeméti Katona József Múzeum régész-igazgatóját kérdeztük:
miről árulkodnak a Templomhalom
romjai? A szakember elmondta:
1100 körül az egykori Félegyháza
központi épülete volt az itt álló
templom. A tatárjárás idején nagy

valószínűséggel elpusztult a település, aminek mementója az emlékparkban is megjelenített árok. A
templomhalmi leletek kétségtelen
és kézzelfogható bizonyítékot adnak arra, hogy Félegyháza múltja
visszanyúlik az Árpád-korig.
Az itt feltárt emlékek alkotják a
vázát annak a kiállításnak, amelyet
az emlékpark átadását követően
nyitottak meg a Kiskun Múzeumban Félegyháza Népe – a középkori
templomhalom régészeti emlékei
címmel, s amelyet március 31-éig

látogathatnak az érdeklődők.
Dongó József, a
térség önkormányzati
képviselője köszönetet
mondott a fejlesztésért
az előző és a jelenlegi városvezetésnek, és
emlékeztetett arra, hogy
jelenleg a harmadik nagyobb park is készülőben van a Bankfaluban.
Mint mondta: „Ez az
emlékpark nem csak a
Bankfaluban élők számára jelenthet sokat, hanem Félegyháza minden lakójának!”
Az emlékpark átadására virággal
érkezett Csenki Jenőné, akinek
kisfia, az akkor 9 éves Tomi egyike
volt annak a négy kisgyermeknek,
akiket 24 évvel ezelőtt temetett
maga alá itt a homok. Az édesanya
ígéretet kapott arra Csányi József
polgármestertől, hogy emlékhelyet
alakítanak ki a parkban, a négy
kisgyermek élete és a tragikus baleset mementójául.

parkban

Újabb cég kezdi meg működését a félegyházi ipari parkban.
Az ICE-STORE Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. és a városvezetés augusztus 14-én írta
alá a területhasználati megállapodást. A cég egy logisztikai
központot épít 2 hektáros területen, amely hűtőházaival és
infrastruktúrájával elsősorban
az Integrál Zrt. üzleti igényeit
szolgálja majd. Emellett azonban a város 60 kilométeres körzetében több húsüzemnek és
baromfifeldolgozónak is hasznos szolgáltatásokat nyújt. A
közel egymilliárd forintos beruházás 50-60 új munkahelyet is
teremt a városban – mondta el
az aláírást követő sajtótájékoztatón Dobosné Németh Otília
ügyvezető.
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Hogyan
A külterületen élők közlekedését
készülnek segíti a Csólyosi út felújítása
az iskolára?
A szeptemberben induló tanév,
az iskolakezdés minden évben
fontos szerepet tölt be a családok életében. A tanszerek beszerzését, az iskolatáska megvételét nem az utolsó napokra
időzítik a szülők. Emellett a
költségeket is elosztják, több
lurkónál nem egyszerre vásárolják meg a tanszereket és
új iskolatáskára sem költenek
feltétlenül.
Fehér Istvánné (nagymama),
Péter:
– A táskát és
a felszereléseket megvettük
Petinek, sok új
dolgot kapott erre az évre: füzettartót, ceruzákat, tolltartót, könyveket.
Szorgalmas, kitűnő tanuló, a kedvence a testnevelés.
N é m e t h
L á s z l ó ,
Ádám, Dávid: – Az iskolaszereket,
k ö n y ve ke t ,
őszi ruhát és
a testneveléshez szükséges felszerelést már megvettük a két gyereknek,
az egyik nyár elején, a másik nyár
közepén kapta meg a füzetcsomagot.
A nagyobbiknak a nyelvvizsga megszerzése a cél, erre külön készül füzetekkel, hanganyagokkal.
Beszéné
Nagy
Tímea,
Besze Zsófia:
–
Zsófia
most kezd
a Batthyány
iskolában. A tanuláshoz szükséges
bútorokat már tavaly megvettük,
most pedig a táskát és a tanszereket,
ami így is kitett több tízezer forintot.
Zsófia alig várja, hogy megismerje
osztálytársait.
Csapó Mónika, Dóra és Kitti: – A
legkisebb az iskolában kapja meg a
füzetcsomagot, a nagyobbnak papírboltban vásároltunk. A könyveket
az első tanítási napon veszik át a
g ye r e ke k .
Várják az
iskolát, hiányoztak
már a barátok és a
tanárok.

Aszfaltburkolatot kap a Csólyosi út az 5. és a 9. dűlő 1 kilométeres szakaszán. A munkálatok
már elkezdődtek. Az útszakasz
rendbetételét, a padka megtisztítását, a fák kivágását,
gyérítését közmunkások bevonásával megkezdték. Az aszfaltozásra ősszel kerül sor.
Ván Jenő, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: a Csólyosi út köldökzsinór a sűrűn lakott
tanyás térség és a város között. Az
elmúlt évtizedekben azonban an�nyira elhanyagolták, hogy földútként is alig használható. A növényzet benőtte, leszűkítette. Az elmúlt
években többször próbálkozott
az önkormányzat, hogy pályázati
pénzt nyerjen a felújításra, az eddigi kísérletek azonban sikertelenek
voltak. Az eredménytelenség oka
elsősorban az volt, hogy az út nem
köt össze településeket. A külterületen élők számára azonban fontos
közlekedési útvonal. Ezért döntött

úgy az önkormányzat, hogy szakaszosan elkezdi a felújítást, és a
pénzügyi lehetőségek függvényében a teljes felújítás 4-5 év alatt
megvalósulhat. Az idei költségvetésben egy kilométer aszfaltozására biztosítottak pénzügyi keretet,
ami közel 6 millió forintot jelent. A
felújítási munkát azzal a szakas�szal kezdték, amely a legtöbb ta-

nyán élőt, a selymesi- és a haleszi
városrész lakóit is érinti.
A kivágott fák rönkjeit a VSZKSZ
telephelyére szállítják, és a fűtési
időszakban a rászoruló családoknak adják. A nyesedéket a helyszínen felaprítják, és (a közmunka
program keretében) fűtőanyagként
értékesítik.

H. S.

Biztonságosan a mezőgazdasági boltig
Hamarosan biztonságosan kerékpározhatunk az 5-ös főút mellett
a város teljes szakaszán. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
ugyanis megkezdődik a kerékpárút építése a Bercsényi utcától
a mezőgazdasági boltig. Erről augusztus 13-án sajtótájékoztatón
számoltak be az érintett településrész önkormányzati képviselői
és a polgármester.
Dr. Ónodi Izabella
önkormányzati képviselő fontos lépésnek
nevezte a hamarosan
induló beruházást, a jövőre vonatkozóan pedig
elmondta: a Bercsényi
utcai kerékpárút megépítésének lehetőségét
is tovább keresi az önkormányzat.
Az érintett városrész
másik önkormányzati
képviselője Horváth Gábor elmondta: a város legforgalmasabb
útszakaszáról van szó. Érthető,
hogy az elmúlt években mindennapos kérdéssé vált a kerékpárút
megépítése. Most, első lépésként
a mezőgazdasági boltig épül meg,
de a folytatásra is nagy szükség
lesz, hiszen azzal tudjuk igazán be-

kapcsolni a város vérkeringésébe
Aranyhegyet.
Csányi József polgármester
emlékeztetett arra, hogy már az
előző városvezetés is pályázott a
kerékpárút megépítésére, akkor
azonban nem nyílt lehetőség a
megvalósításra. Az önkormányzat
újból pályázott, ezúttal zöld utat

kaptak a megvalósításra. Fontosnak tartja azt is, hogy a korábbi
pályázat kivitelezését egy fővárosi céggel oldották volna meg, a
mostani útépítést az előzetes közbeszerzési eljárás eredményeként
egy félegyházi vállalkozásra bízzák. A cég már megkezdte
az út feltárását, a közművek kiváltását, és rövid
időn belül a konkrét munkálatok is megkezdődnek.
A polgármester hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy minél előbb folytatódjon a
kerékpárút építése az
Aranyhegyi lakótelepig.
Sőt, a közelmúltban a megyeszékhely polgármesterével, Szemereyné Pataki Klaudiával arról is egyeztettek, hogy
a két város közösen pályázik arra,
hogy kerékpárútjaik összeérjenek.
Ez fontos lenne a külterületen élők
számára, de azért is, mert az 5-ös
főútvonalnak ez a szakasza a kerékpáros turizmus célpontjává is
válhatna.
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15 év szolgálat a félegyháziakért
– Nekem az Úristen csodálatos ajándékot adott. Azt, hogy azt
csinálhatom, amit szeretek. 40 év szolgálat után mindenkinek
ajánlom, hogy soha ne válasszon olyan feladatot, amitől már a
kezdetekkor fáj a feje.
Így fogalmazott Talapka István apát-plébános, aki augusztus 1-jéig 15 éven keresztül volt
a Sarlós Boldogaszony templom
lelkipásztora. A plébánossal, aki a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében kapott új feladatot és mellette Izsák plébánosa lett, a papi
hivatásról, félegyházi emlékeiről,
tapasztalatairól beszélgettünk.
– Gyermekkoromban a szülőfalumban, Inárcson édesanyám sekrestyés harangozó volt, több mint
30 évig. Legfiatalabb éveimet a
templomban, vagy amellett töltöt-

tem. Jó lelkipásztorok voltak körülöttem, akiknek a példája, papi
magatartása szimpatikus volt. A
8. osztály befejezésekor erősödött
meg bennem az elkötelezettség.
Jelentkeztem a váci püspök atyánál, aki a szegedi szemináriumba
küldött tanulni – idézte fel a kezdeteket az apát-plébános.
– Akkor még nem volt autópálya. Az 5-ös főúton Félegyházán
keresztül vezetett az út. Itt mindig megálltunk hosszabb-rövidebb
ideig egy technikai szünetre, kávézásra, pihenésre, és én ilyenkor

bementem a Sarlós Boldogas�szony templomba. Akkor még
eszembe sem jutott az, hogy egyszer én leszek a plébánosa ennek a
templomnak.
Később, amikor Félegyházára
jöttem, akkor itt nagyon szomorú
állapotok voltak. A templom, a plébánia, a kálvária romokban. Talán
a Kalmár-kápolna volt egy kicsit
jobb állapotban. Azt sem tudtam,

hogy hol lehetne valamit elkezdeni. Ez azonban késztetés volt számomra. Sikerült mindent felújítani.
Ebben segített az érsek úr, az egyházmegye, a hívők és több jó szándékú vállalkozó. De fél Európát
végigkoldultam ahhoz, hogy összegyűljön az 500 millió forint, ami
szükséges volt a munkálatokhoz.
Most két diszpozíciót kaptam
az érsek atyától. Felmentettek az
itteni esperesi feladatok alól, és
az egyik új munkám a kalocsai
egyházközségek gondnoki feladatának ellátása lesz. Én azonban
nem szerettem volna csak irodában dolgozni, ezért kértem, hogy
lehessen plébániám, közösségem.
Kérésemet elfogadta az érsek úr,
így lettem Izsák plébánosa. H. S.

Nyitottabb plébániát szeretne az új plébános
Nyitottabbá szeretné tenni a
plébániát a hívek előtt Rónaszéki Gábor esperes a kiskunfélegyházi Ótemplom új plébánosa, aki Budapestről került
Félegyházára.
Rónaszéki Gábort 27 éve szentelték pappá. Kiskőrösön nevelkedett. Nyolcgyermekes orvos és
tanár házaspár hatodik gyermekeként született. A népes család
45 unokának és 24 dédunokának
örülhet.
Gábor atya Jánoshalmán kezdte
szolgálatát káplánként, majd öt
évig volt titkár Dankó érsek mellett, közben pedig foktői plébános.
Ezt követően három évig tanított
a Veszprémi Főiskolán, prefektus
volt a szemináriumban. Innen vis�szakerült Jánoshalmára, ahol 12

évig szolgált plébánosként. Onnan
hat évre kölcsön kérték Budapestre, a Központi Papnevelő Intézetben volt rektor-helyettes, onnan
került augusztus elején Kiskunfélegyházára.
Mint mondta, nagy örömmel jött
Budapestről Félegyházára, mindig
is jobban kedvelte a kisvárosi életet. Eddigi munkája a papnevelés
pedig a legnehezebb feladatai közé
tartozott. Ugyanakkor egy személyben volt az intézmény gazdasági vezetője, gondnoka és karbantartója, ami nem volt kifejezetten
lelkipásztori feladat – tette hozzá
az új plébános.
– Nagyon jók az első félegyházi
benyomásaim, mert nagy szeretettel fogadtak itt. Azt látom, hogy az
egyházi élet nagyon szép hagyo-

Hirdetés
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Érd.: 06 70/ 944-6427
Nyilvántartási sz.: 00777-2012

mányokkal bír. A templom nem
kong az ürességtől, sőt meglepően
magas a templomba járók száma
az általam eddig megszokottakhoz
képest. Megemelem a kalapom az
előd plébános előtt, aki ilyen szépen megőrizte a templomot és
egyben tartotta a híveket – hangsúlyozta Rónaszéki Gábor, akit terveiről is kérdeztünk.
Mint mondta, a feladat minde-

nütt ugyanaz: az evangélium hiteles közvetítése, hogy ezáltal közelebb vigye az embereket Istenhez.
Ugyanakkor azt is szeretné, ha az
emberek megtapasztalnák, hogy a
plébánián nem ügyintézők és adóbehajtók, hanem Krisztus szolgái
dolgoznak.
– Azt látom, szükség van arra,
hogy a Jóisten simogató szeretetét
jobban a hívek elé tárjuk. Éppen
ezért nyitottabbá szeretném tenni a plébániát, ahol a hívek itthon
érezhetik magukat. Az elmúlt napokban Hajagos Gyula plébánossal pedig arról egyeztettem, hogy
szüntessük meg az egyházközségek szigorú határait, hogy a hívek
szabadon választhassanak papot
és plébániát.

V. P.

Könyvek és mesés ajándékok
A Gabriella Könyvesbolt megújult,
kibővült kínálattal továbbra is várja vásárlóit Kiskunfélegyházán,
a Szalay Gyula u. 2. sz. alatt, az
ÁFÉSZ Székház belső oldalában. A
könyvesboltot vezető Lantos Gabriella elsősorban a Tóth Könyvkereskedés részint akciós könyveit,
valamint képes albumokat, mesekönyveket, színező és foglalkoztató
füzeteket kínál nagy választékban.
Emellett ajándéktárgyakat, kézzel
készített termékeket árul (kecs-

ketejes szappanok, féldrágakő
nyakláncok, karkötők, hűtőmágnesek). A Gabriella Könyvesbolt
városi és környékbeli rendezvényeken is megtalálható kirakodó vásárral és iskolák,
óvodák rendeléseit is felveszi.
Nyitva tartás: H-P: 9.10-17 ó.,
Szo.: 8-12 ó. Tel.: 06 20/406-7988
Keresd a Facebook-on is!
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Aratásból jeles
Félegyházát és a Kiskunságot
52 fős csapat képviselte július
25-én a Jászapátiban megrendezett Hármas Kerületi Aratóversenyen, amely egyben a
„Magyarok Kenyere” megyei
rendezvénye is volt. A tikkasztó
hőségben öt csapatunk is versenybe szállt, munka közben
bemutatva aratási szokásainkat, viseleteinket, étkeinket.
A Haleszi Kislányok a versenyben az előkelő második helyet szerezték meg. A Haleszi Gazdakör,
a Selymesért Egyesület, a Félegyházi Legények és Galambos
csapatának munkáját különdíjakkal ismerték el.
Az ünnepélyes díjkiosztó után a
vándorgajmót (kaszagereblye) Ván
Jenő emeritus kiskunkapitánynak
adták át. A feldíszített aratószerszámot minden alakalommal az
viheti magával, aki a következő évi
aratóverseny rendezését vállalja.
Ván Jenő elmondta, hogy a félegyháziak örömmel vállalják
2016-ban a hármas-kerületi arató-

Aratás
Sárga búzatábla ring az esti szélben
Aratók nótája száll a messzeségben
Testük mint a péknek megkapott kalácsa
Feketén imbolyog a szőkülő határba
Felhúzzák a vizet gémeskúthoz érve
Jár ádámcsutkájuk a kortyokat nyelve
Húznak többet is, magukat lemossák
Fogadják az égnek hűsítő alkonyát
Tüzet raknak, hogy készítsenek étket
S meséli az egyik, mik vele történtek
Siflivel a bogrács meg is telik szépen
Illata terjeng a langyos esti szélben
Izzó parázzsal pipát gyújtanak
Miközben a sifli duplájára dagad
Megbontják a bogrács illatos tartalmát
Reketyésben vernek éjszakára tanyát
Elcsöndesül köröttük a világ
Vacsora után mind aludni vágy
Az aratókra így talál a hajnal
Felébreszti őket gyenge fuvallattal

verseny megrendezését. Az előkészületekben és a lebonyolításban
ezúttal is számítani lehet a gazdakörök, a Selymesért Egyesület,
több civil szervezet és magánszemély, valamint az önkormányzat
támogatására. Szeretnék magas

Hirdetés

színvonalon megrendezni az eseményt, hiszen sok vendégre lehet
számítani a Jászságból és a Nagykunságból, valamint meghívást
kapnak a vajdasági aratócsapatok
is.

s. r.

Hajnal pírja megjelent az égen
Kasza villanik mindenik kezében
Vágják a földnek szőkülő haját
Kévébe kötik kedves szőke copfját
Sütöttek a porából foszlós kenyeret
Áldja meg az Isten a dolgos kezeket!


(Nagy Ferenc olvasónk verse)

mrm.kormany.hu

2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel
negyedével csökkent. Ma már nálunk a második
legolcsóbb a gáz ára az Európai Unióban.
A rezsicsökkentéssel a családok évente átlagosan
közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.

FelegyhaziKozlony_204x135mm_0828_rezsi.indd 1
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III. Történelmi
Kun-szállás Foglalás
Számos hagyományőrző kulturális
program és harci bemutató várja szeptember 4-én és 5-én a III.
Történelmi Kun-szállás Foglalás
látogatóit Kunszálláson. A rendezvény fővédnöke Lezsák Sándor, a
Magyar Országgyűlés alelnöke.
A kétnapos rendezvény pénteken 16 órakor ünnepi testületi
üléssel veszi kezdetét, lesz kun
viselet- és harci bemutató, élőzenés táncház, szombaton nyugdíjas
Ki mit tud?, Hagyományos Húsfőző Fesztivál, előadás Buthemer
Jakab Kún kapitányról, emlék- és
néptánc műsor, végezetül pedig a

Balkan Fanatik és a Historica történelmi rockzenekar koncertezik.
A reggeli lovas ébresztőt kun harcosok szolgáltatják, a gyerekek őshonos állatokkal ismerkedhetnek.
A látogatókat solymász bemutató,
néptáncosok, népi iparművészek,
jó falatok, remek italok, búfelejtő
muzsika, mulatság, népi játékok,
szalmavár, véradás, filmvetítés is
várja. A helyszínen regisztrációhoz
kötött ingyenes nomád kemping
biztosított. További részletes információk folyamatos frissítéssel
a www.idoutazas.kunszallas.hu oldalon találhatóak.

7

Szelíd motorosok

Augusztus 13 és 16 között rendezték meg a félegyházi Parkerdőben a második Oldalkocsis
Találkozót, ahová 14 országból

több mint száz oldalkocsis motorral érkeztek vendégek, a felvonuláson pedig 500-nál is több
motor vett részt.

Szent István napján
Az esős időjárás nem akadályozta a
félegyháziakat abban, hogy méltón
emlékezzenek Szent István király napjára, a keresztény magyar államalapításra, az új kenyér ünnepére. Délelőtt
a Szent István templom előtt Csányi
József polgármester mondott ünnepi

Labdarúgás
Nyert a Kiskun
félegyházi HTK
Jó rajtot vett a megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság címvédője a
Kiskunfélegyházi HTK a 2015/16os szezonban. A nyitányon aratott
győzelmet követően a 2. fordulóban Kiskőrösön is nyertek. A
KHTK két kör után 6 ponttal hármas holtversenyben vezeti a bajnokságot.
Bács-Kiskun Megyei I. osztály 2.
ford. 08. 23.
Kiskőrös LC- Kiskunfélegyházi
HTK (0-1) 0-2
Gólszerzők: 38. p. Szabó Attila, 74. p. Katona Balázs

Kikapott
a Vasutas
Két hárompontos csapat találkozott a megyei II. osztály északi
csoportjának 2. fordulójában. A
mérkőzésen a vendégek szerezték meg a vezetést, de a második
félidő elején Makai Zoltán révén
egyenlített a Vasutas (1-1). A hajrá

végül a heténynek sikerült jobban,
újabb két gól rúgva eldöntötték a
mérkőzést. (1-3)
Bács- Kiskun Megyei II. Észak 2.
ford. 08. 22.
Kiskunfélegyházi Vasutas- Hetényegyházi SC (0-1) 1-3
Gólszerzők: 53. p. Makai Zoltán ill. 34. p. Kenderes Zsolt, 68.
p. Ponczok Tamás, 73. p. Kenderes Zsolt

Rangadót veszített
a KHTK II.
A Pálmonostora csapatával találkozott hazai pályán a Kiskunfélegyházi HTK II. a megyei II.
osztályú labdarúgó bajnokság 2.
fordulójában. A két együttes az
előző idényben nagy harcot vívott a harmadik helyért és most
is izgalmas mérkőzés alakult ki.
A felázott, mély talajú pályán a
helyzeteit jobban kihasználó Pál
monostora szerezte meg a győzelmet (0-1).
Bács- Kiskun Megyei II. Észak 2.
ford. 2015. 08. 22.
Kiskunfélegyházi HTK II.- Pálmonostora SE (0-1) 0-1
Gólszerző: Barta Mihály 37. p.
Piros lap: Barta Mihály 58. p.

beszédet. Az ünnepi szentmisét dr. Székely
János püspök celebrálta. A gazdakörök képviselői ezúttal is népviseletbe öltözve, látványos felvonulással hozták az új kenyeret, amelyet a megszentelés után a városházán szeltek
fel Balla László alpolgármester köszöntő szavai után.

EB ezüstérmes lett
Endre Krisztina
Nagyszerűen sikerült a Keszthelyen megrendezett női junior
Európa-bajnokság a Kiskunfélegyházi HTK ökölvívója Endre
Krisztina számára, aki 54 kilogrammban ezüstérmet szerzett. Az
EB-t kéthetes edzőtábor előzte
meg, ahol Krisztina többek között olasz játékosokkal készült.
Az éles kesztyűzések és a kitartó
munka meghozta az eredményt.
Az EB-n elsőként egy ukrán, majd
pedig egy olasz öklözőt győzött
le. A döntőben jóval rutinosabb,
tapasztaltabb orosz versenyzővel

találkozott, aki ellen nem volt esélye az aranyéremre.

Asztalitenisz tábor
Nemzetközi asztalitenisz tábort
tartottak Kiskunfélegyházán augusztus 8- 15. között a Kész Arénában. Az eseményen Európa és
a térség legjobb fiataljai, 20032005 között született gyermekek
vettek részt. Közel 40 hazai és
30 külföldi tanulhatott a legjobb

edzőktől. A foglalkozásokat magyar és külföldi edzők felügyelték. A tábor célja a tehetségek
felfedezése, a játékosok képességeinek fejlesztése volt. A rendezvény fővédnöke Karsai Ferenc,
a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetője.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Titkok a levéltárból – Iskolanővérek Kínában
A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek 1860-ban
telepedtek le Magyarországon, Kiskunfélegyházán 1908-ban alapítottak rendházat és iskolát, Constantinum néven. Főként a lányoktatás területén munkálkodtak, (elemi-, polgári- és középiskola, valamint óvónő-, tanítónő- és polgári iskolai tanárnő képzés),
ezen kívül több településen működtettek óvodát és árvaházat is.
A szerzetestársulat életében
nagy horderejű vállalkozást jelentett, amikor a fenti feladatkörökön
túl egy újfajta szerepet is elvállaltak: 1926-ban bekapcsolódtak a
magyar egyház missziós tevékenységébe. Kínába az iskolanővérek a
magyar jezsuita misszió hívására
érkeztek, fő működési területükül
a tanítást, nevelést, árvaházak és
agg nők menedékházának vezeté-

sét, gyógyszertárak kezelését, betegek ápolását választották.
Először 1926-ban utazott ki tíz
magyar iskolanővér Kínába, a hajóút több mint egy hónapig tartott.
A kis csapat vezetőjévé azt a Hirmann Mária Margit (1877-1947)
iskolanővért nevezte ki a társulat
elöljárósága, aki missziós tevékenységét megelőzően 1920 és
1926 között a félegyházi Constan-

Ünnepi rendezvény
a „Csillagban”

tinum igazgatója és főnöknője volt,
mellette „mennyiségtani és természettani szakcsoportra képesített
polgári iskolai tanárnő”.
Az évek múlásával az iskolanővérek kínai missziója megerősödött, több településen is vállaltak
feladatot, több magyar iskolanővér
követte az első kiutazó csoportot,
illetve több kínai lány is kérte felvételét a társulatba. A nagy távolság
megnehezítette ugyan a kapcsolattartást, de nem lehetetlenítette el,
a nővérek Kínából Magyarországra
küldött leveleiből jól rekonstruálható a nővérek kínai missziójának
története.

Ónodi Márta

Gazdikereső
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni.
Amennyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon gazdához
juttatható.
1. Kefír: kb. 7 hónapos kölyök kan, 08.18-án
került be.
2. Roni: 4 éves rajzos német juhászkutya szuka, 08.06-án került be.
3. Kökény: kb. 3 hónapos mudi jellegű keverék szuka, 08.12-én került be, egy napraforgó
tábla szélébe tették ki a testvérével együtt.
4. Augusztus 25-én, vasárnap három, kb. 2-3
hónapos kölyköt tettek ki az út mellé (2 fekete
kan, 1 foltos szuka).
A menhely honlapján

http://menhelykkfhaza.hu
további képek, és örökbe fogadható kutyák
tekinthetők meg.
A bemutatott kutyák után
érdeklődni személyesen
a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál,
a 70/331-1634 és a 70/313-9059
telefonszámokon, vagy
a Csólyosi úti telephelyen lehet.

Augusztus 20-án délután rendezték meg a „Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város
Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban” című pályázat keretében a „Közösségi rendezvény a
településen élők számára” elnevezésű programelemet. A Roma

Nemzetiségi
Önkormányzattal
közös szervezésű rendezvényen
a roma gasztronómia valamint
tánc és zene jellegzetes jegyeit
vonultatták fel, erősítve ezzel a
szegregátumban és a városban
élők ismerkedését és egymás elfogadását.

Anyakönyvi hírek

Meghaltak: Samu István, Görög Imre Zoltán, Szabó Istvánné Kovács Erzsébet, Bajáki Sándor, Dr. Faluné Nagymihály
Valéria Mária, Szendrei Lajosné Farkas Irén, Fekete Károly,
Bódog Jánosné Gácsi Mária, Tóth Istvánné Horváth Erzsébet, Görög Jánosné Lantos Terézia, Kertész János, Zolnai
Imre János, Nagy Istvánné Móré Mária, Rózsa József – Kiskunfélegyháza, Szalay Istvánné Zsiros Eszter Margit, Lévai
Dezsőné Aczél Irén, Szabó László Mihályné Timári Ilona, Tót
Lajosné Körös Julianna – Kecskemét, Kerekes Istvánné
Dömötör Rozália, Novák Imre – Tiszaalpár, Szabó Mihály,
Simon Endre Béláné Keserű Piroska – Bugac, Campán János, Gudmon Jánosné Varga Ilona – Szabadszállás, Király
Rozália – Kunszállás, Kovács Alajos – Kiskunmajsa, Marton
Imréné Pető Anna – Helvécia, Németh Pálné Bihari Zsófia
– Soltszentimre, Samu Józsefné Vasa Irén – Csongrád, Fekete István – Gátér, Zsikó Péter Pál – Tiszakécske, Puskás
Józsefné Ipacs Veronika Mária – Vaskút

Házasságot kötöttek: Sallai Nóra – Kovács Péter, Borsodi
Brigitta – Bálint László, Pépp Nelli – Mészáros Róbert, Karádi Anikó Andrea – Herczeg József Sándor, Récze Krisztina – Gondi Ferenc, Pozsár Tímea – Kelemen András,
Varga Nikoletta – Dora Krisztián, Zsibrita Nóra – Hadházi
Ákos László, Ajtai Viktória – Tulipán Sándor, Retkes Mária – Fekete Sándor Géza, Kiss Nóra – Fődi Viktor, Czakó
Mária – Tarjányi Ferenc, Fekete Barbara – Tóth Benjámin,
Hegedűs Zsóka – Seres István, Pozsár Adrienn – Bagi Ferenc Márton, Kovács Valéria – Károly József, Huszik Zita
– Kertész Ádám, Riskó Eszter – Gibárszki Sándor, Kovács
Zita Márta – Szepesi Tamás, Gémes Andrea – Kollár Csaba, Dudás Melinda – Retkes Tibor, Darányi Cintia – Nagy
Ferenc, Varga Eszter – Fekete Jenő

Nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 13.00 – 16.30-ig.

Hirdetés

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), Hájas
Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

