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Folyamatosan fejlődik a félegyházi kórház

Éppen egy évvel ezelőtt, 2013.
február 1-jétől olvadtak be a
kecskeméti megyei kórházba a
kalocsai és a kiskunfélegyházi
kórházak. Hogy telt az első közös
év? – kérdeztük dr. Svébis Mihályt,
a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatóját.
– A kalocsai és a félegyházi intézmény is sikeresen beilleszkedett,
és az első félév tanúsága szerint a
fekvőbeteg ellátás terén sikerült viszonylag jó eredményeket elérni. Ma
már együtt szerezzük be a termékeket közbeszerzéssel, illetve pályáztatással, aminek mutatkoznak
a pozitív hatásai. A közelmúltban elnyert mintegy
3 milliárd forint értékű TIOP 2.2.6./B pályázat keretében Kecskeméten mikrobiológiai laboratórium
épül, és az informatikai rendszer összehangolását is
szeretnénk ebből az összegből megvalósítani. Várhatóan mindez 2014-2015-ben teljes körűen megtörténik. A kalocsai kórházban mintegy 1,2 milliárd
értékben tervezünk átépítést és eszközfejlesztést, a
kiskunfélegyházi kórházban pedig 1,3 milliárd forint
nagyságrendben. Kiskunfélegyházán a meglévő főépület mellé egy átriumos épületrész kerül, amely a
szakorvosi rendelőintézeti feladatok számára nyújt
majd elhelyezést. Ezenkívül átépítjük a radiológiát,
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kialakítjuk az egynapos sebészeti
műtőblokkot két műtővel, egy nappali betegellátási részleget, és egy
sürgősségi fogadóhelyet is.
– Milyen változásokat generál az integráció Kecskeméten
a már említett TIOP-pályázaton
túl?
– Számos olyan fejlesztés elindításában gondolkodunk, amelyek
Kiskunfélegyházán és Kalocsán is
jelentős előrelépést hozhatnának a
betegellátásban. A mikrobiológiai
labor orvos-szakmai jelentőségét mindhárom kórház élvezi majd, csakúgy, mint a tervezett, úgynevezett POCT rendszer pozitív hatásait. Ez a fejlesztés
az ágy melletti gyors diagnosztikát teszi majd lehetővé azzal, hogy a szükséges laborvizsgálatokat ott
és azonnal el lehet végezni. Folytatjuk a központi
sterilizáló eszközfejlesztését is, amivel párhuzamosan Kiskunfélegyházán teljesen megszüntetjük a
sterilizálót. Terveink között szerepel a mindhárom
kórházra kiterjedő, egységes informatikai rendszer,
valamint a teleradiológia és telepatológia teljes körű
kiépítése. Ennek megfelelően Kalocsára és Kiskunfélegyházára is digitális röntgenkészülékeket vásárolunk. Mindezt egységes minőségbiztosítási kontroll
rendszer foglalja majd keretbe.

Az élet és az
anyaság tisztelete

Idén ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete. A NOE tagegyesületeként
működő helyi közösséget a dél-alföldi régió legaktívabb csoportjai
közé sorolják. Ebben meghatározó
szerepe van Tarnóczki Sándorné
Tündének, aki háromgyerekes

„Lehet felelősséggel
vállalni három-négy,
vagy akár
több gyereket is”
édesanyaként 15 éve tagja, 5 éve
pedig elnöke az egyesületnek. Tőle
tudjuk: a közösség legnépesebb
családjába nemrégiben érkezett
meg a tizenegyedik gyermek.


Folytatás a 3. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Az egészségügyi konzultáció tapasztalatai
Lezárult a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület (KGME) „Munkára Félegyháza!” programjának
egészségügyi konzultációja. Az utolsó fordulóban Kiskunfélegyháza lakosai mondhatták el a véleményüket egy minden háztartásba eljuttatott kérdőív kitöltésével.
A program célja – a városban
elérhető szolgáltatások felmérését követően, szakemberek és a
lakosság bevonásával – egy olyan
fejlesztési koncepció kidolgozása,
amely komplex módon gondolkodik a város hosszú távú fejlesztésében. Mindezt az itt élők életkörülményeinek javításával, és öt
éven belül 500 új munkahely létrehozásával kívánják elérni.
– Az egészségügyi konzultáció
első lépéseként a város és a környék szakorvosaival, sebészeivel,
kórházigazgatóival egyeztettünk
a félegyházi kórház fejlesztési
lehetőségeiről. Azokat a kitörési
pontokat kerestük, amelyek segítségével bővíthetjük a városi
kórház szolgáltatásit, plusz bevételeket érhetünk el, ugyanakkor

minél több, korábban megszüntetett ellátási formát állíthatunk
vissza. Ezt követően a háziorvosokkal konzultáltunk az alapellátás fejlesztési lehetőségeit
keresve, melynek során felmerült
többek között a mentőállomás,
a rendelési ügyeletek és a város
orvos utánpótlásának kérdésköre. A szakemberek egy olyan helyi
egészségügyi koncepció elkészítését sürgetik, amely vonzóvá
teheti a várost a fiatal orvosok
számára praxisuk elkezdéséhez.
A lakossági kérdőíveket egy orvosokból és közgazdászokból álló
csapat dolgozza fel és elemzi. A
gyűjtőládákban elhelyezett és a
postán visszaküldött kérdőívek
feldolgozásának még csak a felénél tartunk, és már most majd-

nem ezer konzultációs lapot tekintettünk át.
Örömünkre szolgál, hogy a vis�szajelzések révén rengeteg vélemény és észrevétel jutott el hozzánk. A kiskunfélegyházi polgárok
jelzései – összecsengve a szakemberek véleményével – számos megoldásra váró problémára hívták
fel a figyelmünket a városi egész-

ségüggyel kapcsolatban. Gőzerővel
dolgozunk azon, hogy jövő év elejére elkészüljön a „Munkára Félegyháza!” program egészségügyi
koncepciója. Szeretnénk mindent
megtenni annak érdekében, hogy
közös erővel újra visszaállítsuk a
félegyházi kórház patinás jó hírét
– foglalta össze a terveket Csányi
József, a KGME elnöke.

A félegyházi intézmény jól járt az integrációval
Ma már egyértelműen látjuk: a félegyházi kórház gazdasági értelemben is jól járt az integrációval – szögezte le dr. Körtvélyessy András,
a Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ igazgatója, amikor a 2013-as év legfontosabb eseményeiről kérdeztük.
– Számos szolgáltatáshoz – így
például a takarítás, az őrző-védő szolgálat, az étkeztetés, a gyógyszerellátás – a kecskeméti kórházzal közösen a korábbinál kedvezőbb áron
jutunk hozzá, ami komoly megtakarítást jelent. Emellett a járóbeteg,
és a fekvőbeteg szakellátás gazdaságosságát is fokozottan igyekszünk
javítani – mondja az igazgató.
– Milyen szakmai változásokat
hozott a félegyházi betegeknek
az elmúlt év?
– 2013-ban kezdtük el többek között az infúziós szoba szolgáltatást,
a gyógyászati terápiás lézerzuhany,
valamint a komplex nyiroködéma
kezelést. Az integráció kapcsán
indult el a gyereksebészet, és egy
magasabb szintű sebészeti ellátás,
a kecskeméti kórházi sebészeti osztályi háttérével. Immár szombatonként is elérhetőek intézményünkben

a medencés gyógyvizes kezelések,
délutánonként pedig bevezettük –
egy átfogó mozgásszervi szűrést követően – a tartásjavító és scoliosis
tornát.
– A biztató kezdet után jelentős fejlesztésekről is döntés született, aminek eredményeként
egy európai színvonalú városi
intézmény képe látszik kirajzo-

lódni. Milyen változásokra számíthatnak a betegek rövidtávon?
– A sikeres DAOP pályázat keretében valósul meg a második emeleten 32 rehabilitációs ágy. Minden
kórteremhez önálló fürdőszobát
alakítunk ki, lesz
ergoterápiás
és
fizikoterápiás kezelőszoba, továbbá fizikoterápiás
tornyok, váll, csípő, térd, és könyökmozgató gép
is szolgálja majd
a betegek gyógyulását. Az eszközök
és az építészet
összességében 174 millió forintos beruházást jelent. Ezenkívül
pótigénylés keretében további 10
millió forintot kaptunk az egyik
lift korszerűsítésére és rehabilitációs célra történő átalakítására. A
közbeszerzési eljárás megismétlése miatt az építkezést várhatóan 2014. január végén – február
elején tudja elkezdeni a kivitelező,

az átadást nyár eleje-közepére tervezzük.
– További 1,2 milliárd forintos
beruházás is előkészítés alatt áll
Kiskunfélegyházán. Milyen ütemben valósul meg ez a projekt?
– Középtávon a TIOP 2.2.6. projekt keretében indul a mintegy 1,2
milliárd forintos beruházás, melynek
során megújul két műtő az egynapos
sebészet beindításához, kialakításra
kerül 20 sebészeti postoperatív ágy,
12 ágyas nappali kórházi rész és
egy L-alakú hozzáépítéssel szinte
valamennyi szakrendelő az uniós
normáknak megfelelő körülmények között tud működni. Megújul
az endoszkópia, külön részt kap a
pszichoterápia, a tüdőgondozó, kiépül a digitális röntgen, és létrejön
a teleradiológia és telepatológia is.
A hozzáépítéssel a sürgősségi betegellátáshoz szükséges vizsgáló és
fektetők is megvalósulnak egy nagy
átriumos rendszerű váróval együtt,
ahol egy betegfogadó pult várja majd
a betegeket. A tervek szerint a kivitelezés 2014 nyarán indul és 2015
végére várható az átadás.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. január 31.

Az élet és az anyaság tisztelete
Folytatás az 1. oldalról!
– Sokan nem tudják, hogy nagycsaládosnak nem csak az számít,
aki három vagy több gyereket nevel! Az egyesület tagja lehet az is,
akinek a gyerekei idő közben már
felnőtt korba kerültek. A félegyházi
egyesületnek mintegy 200 család a
tagja, ami mintegy 1000 főt jelent.
Családonként évente mindössze 6
ezer forint a tagdíj – foglalja össze
az adatokat az elnökasszony.
– Nyilvánvalóan sok minden
összeköti a nagycsaládokat, így
önmagában a találkozás öröme
is fontos számukra. Milyen további célok megvalósítását tűzte ki célul az egyesület?
– Alapvető célunk az élet és az
anyaság tiszteletére nevelés, a
házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a
nagycsaládosok sajátos érdekeinek
képviselete és szolgálata. Szeretnénk felmutatni a társadalomnak
azokat az értékeket, amelyeket a
nagycsaládosok képviselnek. A
nagycsaládok egymást ismerő és
segítő közösségekké szervezésével, a közösség működtetésével a
tagok között is közvetlen, élő kapcsolat alakul, nő az összetartás
ereje, ugyanakkor a társadalom
számára is testközeli élménnyé válik, hogy lehet felelősséggel vállalni

három-négy, vagy akár több gyereket is, és értelmesen, tartalmas
gyermekkort biztosítva felnevelni
őket.
– Milyen módon tud az egyesület segítséget nyújtani a családoknak?
– A hangsúly a közösségépítésen van, de bizonyos érdekvédelmi
kérdésekben is tudunk segíteni,
például, hogy hogyan juthatnak
hozzá az érintettek különböző juttatásokhoz… A segélyezés nem
célunk! Elsősorban a nagycsalád
szépségét, értékét szeretnénk reprezentálni. Azt, hogy a házasság, a
gyermekvállalás örök érték, tehát
ma sem időszerűtlen! A mi törekvésünk, hogy segítsünk ezeknek a
családoknak közös élményekhez
megfizethető áron, vagy ingyen
hozzájutni. Legjelentősebb esemény ebben az évben a családi
nap volt, amelyen huszadik évfordulónkat ünnepeltük meg. Nagyon
sok kirándulást szervezünk: idén
például jártunk Ópusztaszeren,
ahol megnéztük a Feszty-körképet, voltunk a régiós családi napon Orosháza-Gyopárosfürdőn, a
nagycsaládosok őszi találkozóján
Mosonmagyaróváron. Harmadik
éve már, hogy különvonatot szerveztünk erre a találkozóra: két éve
Pécsen, tavaly Gyulán voltunk így.

Ezek az események életre szóló
élményekkel gazdagítják a családok, a gyerekek életét. Szinte
minden hónapra jut egy nagyobb
rendezvény, emellett havi összejöveteleink alkalmával is mindig
igyekszünk vonzó programot ös�szeállítani. A karácsonyt övező időszakban a szokottnál is nagyobb a
választék. Köszönhető mindez annak, hogy nagyon sokat pályázunk,
és 2013 különösen eredményes
volt e téren. A Nemzeti Együttműködési Alap működési és szakmai
pályázatán 350-350 ezer, a Nemzeti Családi és Szociális Intézet pályázatán kétszer 500 ezer, míg az
országos szervezet belső pályázatán 90 ezer forintot nyertünk.
– Milyen tervek vannak
2014-re?
– A MÁV szervezésében márciusban Budapestre, a Parlamentbe,
áprilisban a Bikali Élménybirtokra
májusban a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, nem sokkal később Nyíregyháza Sóstóra,
a vadasparkba, júniusban pedig
Siófokra és Tihanyba tervezünk
kirándulást, és a szokásos nagyrendezvényeinket is szeretnénk
megtartani. Bízunk benne, hogy
jövőre is nagyon sok gyereket, szülőt tudunk maradandó élményhez
segíteni.
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Tisztelt Olvasó!
Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem Önt a megújult
Félegyházi Közlöny
hasábjain! A képviselő-testület még a
nyár végén döntött
arról, hogy új alapokra helyezi a város hivatalos lapja írott és online megjelenését,
és engem ért az a megtiszteltetés, hogy
koordinálhatom ezt a munkát.
A változások miatt hosszú ideig
nélkülözniük kellett a félegyháziaknak kedves lapjukat. Remélem, hogy
a megújult forma és tartalom elnyeri
tetszésüket, és szívesen lapozzák az
újságot, látogatják a felegyhazikozlony.hu
hírportált friss hírekért, információkért. A jövőben ismét a megszokott
rend szerint, azaz kéthetente, minden
félegyházi család a postaládájában találja a Félegyházi Közlönyt.
Az én törekvésem megmutatni,
mennyire gazdag ez a város értékekben, lehetőségekben, szellemi és
gazdasági potenciálban, hogy mennyi
tehetséges ember él és alkot itt.
Legyenek a szerkesztőtársaim
ebben a felemelő munkában! Örömmel fogadom program- és témajavaslataikat, jelzéseiket, híreiket az
info@felegyhazikozlony.hu címen.
Tóth Timea
főszerkesztő

Túl van az első év tapasztalatain a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Tavaly január 1-jén kezdte meg
működését a Kiskunfélegyházi
Járási Hivatal. Az elmúlt egy
év tapasztalatairól dr. Sipos
Krisztina Carmen hivatalvezetőt kérdeztük.
– A közigazgatási reform
2011-ben a kormányhivatalok
létrejöttével indult, majd 2012ben a járási hivatalok kialakításával folytatódott. Hogyan
láttak munkához Kiskunfélegyházán?
– A kollégák nem voltak ismeretlenek, hiszen a polgármesteri
hivatal állományából kerültek át
köztisztviselőből
kormánytisztviselői állományba, és látják el
részben ugyanazt a feladatot. A
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal az
önkormányzat épületében kapott

helyet, ami
az ügyfeleknek megkönnyítette
az átállást.
Az újonnan
felálló járási hivatalok
kizárólag
államigazgatási feladatokat vettek át a jegyzőtől,
ennek során gyakorlatilag egy az
egyben átkerültek bizonyos jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok.
Leegyszerűsítve ez úgy foglalható
össze, hogy a helyi viszonyok ismeretét igénylő eljárások – mint
például a helyi adóval összefüggő
igazgatási feladatok, anyakönyvi
ügyek, birtokvédelmi teendők a

méltányossági alapon járó szociális támogatások – a jegyzőnél maradtak. A járási hivatalokhoz azok
az ügyek kerültek át, amelyeknél
az állam szolgáltatóként, vagy
hatalmi tényezőként jelenik meg.
Emellett a megyei szakigazgatási
szervek, mint a földhivatal, a munkaügyi kirendeltség, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok elsőfokú szervei is a járási
hierarchiába tagozódtak be.
– Hogyan érintették a változások a környező településeket?
– A hivatal illetékességi területe
Kiskunfélegyháza mellett Bugac,
Bugacpusztaháza, Petőfiszállás,
Pálmonostora és Gátér településekre terjed ki. Innen a már felsorolt jegyzői hatáskörbe tartozó

feladatok átkerültek hozzánk. Azt,
hogy az ügyfelek helyben kapják
meg a lehető legtöbb segítséget
ügyeik intézéséhez, települési
ügysegédek munkába állításával
oldottuk meg. Az ügysegédek a
helyszínen nyújtanak segítséget az
ügyfeleknek, tehát a járási hivatal
„utazik” az ott élőkhöz.
– Hogyan készülnek a félegyházi kormányablak létrejöttére?
– Az elmúlt év már a felkészülés
jegyében telt, a leendő ügyintézők képzése megtörtént, jelenleg
munkába illesztő képzésük folyik.
A félegyházi kormányablak az
okmányiroda helyén nyílik meg,
12 munkaállomással és 3 fotobox-szal, integrált ügyfélszolgálatként reggel 8-tól este 20 óráig
tartó nyitva tartással.

Kiadja a Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. n Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető n Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
Telefon: 06 20/488-2812 n E-mail: info@felegyhazikozlony.hu n Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája, felelős vezető: Majláth Zsolt László
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Visszatekintés és értékelés
Kapus Krisztián polgármester
(FIDESZ) – 8 sz. VK.
– A ciklus
első két éve
másról
sem
szólt,
minthogy menekült
a csőd elől a
város. Mindennap azt néztük,
hogy mit nem
tudunk befizetni. Ez a helyzet változott tavaly. A város a pénzügyeit
már karban tudja tartani. Nagyon
régóta nem emlékeznek félegyházi
vállalkozók, önkormányzattal kapcsolatban lévő beszállítók olyanra,
hogy Kiskunfélegyháza az év végén
nem tartozott nekik. Az elmúlt évet
pedig így zártuk. Nincsenek tartozásaink, az áthúzódó tartozásainkat a következő héten kiegyenlítjük.
Elsősorban a város lakóinak, intézményeinknek, a köz dolgozóinak
kell megköszönni azt a kitartást,
amelyet az első két és fél évben
tanúsítottak a nagyon sok megszorítás és gazdasági intézkedés
kapcsán. Sok mindent megtettünk.
Sokkal kevesebbet fénymásolunk,
kevesebb bizottsággal, kevesebb alpolgármesterrel indultunk. Minden
olyan adható támogatást el kellett
törölni, ami nem volt szükséges.
A város kötelező feladatait el kellett látni, a nem kötelező feladatok
háttérbe szorultak. Nagyon kemény kézzel kellet fogni a gyeplőt.
Minden olyat, amit megszoktak az
emberek, hogy van, vagy jár, felül
kellett vizsgálni.
Még a napokban is sikerült to-

Mit tart a 2013-as esztendő legjelentősebb
sikerének Kiskunfélegyházán? – tettük fel
a kérdést Kiskunfélegyháza polgármesterének, és a képviselő-testület tagjainak.
vábbi megtakarítást elérni. A közbeszerzés alapján, közvilágítás
ügyében az áramszolgáltatással
kapcsolatosan olyan szerződést
kötöttünk, amelynek eredményeként két évig a 2009-es árakon jut
hozzá a város az elektromos energiához. Ez évi hatmillió forint megtakarítást jelent.
Pénzügyi kilábalásunknak másik
lépcsője volt az, hogy a tavalyelőtti két évben több mint 650 millió
forint vissza nem térítendő állami
támogatást kaptunk, 2013-ban ez
az összeg közel 300 millió forint
volt. Ilyenre az elmúlt 20 esztendőben nem volt példa. Mindemellett
segített az állami adósság átvállalás is. Ez 2013 év elején 3,3 milliárd forint volt, idén év elején pedig
másfél milliárd lesz. Ilyen állami
segítségre az elmúlt 20 évben nem
volt példa. Nagyon sok pályázaton
eredményesen vettünk részt – elsősorban olyanokon, amelyek nem
igényeltek önrészt –, így többek
között intézményeket tudtunk felújítani.
(teljes interjú: www.felegyhazikozlony.hu)
Balla László (FIDESZ) – 5 sz. VK.
– Május 3-án birtokba vehették
a félegyháziak a megújult Béke
téri piacot, ami 63 millió forint
pályázati összeg és mintegy 7

millió forint önrész felhasználásával teljesen új arculatot kapott. A nyárra kijavítottuk a főtéri
szökőkutakat, és a szolgáltatóház
előtti széttöredezett lépcsőket.
Ezek voltak számomra az év legfontosabb sikerei. Természetesen
a látványos beruházások mellett
folyamatosan figyelmet fordítunk
a járdaépítésre és a közvilágítás
pótlására is.
Kollár László (JOBBIK) – lista
– 2013 egyik eredménye számomra közvetlenül az év elején,
a birtokunkba került hangfelvétel
nyomán kirobbant bizalmi válságot lezáró bizalmatlansági indítvány és a sikeres szavazás volt. A
testület feloszlatása és új, legitim
képviselő-testület választása nem
sikerült ugyan, de egy figyelmeztetést így is tudtunk a város első
emberének küldeni.
Eredménynek tartom azt is,
hogy közadakozásból méltó helyen méltó emléket tudtunk állítani
Wass Albertnek, életműve ellentmondásos megítélésének dacára.
Számomra kiemelten fontos volt,
hogy a város rászoruló lakosainak egy adag forró langallóval és
válogatott ruhanemű adománnyal
tudtunk segíteni advent első vasárnapján illetve hogy – lehetősé-

geink beszűkülése ellenére – két
elesett helyzetben lévő családnak
tudtunk segíteni a téli tüzelő biztosításában.
Dongó József (FIDESZ) – 6 sz. VK.
– 2013-ban az érintettek nagy
örömére megkezdődtek a földútjavítások. A feladatra 8 millió forint
költségvetési forrás áll rendelkezésre, a pályázati pénzből hamarosan földútjavító gépet szerzünk be.
Sikeres volt a bankfalui városrész
közösségformáló, kulturális programokban bővelkedő rendezvénye,
a Bankfalui Sokadalom. A program
megvalósításában a városrész
lakói és vállalkozói óriási segítséget nyújtottak. Közbiztonság
terén a Drogprevenciós központ
működését és a rendőrség aktív
munkáját emelném ki a körzetben.
Különösen fontos eredménynek
tartom a gépjármű-beszerzéseket,
tekintettel arra, hogy a külterületen élők szolgáltatásokhoz való
hozzájutását segítik elő, miközben
az ellátó szervezetek komfortfokozatát is javítják. Felmérhetetlen,
hogy mit jelent egy külterületen
élő számára, hogy számíthat a védőnő látogatására, vagy éppen az
ebédszállításra. Pályázatot adtunk
be a tanyagondnokoknak való gépjármű-beszerzésre is, az elbírálást
várjuk.
Horváth Tamás (MSZP) – lista
– A város ügyeiért felelős képviselőként, polgárként, politikus(folytatás a következő oldalon)

(folytatás az előző oldalról)
ként 2013-at Kiskunfélegyházán
az elszalasztott lehetőségek és
az önrendelkezés újbóli megnyirbálása évének tekintem. Hiába
hangoztak pozitív és a város életét megfelelő irányba befolyásoló intézkedésekként az állami
adósságkonszolidáció, illetve a
közfeladatok átvállalásának programja, itt is, akárcsak az ország
többi településén, csupán az önkormányzatiság felszámolásának
folytatása történt. Intézményeink,
iskoláink, egészségügyünk sorsa
felől immár nem mi rendelkezünk,
egyszerű szemlélői lehetünk az aktuális kormányzati direktívák leple
alatt zajló antidemokratikus ténykedéseknek. Településünk részbeni
pénzügyi tehermentesítése lehetőséget teremthetett volna, hogy
helyzetbe hozzuk városunkat, új
innovációs elképzelések kapjanak
hangsúlyt. Szomorú, de úgy tűnik,
hogy a politikai kisstílűség felülírja
az erre irányuló kezdeményezéseket. Beruházások, pályázatok és
fejlesztések maradnak el a helyi
kormányzati politikai elit civakodásából adódóan.
Gyenes Attila (FIDESZ) – 3 sz. VK.
– Választókörzetemben számos
beruházás valósult meg, valamennyi önkormányzati támogatás
mellett. Ezek közé tartozik a Dózsa György utcai óvoda, a Kuckó
bölcsőde, lakóközösségi kéménypályázatok, fűtéskorszerűsítések,
energetikai felújítások. Persze a
fejlesztések, projektek mögött
minden esetben az ember áll,
és számomra ez a legfontosabb.
Olyan dolgokat tenni, amelyek embertársainknak hasznosak, segítik
mindennapi életüket. Ilyen akár a
közvilágítás javítása, a csapadék-

víz elvezetése, a veszélyes fák nyesése, a falevelek gyűjtése, és még
hosszan sorolhatnám.
A városi képviselő-testületben
három bizottság munkájában veszek részt. A Gazdasági Bizottságot elnökölve sok döntést kell
meghoznunk, amely elsősorban
a város pénzügyi helyzetét érinti.
Legnagyobb lehetőségnek az állam
adósságátvállalását tartom, amely
újra lehetőséget teremt a város
pénzügyi helyzetének stabilitására.
Szamosi Endre (FIDESZ) – 4 sz. VK.
– A 4-es számú választókörben
az elmúlt év eredményei közé tartozik például a Holló László-szobor
környékén lerakott új térburkolat,
vagy a Holló László-ház homlokzatának a lefestése, amit saját kezűleg, egy segítővel közösen végeztünk el. A Könyök utcai vízelvezető
árok és a csatornaszemek tisztítása, továbbá az ellopott csatornafedelek pótlása mellett megújultak a
padok az ügyvédi munkaközösség
előtt, az ellopott, megrongált közlekedési táblákat pótoltuk, a közlekedők életét kátyúzással kön�nyítettük, valamint a Zrínyi utcai
S-kanyar veszélyes útkanyarulata
mellé beton támfalat építettünk.
Az esztendő eredményei közül a
legbüszkébb mégis a Lónyai és
Batthyány utcákat összekötő köz
járdájának felújítására vagyok, ami
tíz környékbeli család összefogásával valósult meg. 25 méter 40x40es betonlapot raktunk le saját kezűleg, amihez az alapanyagot a piac
felújításakor mentettük meg. A tél
beálltával tíz családnak vittem fát,
és elkészült a Lónyai utca kezdetén
az új járdaszakasz is.
Bense Zoltán (Független) – 2 sz. VK.
– Hiszek az összefogás erejében,
abban, hogy az összeadott jó szán-

dék, akarat és tenni akarás ereje
megsokszorozódik. Ezért tekintek
a Polgári Összefogás Félegyházáért Egyesület megalakulására az
év legnagyobb eredményeként. A
pályázati sikerek közül nagy előrelépésnek tartom a Deák Ferenc
utca 1-5. szám alatti társasház
energetikai felújítását, ami idén tavasszal zárult. A korszerűsítés 53
lakást érintett, és csaknem 93 millió forint értékű volt. Folyamatosan
épül Kiskunfélegyháza több pontján a szennyvízcsatorna. Idén a
Bikahegyben és a Kossuth-városban folytak a munkálatok, jelenleg
pedig a Molnártelepen a Nagyszőlő
utcában és az Összekötő úton, valamint a Móravárosban dolgozik
a kivitelező. Pályázati sikernek
köszönhetően nyílt meg a lehetőség a Móra tér 5-6-7. szám alatti
48 lakásos társasház felújítására,
aminek a megvalósítása 2014-ben
történik meg. Fontos eredménynek
tartom továbbá a Béke téri piac
megújulását, és büszke vagyok a
Kálvária bejáratát díszítő székelykapu megújulására is.
Horváth Gábor (Független) – 7 sz. VK.
– Különösen miután kiváltam a
Fidesz-frakcióból, egyre erősebb
igény élt bennem egy olyan civil lokálpatrióta egyesületet létrehozására, ami alternatívát kínál azoknak a félegyházi polgároknak, akik
nem szeretnének politikai párthoz
kötődni, de felvállalják nemzeti
és jobboldali hovatartozásukat.
Ezt kínálja a Polgári Összefogás
Félegyházáért Egyesület, aminek
alapítója és alelnöke vagyok. A
nyáron 38 félegyházi gyermek nyaralásához nyújtottunk anyagi segítséget Csányi Józseffel, a GKME
elnökével, dr. Ónodi Izabellával,
valamint Bense Zoltán, Jankovszki
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Zoltán és Balla László képviselőkkel. A külterületi utak karbantartására sikerült 2,7 millió forintos
forrást tervezni, amiből tavasszal
14 út állapotán tudtunk javítani.
Emellett a Holló László utcában
két társasház összefogásával egy
280 négyzetméteres járdaszakasz
is megépült, 1,5 millió forintos
ráfordítással. Úgy gondolom, hogy
ezzel a kezdeményezéssel más közösségeknek is sikerült követendő
példát mutatni.
Jankovszki Zoltán (FIDESZ) – 9 sz. VK.
– Körzetem térségében a csatornázás volt az esztendő legnagyobb
projektje, és ez foglalkoztatta elsősorban a lakókat is. Mindenki
egyetértett a szükségességében,
az emberek nagyon várták már,
hogy elinduljon a beruházás. S bár
egy év múlva már senki sem fog
emlékezni a kivitelezés során jelentkező kellemetlenségekre, ezeket a mindennapok szintjén kellett
kezelni. Főleg az utak minősége, a
különböző közlekedéssel kapcsolatos átmeneti változások, a kátyúk
foglalkoztatták az embereket.
Többször körbejártam magam is
a körzetet, és a legégetőbb problémákat jeleztem az illetékesnek.
Igyekeztünk mindig gyors és hatékony megoldást találni. Emellett
néhány kisebb volumenű fejlesztést is sikerült elérni a körzetben:
megvalósult néhány járdaépítés, a
csapadékcsatorna tisztítására, a
Mikszáth Kálmán utcán felújítottunk egy buszmegállót, valamint
mindkét oldalon megtörtént a szegélyjavítás is. Az Izsáki úton a nagy
teherautók forgalmának az átirányításával egy nagyon régi probléma oldódott meg.
(folytatás a következő oldalon)
Politikai hirdetés

Vissza Európába!

Magyarország számára a szociáldemokrata
fordulat a társadalmi és gazdasági válságból biztosan kivezető utat jelenti 2014-ben.
A SZOCDEMEK választási programja a magyar nemzet társadalmi közmegegyezésén
nyugvó, a nemzetközi együttműködés aktív
részvételével megvalósuló, igazságos közteher-viselésen alapuló közpolitikát kínál
a választóknak. Olyan kormányzást, amely
képes újra integrálni hazánkat az euro-atlanti értékközösségbe.
Szociáldemokraták
Magyar Polgári Pártja
(www.szocdemek.hu)
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(folytatás az előző oldalról)
Dr. Garai István (MSZP) – lista
– Az elmúlt másfél esztendő sikeres akciójának tekintem Halász
államtitkár úr leváltatását, aki
tönkretette kórházunkat. Az államtitkár azt is leírta hivatalosan, hogy
Kiskunfélegyházán nemcsak aktív
betegellátásra nincs szükség, hanem államilag finanszírozott szülészetre sem. Ez elvette volna tőlünk
a kórház fejlesztésének, „újraélesztésének” első lépésére nyert
174 milliós DAOP-os pályázati pénzünket is. Jogi szakokleveles orvo-

si képesítésemnek köszönhetően
visszaköveteltem a jogszabályellenesen államosított, több százmillió
forint értékű Korona utcai rendelőintézetünket a minisztériumtól,
amit végül elismertek, beismertek
és visszaadtak.
Mindezeknek köszönhetően igen
aktívan fogok a továbbiakban is
közreműködni kórházunk „újraélesztéséért”, az aktív betegellátás és az államilag finanszírozott
szülészet visszaállításáért és a
rendelőintézetünk újraindításáért
is. Önkormányzati képviselőként
jómagam is – pártsemlegesen – támogattam a város adósságállományának csökkentését, annak előkészületi munkálatait is.
Mester Ernő (FIDESZ) – 1 sz. VK
– Az elmúlt év legnagyobb eredményének azt tartom, hogy 2013.
január elsejétől elindult egy 20 éve
nem tapasztalt változás a város
életében: számokkal igazolhatóan
lehet látni, hogy fejlődésnek indult
Félegyháza. Rengeteg pályázati
pénz érkezett, sikerült konszoliPolitikai hirdetés

Kiss Kálmán Tibor
országgyűlési képviselőjelölt

Választási Iroda:
Kiskunfélegyháza, Batthány u. 5.
Telefon: 06/20/457-8687
E-mail: kiss.kalman.tibor@gmail.com
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dálni az adósságállományt. Nagy
eredménynek tartom azt is, hogy
a polgármester mellett egy menedzser típusú, innovatív hivatal állt
föl 2013-ban, ami óriási segítség
a város vezetésének. A jegyző, az
aljegyző, az irodák vezetői megfelelő szakemberek, a dolgukat
remekül ellátják. A pályázatokon
való részvétel és eredményesség,
a mozi fejlesztése, a karácsonyfa
felállítása mind bizonyíték az elmozdulásra.
A Móraváros, amely az én körzetem, a legfiatalabb városrész,
ahol a csatorna a legjelentősebb
megvalósult beruházás. Örömteli
esemény volt, hogy két társasház
is sikeresen pályázott a kéményfelújításokra, a pihenőparkban pótoltuk a kiszáradt fákat.
Réczi László
(CIVIL MOZGALOM) – lista
– Számomra 2013. egyik legjelentősebb sikere, hogy a képviselő-testület döntése értelmében
díszpolgárrá avatták édesapámat
a Városalapítók Napján. Úgy gondolom, hogy méltó névvel bővült
Kiskunfélegyháza díszpolgárainak
köre.
Tavasszal a Darvas téri bölcsődében tartottunk helyszíni bejárást, aminek eredményeként új
fekhelyeket kapott az intézmény. A
fontos beruházások sorából nem
maradhat ki a csatornázás folytatása. Tudom, a lakosság türelmét
olykor próbára teszi a kivitelezéssel járó, gyakran kényelmetlen állapotok elviselése, de bízom benne,
hogy az útrekonstrukciók tavasszal
elindulnak. Addig is kitartást kérek
a lakosoktól.

A pályázati sikereknek köszönhetően több oktatási intézményben
valósultak meg kisebb-nagyobb
fejlesztések, így például a Móra
Ferenc Gimnáziumban elkészült
a laboratórium. A Szent István
templom előtti szobor felavatása,
a parkerdő fejlesztése egytől egyig
olyan állomások, amelyek élhetőbb
várossá teszik Kiskunfélegyházát.

Ván Jenő (CIVIL MOZGALOM)
10. sz. VK.
– Kiskunfélegyháza életében a
legnagyobb eredménynek azt tekintem, hogy a város megőrizte
működőképességét. Nagy öröm
számomra, hogy körzetemben –
egy összehangolt egyeztetés eredményeként – két év után sikerült
végrehajtani egy átfogó külterületi
földútjavítást.
(A képviselői nyilatkozatokat
teljes terjedelmükben
a www.felegyhazikozlony.hu
oldalon olvashatják.)
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Egészségmegőrzés és
környezettudatosság
2001-ben kezdte meg működését Kiskunfélegyházán a Natura Hungarica Alapítvány, amely a környezettudatos élet és az egészségmegőrzés fontosságát tűzte zászlajára. Az ő egyik projektjük
kapcsán figyeltünk fel mi is arra a hagyományosan kiskunfélegyházi kukorica motívumra, amit a
megújult Félegyházi Közlöny logójának választottunk. Köszönet érte az alapítványnak, amelynek
tevékenységéről és sikereiről Kárpáti Ritával beszélgettünk.

– 2012-ben egy fiataloknak szóló
bűnmegelőzési pályázat során kapcsolódtunk be Kiskunfélegyháza
ifjúságának életébe. Ekkor tapasztaltuk meg, hogy sajnos a városban is sok fiatal életét teszi tönkre
a kábítószer. Mivel fő tevékenységünk az egészségmegőrzés, ezúttal
az ifjúsággal kapcsolatos célokat
tűztük az alapítvány zászlajára, és
a helyi rendőrség, valamint néhány
fiatal közreműködésével SAFE
(Szex, Alkohol, Fű, Erőszak) 4 YOU
(biztonságot neked) név alatt szerveztünk csapatot. Arra kerestük a
választ, hogy hogyan tudnánk közelebb kerülni a középiskolás korosztályhoz, és segítő kezet nyújtani
számukra, még mielőtt a drogokhoz nyúlnak. Úgy gondoltuk, hogy
értelmes tevékenységekkel és tartalmas szabadidős programokkal,
az élményekkel teli diákévek vonzó
alternatíváját kínálhatjuk a kábítószer hamis, bódító világa helyett.
– Milyen konkrét programokban öltött testet ez a gondolat?

„

...értelmes tevékenységekkel és tartalmas szabadidős programokkal,
az élményekkel teli diákévek vonzó alternatíváját kínálhatjuk a kábítószer hamis, bódító világa
helyett...

„

– A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság kezdeményezésében
is aktívan részt vettünk. Meghirdettünk a SAFE 4 YOU pályázatot,
erőszak, alkohol és drog témában,
amire rengeteg alkotás érkezett
a város minden iskolájából. Az
alkotókat egy bűnmegelőzési buliban jutalmaztuk meg. A díjakat
a helyi rendőrkapitányság vezetője Timafalvi László r.alezredes
adta át a városi diszkóban. Azért
választottuk ezt a helyszínt, mert
úgy gondoltuk: ott kell megszólítani a fiatalokat, ahol a probléma
gyökerei húzódnak, és ahol jól érzik magukat. A „safe”–es bulin a
zenén és a táncon kívül prevenciós
programokat is szerveztünk. A buli
után meghívtuk a nyertes csapatok
tagjait, akikkel a megbeszélést követően 15-re bővült lelkes csapatunk létszáma, és újabb akcióba
kezdtünk. A „Free hug” címmel
megrendezett performance-szal a
toleranciát és elfogadást demonstrálták a résztvevők a város másik
középiskolájában tanuló kortársaiknak felkínált „ingyenes öleléssel”.
Mindezt a helyi rendőrség bűnmegelőzési csoportjával közösen.
– Hogyan jelent meg az ifjúsági programok mellett az értékőrzés igénye?
– 2013 nyarán alapítványunk
is bekapcsolódott a Lakiteleki
Értékőr Képzésbe. Ettől azt reméltük, hogy az eddigre már erős
csapattá formálódott fiataljaink

„továbbléphetnek”, és immár városi léptékben is értékes dolgokat
hozhatnak létre. Értékőrzésünk
első lépéseként – már a képzésen
tanultakkal felvértezve – kezdtünk
neki a 2013-as Kiskunfélegyházi
Libafesztiválon való részvételünk
szervezésének. A cél egy olyan
programsorozat összeállítása volt,
ami a vidékiek, de még a külföldiek
számára is vonzó módon népszerűsíti Kiskunfélegyháza értékeit.
– Milyen programok vártak a
vállalkozó kedvű résztvevőkre?
– Három helyszínből álló játékos kalandtúránk első állomás a
Gardrób tuning nevet kapta. Itt a
gyerekek és szüleik Kiskunfélegyházán fellehető jellegzetes, egyedi
motívumokat festhettek fel saját
ruháikra és használati tárgyaikra.
Ennek során több mint 300 póló
készült el a városháza szeces�sziós díszítő elemeivel ékesítve.
A második állomáson a családok
Rózsa Sándor, a „hírös betyár”
után nyomoztak a helyi rendőrkapitányság épületében, interaktív
eszközökkel, felelevenítve az alföldi betyárvilág hangulatát. Végül pedig a Petőfi-házban kunsági
lépéseket és félegyházi dalokat
tanulhattak a Félegyházi Táncszínház vezetőjétől, akit 2009-ben
a Magyar Kultúra Lovagjaként ismertek el. A libafesztiválon aratott siker meggyőzött bennünket
arról, hogy a fiatalok és a felnőttek egyaránt érdeklődnek a valódi
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nemzeti értékek iránt, a Gardrób
tuning pedig alkalmas arra, hogy
a nemzeti értékek és motívumok
felhasználásával, egyszerű technikai eszközökkel, divatot teremtsünk. Annak érdekében, hogy
a hozzánk tartozó fiatalok még
felkészültebben végezhessék az
értékőr tevékenységet, idén szeptemberben két részből álló médiaképzést tartottunk Gajdics Dávid
és Vajda Piroska vezetésével.
– A modern eszközök használata meghozta tehát az értékőrzés sikerét?
– A Gardrób tuning kidolgozott
technikája bevált, így továbbgondolásra érdemesnek tartjuk.
Számunkra nem kétséges, hogy
a hungarikumok és a nemzeti értékek népszerűsítésével egyfajta
divatot teremthetve hozzájárulhatunk, hogy az emberek büszkén,
magyarságuk jeleként viseljék ezeket a motívumokat. Hisszük, hogy
ilyenkor nem csak „feltuningolunk”
egy fehér pólót, vagy egy mobiltokot, hanem értéket közvetítünk és
kreativitásra ösztönzünk. Minden
darab egyedi lesz, és miközben az
alkotó gyermek vagy felnőtt egyéniségét tükrözi, magában hordozza a
hagyományt is. Fiatal önkénteseink
festés közben nemcsak segítenek,
hanem beszélgetnek is. Beszélnek
magukról, az önkéntességről, a
motívumról, vagy a hungarikumról,
annak származásáról, eredetéről,
a hozzá kapcsolódó érdekességekről. A közönségtől kapott pozitív
visszajelzések is arra ösztönöznek
bennünket, hogy folytassuk a munkát, így az ország több pontján jelenünk meg fesztiválokon, kézműves vásárokon. Minden eseményen
egyedi, a tájegységre, helységre
jellemző új motívumokat mutatunk
be és népszerűsítünk. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy programjainkon részt vegyenek a fiatalok,
hiszen rajtuk keresztül öröklődik
tovább a nemzeti, helyi érték.
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Több hús, semmi cukor

– átalakulóban a közétkeztetés
„Menzaügyi rendelet”. Így került a köztudatba az Emberi Erőforrások Minisztériumának tervezett rendelete, amely – szándéka szerint – megreformálja a közétkeztetést. A cél, hogy egészségesebb
táplálék kerüljön az iskolákban, óvodákban, egyéb közintézményekben étkezők tányérjába. Az új rendeletben azt is szabályozni
tervezik, hogy mennyi kalóriát és cukrot tartalmazhat a menzán
felszolgált étel.
A jövőben a zöldségek és a gyü- a változások elfogadtatását a fomölcsök jutnak főszerephez a köz kozatosság elvének érvényesülése.
– A szociális intézmény ellátotétkeztetésben, több lesz a hús, és
a változatosság jegyében ugyanaz tai, az idősek és a fogyatékosok
az étel legfeljebb tíz nap elteltével nappali klubja mellett két idősek
kerülhet terítékre. A cukor mond- ellátását biztosító telephelynek is
hatni tiltólistás lesz. Főételként főzünk, emellett a Móra Gimnáziegyáltalán nem szerepelhet az umban étkezők ebédjét, valamint
étlapon édesség, és a desszer- a városi szociális étkeztetést is
teknek is legalább harmadrész- biztosítjuk. Ez napi 550-600 adag
ben tejet vagy gyümölcsöt kell ételt jelent – foglalja össze az
tartalmaznia. Inni víz, vagy tea intézményvezető, akinek tapaszadható, cukros üdítők és szörpök talatai szerint a zöldségfélék elnem kerülnek többé a kancsókba. fogadtatása ütközik a legnagyobb
Több lesz viszont a gyümölcs és ellenállásba.
– Bentlakásos intézményekben
a zöldség az étrendben, és ebbe
nem számít bele a krumpli vagy – ami tulajdonképpen az érintettek otthona – különösen nehéz
rizsköret.
A törvénytervezetről és a várható meggyőzni az idős embereket a
változásokról Gálig Erzsébetet, a változás előnyeiről. Eddig is igyeSzivárvány Személyes Gondosko- keztünk a korszerű táplálkozás
dást Nyújtó Intézmény vezetőjét jegyében összeállítani az étrenkérdeztük, aki elmondta: az elkép- det, így a törvénytervezet számos
zelést alapvetően jónak tartja, de vonatkozásban nem jelent szávéleménye szerint megkönnyítené munkra újdonságot. A gyümölcs

mindig jelen volt a kínálatban, de
– főleg a bentlakásos intézményben – arra is odafigyeltünk, hogy
időnként édesség is kerüljön a tányérokba. Mostanra ezt teljesen
beszüntettük. Az én személyes
véleményem az, hogy túl drasztikus változással nem érünk el igazi eredményt. Az idős emberek
azt mondják: ameddig még élek,
azt akarok enni, amit szeretek. A

gyerekek pedig egyszerűen nem
eszik meg az iskolai menzát, ha
alapjaiban eltér az ízlésüktől és
szokásaiktól. Nincs tudomásunk
még arról, hogy mikor lép érvénybe az új szabályozás, de mindenképpen üdvözítőnek tartanám, ha
a megvalósításban apró lépésenként jutnánk el a célig: egy egészséges és változatos közétkeztetés kereteinek megteremtéséig.

KÖNYVKLUB – ahol hús-vér emberek

értelmes dolgokról beszélgetnek

Tavaly szeptembertől Szabó Imre filozófus vezeti a könyvklubot a félegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A filozófus
Tóth-Kovács Nikolettől vette át a lelkes közösség vezetését.
A könyvbarátok 2008 óta havi rendszerességgel találkoznak,
hogy egy-egy irodalmi mű kapcsán olyan kérdésekben cseréljenek gondolatokat, mint például a szerelem, az erkölcs, az emberi kapcsolatok, és mindezek változásai a történelem, a szerzők
élete tükrében. A könyvklub tagjai legutóbb január 14-én, kedden este alkottak – a szó valódi értelmében – beszélgetőkört.
– Minden találkozásnak előre nak azok, akik értelmes dolgokról,
eldöntjük a témáját, ami általá- hús-vér emberekkel szeretnének
ban egy elbeszélés a magyar vagy beszélgetni.
Szabó Imre elmondta: egyelőre
a világirodalom remekműveiből
merítve. A szerző életrajzának és ugyan az idősebb korosztály képaz elbeszélés rövid ismertetését viselteti magát nagyobb arányban
követően megvitatjuk, hogy kiben a könyvklubban, de remélik, hogy
milyen gondolatokat ébresztett a fiatalok száma tovább növekez az irodalmi élmény – magya- szik.
– Az a tapasztalatom, hogy ha
rázza a klubvezető, hozzátéve: itt
kézzelfogható, valós, személyes „fogjuk a fiatalok kezét”, és a műjelenlétet nyújtó közösséget talál- vek jó megválasztásával vezetjük

őket, még ha kezdetben poros
tananyagnak tűnik is számukra
az irodalom, hamar ráéreznek a
lényegre. A klasszikusokat olvasva rádöbbenünk, hogy évszázadok
óta ugyanazok a kérdések és érzések vezérlik az embert, vagyis
a gondjainkkal, nehézségeinkkel
nem vagyunk egyedül. Ez a fel-

ismerés segíthet a problémák
megoldásában, kapaszkodót jelenthet egy-egy élethelyzetben.
Mindemellett itt egyfajta közösséget is talál az irodalomkedvelő. Olyan emberek társaságát élvezheti, akik saját meglátásaikkal
segítik őt az új gondolatok, felismerések felé vezető úton.
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Tavasszal indul a mozi
A félegyházi képviselő-testület december 19-i ülésén döntött úgy,
hogy az önkormányzat öt évre szóló üzemeltetési szerződést köt
a Pannon 2001 Mozgókép Kft.-vel, az épület belső átalakításának
7,3 millió forintos költségét pedig az önkormányzat a 2014. évi
költségvetésében biztosítja. A szerződésre december 20-án már
a felek aláírása is rákerült.
– Nagy örömömre szolgált e
szerződés aláírása! Igyekszem
olyan elismerést kivívni Kiskunfélegyházán is, mint azt Gödöllőn
teszem. Köszönöm Gödöllőnek,
hogy az itt végzett munka elismeréseként lehetőségem nyílt kicsiny
hazánk más városában is mozit
üzemeltetni, és köszönöm Kiskunfélegyházának, hogy nagyon
kedvesen fogadnak és hogy már
ilyen nagy érdeklődés van a mozival kapcsolatban. Mindent megteszek azért, hogy a helyiek maguknak érezzék az új mozit, és hogy
szívesen járjanak hozzánk – tette
közzé közösségi oldalán üzenetét
Reményi Richárd, a Pannon
2001 Mozgókép Kft. ügyvezetője.
A vállalkozó egyébként – a helyi
képviselő-testület döntése értel-

mében – idén elnyerte a Gödöllő
Vállalkozója díjat. Az elismerő címet a Gödöllői Városi Filmszínház
bérlőjeként érdemelte ki, ami reményt keltő kezdet a kiskunfélegyházi mozi jövőjét illetően is.
– Egy interjúban azt nyilatkozta: a mozi az élete, a szerelme. Mikor kezdődött ez az elköteleződés?
– 1995. december 12-én takarító
és jegykezelőként kezdtem Budapesten, a Metro Moziban. Miután
elvégeztem a mozigépész tanfolyamot, 1997-ben a Budapest Film
mozigépésze lettem. Első önálló
vetítésem a Genezis című film volt.
Évekig dolgoztam úgynevezett fre
goligépészként, vagyis mindig abba
a moziba vezényeltek, ahol éppen
szükség volt rám, mert az állandó

gépész szabadnapos volt. Megfordultam így a Szindbádban, a Tabánban, a Dunában és az Átriumban is. Végül az utóbbiban lettem
állandó gépész.
– Milyen volt a ’90-es évek végének mozija?
– Mivel akkoriban kevés mozinak
adatott meg, hogy saját filmtekercsei legyenek, és a kópiahiány
általános volt, többnyire két mozi
pendlizett. Ez azt jelentette, hogy a
vetítések az egyik moziban mondjuk páros, a másikban páratlan
órákban kezdődtek, és a szállítók
a levetített filmtekercset akár darabonként átvitték a másik moziba.
Ha az út túl hosszú volt a két mozi
között, megesett, hogy a nézőközönségnek vetítés közben várnia
kellett az új tekercs megérkezéséig.
– Hogyan hozta a sors, hogy
saját mozija lett?
– 2000 márciusában lettem mozigépész és üzemvezető-helyettes
a gödöllői mozinál, majd 2006
nyarán lehetőségem nyílt megvásárolni az üzemeltető céget. Az-

óta a párommal együtt vezetem
a Városi Filmszínházat, és nem
bántam meg. Egy ideje foglalkoztat
már gondolat, hogy tapasztalataimat szívesen hasznosítanám más
városban is. Így találtam rá a félegyházi mozira.
– A digitális mozizás komoly lehetőségeket tartogat a helyi mozik
számára is. A premierfilmeket a budapesti mozikkal egy időben, akár
3D-ben láthatja majd a kiskunfélegyházi közönség. A mozi üzemeltetéséhez szükséges technikai feltételeket a cég, míg az átépítés költségeit
az önkormányzat biztosítja. Ami
engem illet, minden igyekezetemmel és szakmai tapasztalatommal
azon leszek, hogy a Petői Mozi minél
tovább, és minél magasabb színvonalon szolgálhassa a helyi film- és
moziszerető közönséget.

Intézményi tanács segíti az iskola munkáját
A tanulók, a szülők, a tantestület
és a fenntartó közös képviselete,
az iskola vezetésének és a delegáló
szervezetek aktív együttműködésének elősegítése, az oktatás minőségének javítása, valamint a fontos
döntések meghozatalában való
együttműködés a célja a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
intézményi tanácsának, amelynek
január 7-én volt az alakuló ülése –
mondta el a Félegyházi Közlönynek
Ágoston Tibor intézményvezető.
Mint azt megtudtuk, az intézményi tanács komoly segítséget
jelenthet többek között a külső
szervekkel történő kapcsolattartás,
az iskolai programok szervezése és
az iskolai alapítványok működése
terén, például a szülői kapcsolati
tőke bevonásával. De számítanak
a grémiumra a fejlesztések véleményezésében, a diákok – szülők
– nevelőtestület – fenntartó közötti
kapcsolattartásban, és a fejlesztési, beruházási tervek megállapításában is.

– Intézményünk fő céljai közé
tartozik a nyitás úgy a lakosság,
mint a szülők felé. Már eddig is komoly erőfeszítéseket tettünk annak
érdekében, hogy a szülők belelássanak az iskola belső életébe, és
hogy együttműködő partnerek tudjunk lenni a gyerekek nevelésében.
Átvenni nem, de segíteni, támogatni szeretnénk a szülők feladatát és
felelősségét.
Megkülönböztetett
figyelmet fordítunk a halmozottan

hátrányos gyerekek családjára, így
például az Arany János program
keretében akár buszt küldünk a
szülőkért a környező településekre,
hogy részt tudjanak venni a szülői
értekezleten, és értesüljenek gyermekük fejlődéséről – hangsúlyozza
az intézményvezető.
A nyitás másik fő célközönsége
a félegyházi lakosság. Ágoston Tibor szerint ennek számos színtere
lehet, hiszen az iskola lehetőségek

egész tárházát tudja kínálni a helybélieknek. Így például a könyvtár,
vagy a taniroda szolgáltatásait a
könyvkölcsönzéstől a fénymásoláson, dokumentumok készítésén át
az iroda, tárgyalósarok vagy tárgyalóterem bérléséig, akár néhány
órára is. Nem beszélve a rendelkezésre álló szürkeállomány – például a mérnökök –, a rajzprogramok,
CNC-gépek szabad kapacitásáról.
– Ez egy olyan együttműködési
lehetőség – hangsúlyozza az intézményvezető – amiből mindenki
profitál: az iskola növelheti bevételeit, a lakosság, helyi vállalkozók
pedig megfizethető, magas minőségű szolgáltatáshoz jutnak.
A döntési, véleményezési javaslattevő jogkörrel rendelkező
intézményi tanács tagjai – az intézményvezető mellett – Gyenes
Attila önkormányzati képviselő,
Tóth Erzsébet Katalin tanár, Kiss
Fekete Bence tagintézményvezető-helyettes, valamint a szülők
képviseletében Bajzák Andrea és
Németh László.

Compact Disco-koncert a Rocktárban, 21:00

Farsangi Vigadalom a Rózsakertben, 19:00

Lovaglás, lovas oktatás, ló kiképzés és
újraképzés a Fekete Lovas Tanyán (Alpári út)
előre egyeztetett időpontban: 0630/561-2143
Angol-német nyelvtanfolyamok minden szinten,
jelentkezési határidő: február 14., Németh
Nyelvstúdió, Szalay Gy. u. 2. (Áfész székház)
Farsangi Mulatság, kézműves foglalkozás és
nagy táncház a Művelődési Központban, 16:00

Cók-Mók farsangi gyermekszínház, Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, 8:00-12:00

II. Csikós József „Csiki” Labdarúgó Emléktorna
U15 korosztály, „MEZGÉ”, 9:00

Az anyag rejtett titkai – kézműves foglalkozás a
népi mesterségek nyomában, Népfőiskola,
Lakitelek, 09:00-12:00

Balanyi Károly zománcművész kiállítása a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban. Megtekinthető
február 7-től március 14-ig a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Ügyeletes gyógyszertárak
január 27- február 2-ig Kórházi patika
február 3-9-ig Pingvin patika
február 10:00-16:00 Szenna patika
Február 8., szombat

Időszakos kiállítás, tanfolyam:

ifj. Kunhegyesi Ferenc kiállítása a Művelődési
Központban. Megtekinthető március 7-ig
naponta a Művelődési Központ nyitvatartási
idejében.

Jóga hétfőn 19:00-20:45, Népfőiskola, Lakitelek

Balanyi Károly zománcművész MAGYAR UGAR
című kiállításának megnyitója, Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, 17:00

Móra Ferenc halálának 80. évfordulója emlékére
koszorúzás a Daru utcai Móra-szobornál, 10:00

Február 6., csütörtök

Ünnepi Szentmise a Városért, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe, a szentmisét követően
Mészáros Márta előadása városunk rangjának
240 éves évfordulóján, Ótemplom, 10:30

11

Népfőiskola, Lakitelek, 9:00-12:00

Kossuth L. u. 18.

Doboktatás kezdőknek és profiknak a
Rocktárban, szombat 10:00-14:00

Fogorvosi ügyelet, Dr. Terjék Gyula
Dobó u. 3/A
Telefon: 0620/421-9519
Hétfőtől csütörtökig: 19.00-23.00
Pénteken: 13.00-17.00
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 7.00-11.00
Gitároktatás kezdőknek és profiknak a
Rocktárban, szerda, péntek 10:00-20:00

GIMP Suli, számítógépes képszerkesztés,

AKI A HIRDETÉST BEMUTATJA,
AZ E-CIGI SZETT MELLÉ MOST
10 ML NIKOTINMENTES FOLYADÉKOT KAP!

KGME Kupa teremlabdarúgó torna, Városi
Sportcsarnok, 8:00-20:00

Tel.: 70/626-33-71
www.ecigi.kisbolt24.hu

Február 1., szombat

Elektromos cigaretta kezdő és
profi szettek
l Utántöltők több mint 30 ízben
l Patronok l Kazánok
l Kiegészítők
l Felvilágosítás,
kipróbálási lehetőség
l

0620/801-6034

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nyilvántartási sz.: 00777-2012

Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Tel.: 06 30/365-7510

A programok valóságtartalmáért a szervezők
felelnek. Bővebb információk a honlapon és a
rendezvény helyszíneken.

korszerű műhelykomplexumot kapcsoltak be a termelésbe.
Lecserélték a régi tetőt, szigetelték
a falakat, és új, ipari szekcionált kapukat, illetve műanyag nyílászáró szerkezeteket is elhelyeztek. Felújították

Ár: 45.000 Ft

Aktuális programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu internetes
honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett információkkal.

2008-ban alakult Kiskunfélegyházán a Pronto Car Kft., amely
személy- és könnyűgépjármű-kereskedelemmel foglalkozik. A cég
a gépjárművek szakszerű javítása,
karbantartása érdekében a rendelkezésére álló szerelőcsarnokok és
ipari létesítmények felújítását szerette volna megvalósítani. Erre most
uniós támogatással nyílt lehetőségük.
A meglévő épületegyüttest a célnak
megfelelően tudják felújítani és átalakítani, ennek köszönhetően egy

továbbá a raktárhelyiségeket, és átalakítottak gépjárműtárolásra, illetve -javításra alkalmas több nyitott,
fedett színt. A telephelyen korszerű
fűtéstechnológiát építettek ki, illetve
a megújuló energia hasznosítása érdekében környezetbarát napkollektorokat építettek be. A beruházással
további 3-5 új munkahely jött létre.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a
www.prontocarkft.hu oldalon olvashatnak.

Sakk Nemzeti Csapatbajnokság: KHTK-TÁKISZ,
Művelődési Központ, 10:00

A Pronto Car Kft. 16 707 500 forint uniós támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv
keretében a Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zs. utca 22. szám alatti telephely felújítására. A 43 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak a gépjármű javító központ korszerűsítése valósult meg, hanem új munkahelyeket is teremtettek.

RÉSZLETFIZETÉS,
AKCIÓS KEDVEZMÉNYEK

kivágható programmelléklet

Gépjárműjavító központ korszerűsítése
valósult meg Kiskunfélegyházán 2013-ban,
uniós támogatásból

indul Kiskunhalason február 25-én,
Kiskunfélegyházán február 27-én.

Január 31-től február 15-ig

MASSZŐRTANFOLYAM

II. Csikós József „Csiki” Labdarúgó Emléktorna
U7 és U11 korosztályok, „MEZGÉ”, 9:00

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA IS
ALKALMAS, OKLEVELET ADÓ

Február 2., vasárnap

Hirdetés

Emlékműsor Móra Ferenc halálának 80. évfordulója alkalmából, Művelődési Központ, 14:00

Nyílt játszónap az Izgő-Mozgó Kölyökklubban,
kedd 10:00-11:00, József Attila u. 13.

II. Csikós József „Csiki” Labdarúgó Emléktorna, U9
korosztály, „MEZGÉ”, 9:00

Gyermekorvosi ügyelet
Városi Kórház - Fadrusz János u. 4., földszint.
Telefon: 0676/463-222
Nyitva tartás: Hét közben: 18:00-7:00
Fizetett ünnepnapokon: folyamatos ügyelet.
Hetente ismétlődő edzés, oktatás

Kyokushin Karate edzés hétfő, szerda, péntek
17:00-19:00, Göllesz Viktor ált. isk.

Kézilabda Nemzetközi Kupa, Városi Sportcsarnok,
10:00-16:30

BIKINI-koncert a Rocktárban, 20:00

Február 15., szombat

Felnőtt sürgösségi orvosi ügyelet
Városi Kórház - Fadrusz János u. 4., földszint.
Telefon: 0676/801-663, 0676/463-222
Nyitva tartás: Mindennap: 18:00-7:00
Fizetett ünnepnapokon: folyamatos ügyelet
Iskolára Hangoló – Iskolaváró óvodásoknak a
Waldorf Iskolában, Darvas tér 10., 17:00

Február 14., péntek

II. Csikós József „Csiki” Labdarúgó Emléktorna
U13 korosztály, „MEZGÉ”, 9:00

Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés, Jégh Csilla diplomás optometrista, Jégh
Optika, Mártírok u. 2, kedd, péntek 9:00-17:00,
szombat 9:00-12:00
Országos Kirakodó- és Állatvásár, Vásártér, 6:00

Február 9., vasárnap

Szemészeti szakrendelés, szemüvegfelírás,
glaukóma-gondozás, cukorbetegek,
hypertóniások szemészeti kontrollja, Dr. Ónodi
Judit, Klapka u. 4., hétfő, kedd, szerda, péntek
9:00-12:00, hétfő, csütörtök 14:00-18:00

Szemészeti szakrendelés, Dr. Oláh Miklós, Jégh
Optika, Mártírok u. 2., szerda 13:30-17:00

Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi
Izabella, Dankó P. u. 16., hétfő, szerda,
csütörtök 15:00-19:00, kedd, péntek 9:00-12:00

megértettünk e
szobor hordozta
mondanivalóból?
Nos, ez korántsem biztos, hiszen
az egyik szubjektív kategória a
másik pedig az értelmünkre hat. De
igazából nem is ez
a lényeg, sokkal inkább az, hogy egy nagyszerű
remekművel gazdagodott városunk plasztikai
palettája. A szobor pályázati lehetőségére a
fővárosi Magyar Képek Egyesülete hívta fel a
város figyelmét, a magas szintű szobrászati
munka – mellyel bizony Morell Mihály is elégedett lenne –, Mihály Gábor Munkácsy-díjas
szobrászművész és Portolani Gina szobrászművész érdeme, míg a szobor méltó talapzata
Bozóki István szobrász-kőfaragót dicséri.
Morell Mihály az idén nyáron 102. életévében elment közülünk. De Égi vándorában úgy
érkezett vissza egykori iskolájába, hogy itt marad köztünk. Szolgáljon műve mindannyiunk
épülésére, örömére, és gondolkodtassa el az
elébe állókat.
R.F.

Középkori lovagi lakoma – Batthyányis
jótékonysági bál, Batthyány ált. isk., 18:30

emelkedő alakjának Morell Mihálynak a szobra
legyen, mégpedig az Égi vándor.
S hogy miért pont ez a szobor? Kétségtelen,
hogy azok számára, akik romantikus érzelmektől eltelve valami „szép szobrot” képzeltek
el, csalódás lehet az előkertben álló remekmű.
Azonban ha elé állunk, és hagyjuk, hogy elérjen bennünket a szobor hordozta lényeg, akkor
megérezhetjük, hogy ez a Vándor egy a Világmindenség mélyéről érkezett utazó, kozmikus
figura, aki megérkezett közénk. Bő köpönyege,
tépett, gyűrt, viseltes. Jött és elvégezte küldetését, majd távozik, de előtte egy fájdalmasan
szép búcsúpillantást vet az itt maradottakra.
Lábainál lévő kőlapon olvasható a lényeg:
„Óh ti mind, akik erre jártok emlékezzetek az
elmúlt idők tanítóira, akik fáradoztak a lelkek
nemesítésén.”
Bizony hosszú a kezdetektől azok sora, akik
fáradoztak a rájuk bízott ifjúság lelkének nemesítésén. A talapzat rétegei a múló időt szimbolizálják, ahogyan az esztendők egyre csak
rakódnak, rakódnak gyors egymásutánban az
ember törékeny vállaira és ott van a rózsa is,
amely időtlenül talán egy halk köszönömöt jelent a hálás tanítványok részéről.
S vajon jobban fog-e tetszeni, ha valamit

Közérdekű információk, egészségügyi
szakrendelések

Gondolatok az Égi vándorról
Augusztus 20-a óta áll városunkban egy
olyan köztéri szobor, amely alaposan
igénybe veszi a polgárok ízlésvilágát és
megosztja véleményüket. Vannak akiknek tetszik a modern alkotás, értik is
(ők vannak kevesebben) és vannak akik
értetlenkedve, elutasítva állnak meg a
Móra gimnázium előkertje előtt, amikor
meglátják Morell Mihály: Égi vándor című
bronzszobrát.
Jól tudjuk, hogy az emberi ízlés mennyire
eltérő. Miután ez szubjektív kategória, nincs
mit vitatkozni vele. Valakinek vagy tetszik, vagy
nem. De érteni az egy más dolog. Egy műalkotás hordozta mondanivalót szavakba lehet
önteni, tovább lehet adni, el lehet rajta gondolkodni, merengeni, keresni és esetleg meg is
találni a mű hordozta igazságot.
Az alábbiakban egy pár soros értelmezése
álljon itt ennek a szobornak.
A Móra Ferenc Gimnázium 200 éves fennállását ünnepelte a 2009/10-es tanévben. Erre
született meg többek közt az az elképzelés,
hogy állítsunk emléket az iskola volt tanárainak, nevelőinek. Ehhez pedig a gimnázium
egykori diákjának, rajztanárának, a 20. századi
magyar film, -képző és szobrászművészet ki-

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. január 31.

I. Jótékonysági Waldorfos Bál, Művelődési
Központ díszterme, 18:00

2014. január 31.

Tanfolyamok a Süveges Autósiskolában szinte
minden kategóriában a motorkerékpártól a
veszélyes áruszállítóig. Klapka u. 8.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l SZUBJEKTÍV

Futsal Magyar Kupa elődöntő visszavágó, Astra
Kiskunfélegyházi Bulls - Dunakeszi, Városi
Sportcsarnok, 16:30
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l KULTÚRA

2014. január 31.

Jókai Anna Félegyházán

A vendéget és a közönséget Kállainé Vereb Mária, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ igazgatója köszöntötte,
majd Kapus Krisztián osztotta
meg a jelenlévőkkel gondolatait a
magyar kultúráról. A polgármester beszédében tiszteletét fejezte
ki mindazok előtt, akik a magyar
kultúráért dolgoznak Kiskunfélegyházán, és Wass Albert gondolatát
idézte: „A nemzet élete a kultúrával
azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte,
mint a szél. A kultúra és a nemzet
azonossága az a mindeneken felül
álló erő, mely ellen tehetetlenek a
fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”
A polgármester hozzátette: közös
kincsünk nem különb és nem több
mint más nemzetek kultúrája, számunkra mégis különös jelentőséggel bír.
Ezt követően Jókai Anna egyedül
maradt a színpadon. Jelmez nélkül,
kellékek nélkül, díszletként is egyetlen asztal szolgált. A félhomályba
burkolt, zsúfolásig telt nézőtéren
mégis egyre mélyebb lett a csend.
És ez a lélegzet-visszafojtott figyelem nem a nyolcvanesztendőnyi
élettapasztalatnak, a művek millióhoz közelítő példányszámának,
még csak nem is a Kossuth-díjnak
szólt, hanem annak a személyiségnek, amely lassan, percről percre
kibontakozott előttünk. Nem félt
megmutatni sebezhetőségét, gyengeségeit, gyarlóságait sem. Ez tette
megérintően hitelessé.
Jókai Anna szerint a kultúra az
egész életünket átfogja: jelenti ünnepeinket, boldogságunkat, szerelmeinket, veszteségeinket, halott
búcsúztatásainkat… és mindazokat a vágyakat is, ahogy élni szeretnénk. Nem könnyű megtalálni a választ a „mit kezdhetünk az élettel?”,

„miért vagyunk?” kérdésekre egy
olyan világban, ahol nincs hiteles
mérték. Ahol abban sem lehetünk
biztosak, hogy akit értékként állítanak a szemünk elé, az valóban a
kultúra része. Az írónő rámutatott:
korunk celebjei nem sztárok! Az
igazi „csillag” ugyanis – akit méltán
szeretünk és csodálunk – bizonyos
értelemben igazodási pont, ami
utat mutat a hajóknak a viharos
tengeren!
Jókai Anna szerint olyan művészetre van szükség, ami segít élni,
és olyan könyveket kell írni, amelyek megérintik az emberek lelkét.
Mert az emberi lélek egyedül érzi
magát ebben a világban, és folyvást
keresi a mintákat, a gondolkodásban hasonlókat.
A közönség soraiban ülő fiatalokhoz szólva a Kossuth-díjas írónő
mindenekelőtt a szerelemről szólt,
amit az élet legnagyobb ajándékának nevezett.

– Ne engedjétek, hogy kitöröljék
a szívetekből ezt a létet fenntartó gyönyörűséget! Ne engedjétek,
hogy olyan hajszába küldjenek benneteket, ahol hetente kell a hálótársat cserélni! Még ha a szerelem a
boldogságon túl oly sok szenvedést,
csalódást, esetenként megcsalatta-

tást is tartogat, higgyétek el: az emlékek jobban melegítenek, mint a
pillanatnyi kalandok! Várjátok meg,
amíg szerettek, és amíg titeket is
szeretnek, mert akkor megszentelődik az a csodálatos aktus, amikor
egy férfi és egy nő eggyé lehet!
Annak a csodálatos egységnek,
amit Jókai Anna olyan könnyedséggel és mégis alázattal képviselt,
szerves, elválaszthatatlan része a
szerelem mellett a család is. A szavai mentén összeállt definíció bár
nem túl idilli, de őszinte, szerethető, és a lélek legmélyének érzelmi
húrjain szól.
– Óriási hiba, amikor a legszebb
eszméinket is olyan sziruposan
tálaljuk, hogy az ember megcsömörlik tőle. A család sem halálig
tartó lampionos ünnep! Mi, akik
benne élünk, jól tudjuk: a család
munka, megoldásra váró feladat!
És szövetség is. Ahol sebeket lehet
adni, és sebeket lehet kapni, ahol

bántani lehet, de meg is lehet bocsátani… És lehetőség is. Például
a krisztusi mondás megértéséhez
és megéléséhez, miszerint: „egymás terhét hordozzátok”. Akkor
jön el ez a pillanat, amikor este
találkozik két zaklatott ember. Bele
tudnak-e nézni a másik szemébe, megkérdezni: „mi fáj?” Mert a
házasság erre való. Ez is kultúra.
Mint ahogy az is, hogy miként viselkedünk a gyerekeinkkel, hogyan
tudjuk őket elengedni, fájdalmukat
szublimálni…
Csodálatra méltó bölcs mértékkel fonta a szavakat Jókai Anna.
Gondolatai mögött mindig a tisztelet és megbecsülés fénye csillant
meg, kivételes érzékkel tartózkodva attól, amibe belekapaszkodva
egyik ember a másik fölé helyezhetné magát. Ezért hittük el neki:
feladattal születtünk éppen ide.
„Van valami különleges isteni védelem Magyarországon, és egy
érzés a szívünkben, hogy Te, magyar, hozzáteszel valamit Krisztus
művéhez. Én hiszem, hogy Magyarországnak feladata és küldetése
van!” – mondta.
Az egyén felelősségét illetően
sem hagyott kibúvót az írónő azoknak, akik a „se pénzünk, se hatalmunk, mit tehetünk?” érv mögé
bújnak.
– Minden embernek meg van a
maga „szakadék élménye”, amikor
a kígyóveremben vergődve felteszi
a kérdést: Hol van Isten? Mit akar
velem? De ha ekkor, megtapasztalva saját tehetetlenségét, az ember
elfogadja isten mentőkötelét, mindig magasabb parton jön ki, mint
ahol beleesett.
Hiszek abban, hogy van egy
mérleg, amelyre egy másik szférában lelkünk halhatatlan része
kerül majd. Ezen a mérlegen többet nyom az utcaseprő, aki önként
ellapátolta a havat a beteg ember
háza elől, mint az az öt diplomás,
aki egész életét üres fecsegéssel
töltötte. Csak az lényeges, amit Te
a másikért teszel! Kicsinységek:
egy mosoly, egy szó, egy fillér… de
azt mindennap meg kell tenni!
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Mindennapi függőségeink

„Kicsinységek: egy mosoly, egy szó, egy fillér… de azt mindennap meg kell tenni!”
Igazi ünnepi estével gazdagodtak, akik a magyar kultúra napjáról
Jókai Anna társaságában emlékeztek meg. A Kossuth-díjas írónő
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár meghívására érkezett Kiskunfélegyházára, és vázolta fel előadásában saját értékrendjének kereteit. Az őszinte szavak, az időtálló gondolatok, a fizikai lét üres
örömein túlmutató, olyan klasszikus értékek köré rendeződő élet
célul tűzése, mint a család, vagy az egymás iránti felelősségvállalás, mélyen megérintették a hallgatóságot.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. január 31.

Tóth Timea

– Mindegyikünknek van valamilyen függősége. A kérdés az, hogy
tudunk-e ezekkel úgy együtt élni,
hogy ne jelenjen meg egy súlyos
kórkép, hogy ne váljunk a társadalom kitaszítottjaivá, hogy megtaláljuk az egyensúlyt – kezdte
előadását dr. Zacher Gábor, és
állítását mindjárt alá is támasztotta saját függőségeivel. A bevallottan csoki-, koffein- és nikotinfüggő,
munkaalkoholizmusban szenvedő
előadó ezzel mindjárt rá is mutatott a lényegre, vagyis hogy érdemes szembenézni saját magunkkal, és felvállalni önmagunk előtt,
hogy függők vagyunk, másrészt
pedig, hogy kell egy olyan érzelmileg közelálló személy, aki szükség
esetén figyelmeztet minket. Ez az ő
esetében – mondta el – a felesége.
A függőségek palettája rendkívüli sokszínűséget mutat. Vannak
vásárlás-, evés-, szex-, szolárium-, játékfüggők, és valószínű,
hogy most is számos olyan magatartási formával élünk együtt,
amelyekből 10-15 év alatt újabb
függőségek alakulhatnak ki. Példa
erre a mobiltelefon és az internet,
melyek bár nem túl régen törtek be
az életünkbe, ma már a szakemberek számon tartják például az smsvagy az internetfüggőséget is.
Ebből is látszik, hogy a függőség
nem feltétlenül egy kémiai anyaggal kapcsolatos, hanem egyfajta

Tízmillió függő országa vagyunk – jelentette ki kiskunfélegyházi előadásán dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos, aki a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár meghívására Mindennapi függőségeinkről beszélt a népes hallgatóságnak. A nagy érdeklődés miatt a
könyvtárba tervezett programot a művelődési központ dísztermébe kellett áttenni. A terem zsúfolásig megtelt.
magatartás,
aminek
következményeként az
idegrendszerben elindult folyamatok hatására az emberi szervezetben szabadulnak fel
bizonyos kémiai anyagok. Az ezzel járó eufória érzést keresi a függő
ember magatartásával.
A függőség nem gyógyítható – szögezte le a
szakember. Amit el lehet
érni, az a kémiai függőséggel kapcsolatban a
zéró tolerancia, a magatartási függőségeknél
pedig egy egészséges
arány kialakítása.
A függőségek kialakulásának okait kutatva
Zacher doktor beszélt a
szociális minta fontosságáról, a veszélyeztető,
a lélektani hajlamosító
tényezőkről. Ugyanakkor leszögezte azt is, hogy segíteni
csak azon a szenvedélybetegen lehet, aki elfogadja a segítséget.
Külön kitért a nőket érintő ve-

szélyeztető életszakaszokra és
élethelyzetekre. Az adatok itt is
sokkolóak: a nők 12 százaléka iszik
naponta alkoholt – többségükben

úgynevezett „spájzalkoholisták”,
tehát nem vállalják fel nyíltan alkoholfogyasztásukat – egyharmaduk rendszeresen szed nyugtatót,
altatót vagy fájdalomcsillapítót.
Magyarországon évente 10 millió
doboz altató, nyugtató fogy, ami
350 millió tablettát jelent. A nők
50-60 százalékánál jelentkezik élete során hosszabb-rövidebb időre
valamilyen étkezési zavar.
A képzeletünket messze meghaladó méreteket ölt modern civilizációnkban a hashajtófüggőség,
de vannak edzésfüggők, és felsorolni is lehetetlen, hogy mi minden
iránt tud az emberben függőség
kialakulni. 800 ezer alkoholista,
60 ezer gyógyszerfüggő mellett
20 ezerre tehető Magyarországon
a drogfüggők száma, azonban a
hétvégi droghasználók Zacher
doktor szerint 350 ezren vannak.
A döbbenetes számok okai között a szakember előadásában
rámutatott: tekintély-, példakép-,
tisztelet- és értékrend-válságban
élünk, amiben nincs az egyénnek jövőképe. Több mint kétórás
előadásában az elrettentő tények
mellett mégis folyamatosan rámutatott a reményt, a kiutat jelentő
emberi kapcsolatok fontosságára.
Ezek segíthetik az egyes embert
önismerete és önbizalma megerősítésében, és jelenthetnek egy
stabil külső kontrollt.

Megújulóban a volt kommendáns hivatal
Az elmúlt év júliusában a város tulajdonába került a Kossuth
utcai volt kommendáns hivatal épülete. A város ezt követően a
felújításhoz is hozzákezdhetett, valamint a hasznosításáról is
dönthetett.
A Molnár-féle ház külső homlokzatának azon része, amelyben tavasszal a háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet kap otthont, megújult.
Kijavították, illetve újjáépítették a díszítőelemeket, megszépítették a
téglaburkolatokat. A belső térben még dolgoznak a falak és burkolatok
rendbetételén, tart a fűtési rendszer kiépítése, a víz- és villamoshálózat
felújítása. A kivitelezők véleménye szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően a tervezettnél korábban, már márciusban befejeződhetnek
a munkálatok, így néhány hónap múlva méltó körülmények fogadhatják
a város és térsége sürgősségi ellátásra szoruló betegeit. Megfelelő orvosi szobákat, várakozó helyeket alakítanak ki, az akadálymentesítést
is megoldják.
A háziorvosi és sürgősségi ellátást szolgáló rész kialakítása mellet
a másik szárny homlokzati és belső felújítása is folytatódik. A tervek
szerint a mentőállomás korszerűsítése idején ezt a mentősök veszik
birtokba.
H. S.
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Lakótelepi garázsból
a világbajnoki dobogóig

Kis birkózók kerestetnek
A birkózás az 1900-as évek elejétől szerepel Kiskunfélegyházán
a sportágak között, a jelenlegi szakosztály pedig 1947-ben alakult, id. Besze László vezetésével. Máig ez az egyetlen sportág,
amely világbajnoki címet hozott a városba: a szakosztály tagja,
dr. Réczi László miután 1976-ban olimpiai bronzérmes lett Montreálban, 1977-ben a világbajnoki címet is elnyerte.
Mindezt Szabó József, a Kiskunfélegyházi Vasas TK edzője
eleveníti fel, hozzátéve: 1911-ben a
félegyházi születésű dr. Varga Béla
szintén világbajnoki címet szerzett a sportágban. Szabó József
hangsúlyozza: mindkét klasszis a
birkózás mellett nagyszerű karrierrel is büszkélkedhet: Varga Béla
sebészprofesszorként, Réczi László pedig a jogi pályán ért el komoly
sikereket.
Szabó József Ván Jenővel közösen végzi a Kiskunfélegyházi
Vasas TK szakmai munkáját, segítőjük, Kelemen András közreműködésével.
– Egy ilyen kis szakosztálynál
folyamatosak a hullámhegyek és
hullámvölgyek: ha összejön egy jó
képességű csoport, több év munkájára van szükség, hogy különböző szintű bajnokok, válogatott versenyzők nevelődjenek ki – mondja
az edző. – Ilyen volt például az
1997-es, 1998-as és 1999-es születésű korosztály, amiből több bajnok, válogatott versenyző került ki.
Többek között a versenyzést tavaly

befejező Szabó Emese, aki 2009ben Európa-bajnoki ezüstérmet
szerzett. A 10 évvel fiatalabb, most
11-14 éves korosztályból ugyancsak sok ígéretes versenyzőnk került ki. Az elmúlt évben például Rekedt-Nagy Réka, Széchenyi Ádám
és Czibolya Máté diákolimpiai bajnoki címet szerzett, utóbbi kötöttés szabadfogásban is.
A Kiskunfélegyházi Vasas TK a
Platán Utcai Általános Iskola tornatermében tartja az edzéseket
minden hétfőn, szerdán és pénteken, 17 és 19 óra között. Jelenleg 15-16 fő az aktív versenyzőik
száma, de sokan vannak, akik a
mozgás öröméért, a sport szeretete miatt járnak, versenyeken
nem vesznek részt.
Mint azt Szabó József elmondta, szeretnék elsősorban alsó
tagozatos fiúkkal és lányokkal
bővíteni a létszámot. Ennek érdekében a tanítás után játékos
foglalkozásokat tartanak szerdánként a Platán utcai iskolában
tanuló gyerekeknek. Itt a srácok
„belekóstolhatnak” a birkózó-
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Sportbállal készültek
a tavaszi szezonra

Kiskunfélegyházán a Petőfi-lakótelep egyik garázsában működik
immár 20 éve a Séberger SC testépítő klub. Az edzőtermet Séberger György alapította azzal a céllal, hogy felkarolja a lakótelep
fiataljait, akik testépítésre vágynak, vagy éppen erősödni szeretnének. A kis garázsból indulva sok tehetséges sportoló ért el
szép eredményt. Közülük is kiemelkedik Szabó Tamás, aki egészen a világbajnoki harmadik helyezésig vitte, valamint kétszeres
magyar bajnok lett a súlycsoportjában.

szőnyeg hangulatába, és aki kedvet, tehetséget érez magában miután megismerte a sportágat, azt
örömmel várják az edzéseken. S
bár ezzel a lehetőséggel csak a
Platán utcai iskola alsó tagozatosai tudnak élni, az érdeklődőket
és jelentkezőket bárhonnan szívesen fogadják az edzések ideje
alatt.
A tornaklub egyébként rendszeresen részt vesz versenyeken,
országhatárokon innen és túl, így
például minden évben megfordulnak az erdélyi Korondon, valamint
Segesváron, nyári táborokat szerveznek a gyerekeknek Balatonnál
és Erdélyben, ahol arról is gondoskodnak, hogy a sport mellett a
közösségi programoknak is jusson
szerep.
Arra a kérdésre, hogy kinek
ajánlja ezt a sportot, Szabó József

nemes egyszerűséggel azt a válaszolta: mindenkinek.
– Ez egy rendívül sokoldalú
sportág, megdolgoztat minden
testrészt és izomcsoportot. Remek
kiegészítő akár atlétika vagy labdajátékok mellett is. Nincs kimondott
birkózó alkat, kővéreknél és soványaknál egyaránt megmutatkozik
kiváló testformáló hatása. A birkózó lányok például kivétel nélkül
nagyon csinosak. Az elmúlt évben
szerveztek egy internetes szépségversenyt, ahol a legszebb birkózó
hölgy címet a nálunk sportoló Vidéki Nikolett nyerte. A testformálás mellett a birkózó edzéseken
le tudjuk vezetni a feszültséget, a
napi stresszt, így az iskolai tanulmányok, vagy akár munka mellett
hozzásegít egy teljesebb, egészségesebb élethez – magyarázza az
edző.

33 arany, 28 ezüst és 15 bronz érem
Nehéz évet zárt a Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző
Egyesület, de bizakodva kezdjük az évet – kezdi évértékelőjét Dinnyés Gyula koppányíjász.
A 2013-as év a nehézségek ellenére mégis sikeresnek értékelhető az alábbi adatok ismeretében:
2013-ban 32 versenyhelyszínen
jelentünk meg, és ezeken a versenyeken 33 arany, 28 ezüst és 15
bronzérmet szereztünk.
Nagy sikerű országos versenyt
szerveztünk februárban, amire az
ország összes területéről 200 versenyző érkezett. Vitték városunk jó
hírét. 30 kiemelt eseményt látogattunk meg, és a jövő évre is sok tervünk van. Talán a legfontosabb, hogy elindítottunk egy Koppány versenysorozatot, ami hiánypótló a régió versenynaptárában. Ugyanilyen céllal
indítottuk el három megyét összefoglalva a Dél-alföldi Régió verseny-
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sorozatát, aminek egyik állomása
Kiskunfélegyháza lesz.
Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik biztató szavaikkal segítették, értékelték a munkánkat,
eredményeinket. Támogatást, segítséget kaptunk a működésünkhöz
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalától, önkormányzatától. A Busa Kft. szállítással, a
Tooltechnik Kft. anyagilag segített
bennünket. Dr. Garai István ingyenes orvosi igazolással támogatta
egyesületünk sportoló tagjait. Személyes jelenlétével, versenyek megnyitásával, díjak átadásával Kapus
Krisztián polgármester, parlamenti képviselő, Balla László alpolgármester, Bense Zoltán képviselő emelte a rendezvényeink rangját. Mindemellett még sok névtelen segítő és családtag áll sikereink mögött, akiknek
szintén köszönetet mondok – zárja a beszámolót Dinnyés Gyula.

– Ez a klub valójában egy baráti közösség – mondja Séberger
György. – A sportszereket részben saját erőből, illetve barátok
segítségével magam készítettem.
A gépeket házilag mértük, vágtuk,
hegesztettük össze és festettük a
tagokkal. Így egy igazi baráti csapat gyűlt össze a teremben. A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
is van együttműködési megállapodásunk, aminek keretében sokan
edzenek nálunk.
Szeretnék ezúton is köszönetet
mondani Szabó Tamásnak, Varga
Ákosnak, Szabó Zoltánnak és Ko-

zák Imrének az erőfeszítésekért
és támogatásért. Nélkülük, és a
családom nélkül nem tudnánk ezt
a lehetőséget nyújtani azoknak a
tehetséges embereknek, akik nem
engedhetik meg maguknak, hogy
drága edzőtermekbe járjanak.

Első alkalommal rendezett sportbált január 25-én az NB II.
Dél-keleti csoportjának listavezetője, a KHTK kézilabdacsapata.
A Darvas József Általános Iskolában megtartott eseményen az
egyesületi tagok mellett sportbarátok és támogatók vettek részt.
A program 19 órakor meghívott fiatal táncosok produkciójával kezdődött el. Ezt követően a Silverstep Tánc Stúdió tagjai mutatkoztak be.
A táncosok műsorát közös vacsora követte, majd a támogatók és a
játékosok sorakoztak fel a közönség előtt.
A rendezvény tombolahúzással és hajnalig tartó mulatsággal zárult.
A szórakozás mellett a KHTK felnőtt játékosai a hamarosan folytatódó bajnokságra is készülnek. Ennek első lépcsőjeként február 2-án,
délelőtt 10 órától nemzetközi kézilabda kupát tartanak a félegyházi
sportcsarnokban. A tornán a félegyháziak mellett a Kiskunmajsa, a
Makó és a Nagyszentmiklós csapata képviselteti magát.
Résztvevő csapatok:
Kiskunfélegyháza, Makói KC, Kiskunmajsai SE, Nagyszentmiklós.
Program:
10:00-11:05 P&P Félegyháza – Makói KC
11:10-12:15 Kiskunmajsai SE – Nagyszentmiklós
12:20-13:05 Kiskunmajsai SE – P&P Félegyháza junior korosztály
13:10-14:15 Első két mérkőzés vesztese
14:20-15:25 Első két mérkőzés győztese
Az NB II-es bajnokság február 16-án rögtön egy rangadóval folytatódik, amikor is a félegyháziak a tabella második helyén álló Algyő
otthonában lépnek pályára.
A KHTK az első itthoni mérkőzését február 23-án a Törökszentmiklós ellen játssza a Constantinum Sportcentrumában. Ezt követően a
nagy nézőszámra és érdeklődésre való tekintettel a hátralévő hazai
találkozóinak a városi sportcsarnok ad otthont.
G. Z.

Szombathelyen játszott az Astra Kiskunfélegyházi Bulls
Szombathelyre látogatott az NB I-es futsal
bajnokság előrehozott 14. fordulójában az
Astra Kiskunfélegyházi Bulls. A mérkőzés esélyesének egyértelműen az Astra
számított, amely legutóbbi 13 bajnokiját
egyaránt megnyerte. Ezzel szemben a hazaiak a tabella utolsó helyét foglalták el,
így bravúrnak számított a szombathelyi
pontszerzés.
A két csapat legutóbb ősszel találkozott egymással. Akkor az Astra fölényes 12-1-es győzelmet aratott. Azóta a szombathelyiek a téli
szünetet kihasználva jelentősen megerősítették
keretüket. Üveges Katalin, Tóth Klaudia és Sípos

Lilla leigazolásával mindenképpen elmozdulnának az utolsó helyről. A mérkőzésen az Astrából
több meghatározó játékos hiányzott, akiknek a
pótlását nem tudták kellően megoldani.
A szombathelyiek már a találkozó 2. percében megszerezték a vezetést Sípos Lilla révén.
Erre ugyan a 2. félidő közepén Szabó Boglárka
válaszolni tudott, de a hazaiak Sípos Lilla újabb
góljával, valamint Orbán Szandra találatával
végül 3-1-es sikert arattak. A szombathelyiek
győzelmükkel egy pontra megközelítették az
ELTE csapatát, míg az Astra 39 megszerzett
ponttal továbbra is jelentős előnnyel vezetve a
bajnokság élén áll.
G. Z.
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NYEREMÉNYJÁTÉK!
A Félegyházi Közlöny facebook oldalának kedvelői között
február 28-án kisorsolunk
EGY SMART MINI TELEFONKÉSZÜLÉKET FELTÖLTŐKÁRTYÁVAL,
3 ezer forintos lebeszélhetőséggel.
A készüléket a Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 5. szám alatti
Vodafone üzlet ajánlotta fel.
Részletek a Facebook-on és a
felegyhazikozlony.hu oldalon

Új tag a képviselő-testületben
2014. január 1-jétől Kollár
László helyét Szikszai László
vette át a kiskunfélegyházi képviselő-testületben. A személyi
változás oka, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom országos elnöksége Kollár Lászlót,
a Jobbik félegyházi szervezetének elnökét választotta ki a
Bács-Kiskun megyei 4. számú
választókörzet
országgyűlési
képviselőjelöltjének, és megnövekedett feladatai mellett már
nem tudta volna teljes mértékben betölteni a képviselői feladatkört.
Szikszai László alapító tagja a Kiskunfélegyházi Jobbik Alapszervezetnek. 63 éves, nős, 3 gyermek édesapja, kétszeres nagyapa. Nyugdíjba vonulásáig a Kossuth Lajos Szakközépiskola kollégiumi nevelő tanára volt, a
mai napig visszajár és íjászatra oktatja a tanulókat. Megszállott méhész,
jelenleg a kampányfőnöki teendőket is ellátja a kiskunfélegyházi választókörzetben.

2014. január 31.

Képzés, segítség
internethasználóknak
Több mint 80 esztendős volt a
kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Könyvtárban szervezett internethasználói képzés eddigi legidősebb tanulója – tudtuk meg Lajos
Klára könyvtárostól, akit az internetes részleg szolgáltatásairól
kérdeztünk.
– 12 számítógép áll a látogatók rendelkezésére, interneteléréssel. Olvasóink közül nagyon sokan élnek a lehetőséggel, főleg diákok, fiatalok, akiknek
nincs otthon számítógépe vagy internetelérése. Egyre többen érdeklődnek
azonban az idősebb korosztályból is,
hiszen bizonyos ügyeket sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehet interneten
keresztül intézni. Mi, a könyvtár dolgozói pedig minden segítséget megadunk
ehhez.
– Milyen igénnyel érkeznek leggyakrabban az olvasók?
– Általában ez szezonális. Most például, az adóbevallás határidejének közeledtével sokan jönnek nyomtatványt
kitölteni, nyomtatni, az adó 1 százalékáról nyilatkozni. Korábban az Erzsébet-programmal kapcsolatban volt
jelentős a forgalom. Mostanra a nyugdíjasok mindkét pályázata lezárult,
viszont a nagycsaládosoknak és a fogyatékkal élőknek kiírt pályázatra még
lehet jelentkezni. A különböző nyomtatványok beszerzése mellett vannak,
akik a szolgáltatóval való kapcsolat-

tartás miatt keresnek fel bennünket,
vagy az önéletrajzírásban, e-mail cím
nyitásában kérnek segítséget.
– Mennyire fogékony az idősebb korosztály ezekre a lehetőségekre?
– Az elmúlt másfél évben a könyvtár nyertes TÁMOP-pályázata kapcsán
több alkalommal is indítottunk ingyenes internethasználati képzést, Digi
suli címen. A legutóbbi éppen a napokban zárul. Ennek keretében négy kezdő
és egy középhaladó csoport indult, és
mindegyikben szép számmal képviseltette magát az idősebb korosztály.
Nagyon érdeklődőek és nyitottak, a
legidősebb tanulónk 80 év feletti volt.
A jövőben is szeretnénk megtartani ezt
a gyakorlatot, és – bár már pályázaton
kívül – az érdeklődés függvényében további képzéseket indítani.

A világháborúban elesett hősökre emlékeztek
A doni áttörés 71. évfordulójára, a második világháborúban
elesett kiskunfélegyházi katonákra emlékeztek január 13-án
Kiskunfélegyházán.
Az Öreg-laktanyánál felállított
kopjafa előtt Deli József, a Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület elnöke
idézte fel az 1943. január 12-én
történt eseményeket. Azon a napon 9 óra 55 perckor aknavetőkkel,
tüzérségi tűzzel, megszámlálhatatlan harckocsival a szovjetek elsöprő támadást indítottak a doni
frontszakaszon. Egész nap rengett
a föld az ágyúzástól és a bombázástól. A magyar hadsereg katonái
a védelem vonalában nem voltak
felkészülve az őket ért veszélyekre
sem létszámban, sem fegyverzet-

ben, sem ruházatban, miközben
mínusz 42 fokot mutatott a hőmérő. Arról, hogy mekkora volt a
veszteség, a legutóbbi kutatások
adatai szerint sem tudunk teljesen
pontos adatokat. Amit a Félegyházáról háborúba induló zászlóaljról
tudni lehet, hogy 125-en vesztették
életüket és 360-an sebesültek meg.
Elvesztésük fájó seb a mai nemzedék számára – zárta gondolatait a
nyugállományú ezredes.
A megemlékezésen dr. Holló József nyugállományú altábornagy,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
volt igazgatója arról szólt, hogy a
vesztes háború utáni időszak szellemisége közel fél évszázadig nem
tette lehetővé a második világháborús hősi halottaink méltó elsi-

ratását. Rekviem szólt először az
életüket vesztett honfitársainkért,
ma már a harang is megkondulhat,
és egyre szaporodnak a jelképes
sírok, kopjafák. Emellett Oroszországban és Ukrajnában is emlékművek jelezhetik a háborúban
elhunyt magyar katonák emlékét.
Az emlékező rendezvény végén
a kopjafánál és a magyar hősök
emlékére állított emléktábláknál
helyezték el koszorúikat és mécseseiket a város lakói, az önkormányzat, a katonai alakulatok, a civil
szervezetek és a pártok képviselői.
Ezt követően a Felsőtemetőben, a
második világháborús emlékműnél, a tábortűz meggyújtását követően Hajagos Gyula atya mondott
imát hősi halottainkért.
H. S.

