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Misi bácsinak igazi otthona az otthon
Kiegyensúlyozott, derűs és életvidám ember 
Misi bácsi, akit a Csanyi úti szociális otthon 
legrégibb lakójaként köszöntöttek az intézmény 
dolgozói és lakótársai az idősek világnapján, 
október 1-jén. Nemes Mihály már az otthon 
építkezésekor kiszemelte magának ezt a lakhe-
lyet. Bement, érdeklődött, hogy milyen feltéte-
lekkel, és hogyan költözhetne be az otthonba. 
Érdeklődését szívesen fogadták, sőt lakosztá-
lyát is kiválaszthatta, amit hamarosan el is fog-
lalt. Ez húsz esztendeje történt, azóta is ebben 
a szobában él, napfényes mivolta miatt el nem 
hagyná. Akkori döntését soha nem bánta meg.

A 91 éves Misi bácsi mindennap korán kel, 
hogy elérje a korai misét. A lelki töltekezés 
mellett fontos ez számára a mozgás, egyfajta 
kikapcsolódás miatt is. A reggelire már mindig 
hazaér, onnantól kezdve részt vesz az otthon 
foglalkozásain, programjain. Amikor beszélge-
tésre hívtuk, éppen egy társával folytatott be-
tűjátékot kellett félbehagynia. Nem haragudott 
ránk ezért, készségesen mesélt mindennapjai-
ról, múltjáról, családjáról.

– Huszonöt évet dolgoztam a vasútnál, előbb 
pályamunkásként, majd váltókezelőként. Két 
leánygyermeket és három fiút neveltünk fele-
ségemmel, akit 1991-ben veszítettem el. Mi-
kor egyedül maradtam, rájöttem, hogy nem 
nekem való a mosás, főzés és a magányt sem 
jól viseltem, éppen ezért döntöttem úgy, hogy 
beköltözök az otthonba. Gyerekeim megkér-
dezték, hogy biztosan jól döntött apuka? Én 
erre azt válaszoltam, igen. Nem akarok sen-
kinek a terhére lenni, itt van orvosi felügyelet, 
foglalkozások és társaság is, biztonságban ér-
zem magam. Most is úgy érzem helyes volt a 
döntésem. Gyerekeimmel, 12 unokámmal és 6 
dédunokámmal rendszeresen találkozom, hét-
végeken biciklivel keresem fel azokat, akik itt 
laknak Félegyházán. Fo
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Folytatás az 1. oldalról!

De jeles ünnepekkor, karácsony-
kor, húsvétkor, névnapokon és szü-
letésnapokon együtt van mindenki.

– Itt, az otthonban, kialakult 
a társasága?

– Igen. A foglalkozásokon együtt 
vagyunk, de szoktunk kártyázni is. 
Amikor elunom, televíziózok. De 
szeretek énekelni, így tagja vagyok 
az itteni kórusnak is. Kedvenc nó-

tám a Sárga a csikóm... és a Sze-
ressük egymást gyerekek.

A kérdésre, hogy az elmúlt két 
évtizedben nem gondolt-e arra, 
hogy szorosabb kapcsolatot épít ki 
egy hölggyel, huncut mosollyal vá-
laszolt Misi bácsi.

–  Hát az igaz, hogy itt sokkal 
több a nő, mint a férfi. Legyesked-
tek is körülöttem többen. Szívesen 
fogadtam a gondoskodásukat, de 
nem kötöttem le magam soha. Jól 

érzem magam a bőrömben, szere-
tetben élek a családommal, és így 
szeretném megélni a hátra lévő 
éveket.

Október az idősek hónapja. A 
Szivárvány Személyes Gondosko-
dást Nyújtó Intézmény valamennyi 
ellátó helyén szeretettel köszön-
tötték a szépkorúakat az idősek 
világnapján. A Csanyi úti otthon-
ban emellett az intézmény meg-
alakulásának 20. évfordulójáról is 

megemlékeztek. Az ünnepi tortán 
a gyertyát, mint „alapító tag”, Misi 
bácsi fújta el. Ez a rendezvény egy-
ben a kezdetét jelentette az egész 
hónapos rendezvénysorozatnak, 
melynek keretében számos játékos 
vetélkedőt rendeznek az otthonok-
ban. Tartanak kukoricafosztó bált, 
de részt vehetnek az idősek többek 
között egészségügyi és bűnmeg-
előzési előadásokon is.

 H. S.

Átadták az új  
kórházi részleget
Elkészült a kiskunfélegyházi városi kórház új mozgásszervi re-
habilitációs részlege. Ezt október 3-án, pénteken, a felújított 
épületszárny ünnepélyes átadásán jelentette be dr. Körtvé-
lyessy András igazgató.

A több mint 190 millió forintos 
uniós forrás felhasználásával 128 
nap alatt újították fel a régi szárny 
harmadik emeletét, ahol 32 új re-
habilitációs ágy áll a betegek ren-
delkezésére. A beruházáshoz kap-
csolódóan – mondta el az igazgató 
– új műszereket is vásároltak, to-
vábbá megszervezték az ambuláns 
rendelést.

Az esemény kapcsán megren-
dezett sajtótájékoztatón Kapus 
Krisztián polgármester emlékez-
tetett arra, hogy hamarosan újabb 

jelentős beruházás indulhat a fé-
legyházi kórházban. A TIOP-pályá-
zat keretében a meglévő főépület 
mellé egy átriumos épületrész 
kerül, amely a szakorvosi rende-
lőintézeti feladatok számára nyújt 
majd elhelyezést. Ezenkívül átépí-
tik a radiológiát, kialakítják az egy-
napos sebészeti műtőblokkot két 
műtővel, egy nappali betegellátási 
részleget, és egy sürgősségi foga-
dóhelyet is. A polgármester hozzá-
tette: továbbra is fontos cél a szü-
lészet újraindítása Félegyházán.

„Egy-egy könny  
a szentelt helyre ...”
„Csak akkor születtek nagy dolgok, 
ha bátrak voltak, akik mertek...” 
Ady Endre ezen gondolatának fel-
idézésével kezdődött Félegyházán 
az aradi vértanúkra emlékező ün-
nepség. A Darvas József Általános 
Iskola diákjainak műsora után Ka-
pus Krisztián mondott köszön-
tőt. A polgármester is a költőt 
idézte beszédében: „Őszi napnak 
mosolygása, őszi rózsa hervadá-
sa, őszi szélnek bús keserve, egy-
egy könny a szentelt helyre...”  
Október 6. hivatalos nemzeti 
gyásznap 2001 óta. Az 1849-ben 

ezen a napon kivégzett mártírok 
– köztük Batthyány Lajos gróf, Ma-
gyarország első miniszterelnöke –
hősi viselkedésükkel megmutatták, 
hogyan tudnak a magyar ügyért 
harcolók komoly katona módjá-
ra, méltósággal meghalni. Utolsó 
perceikkel is a nemzetnek és a vi-
lágnak mutattak példát a magyar 
szabadságharcosokról.

A kiskunfélegyháziak október 
6-án a múzeum előtti emlékműnél 
rótták le kegyeletüket ünnepi mű-
sorral, koszorúzással és mécsesek 
gyújtásával. s-r

Misi bácsinak igazi otthona az otthon

Egészségnap
Egészségnapot tartottak októ-
ber 2-án, csütörtökön Kiskunfé-
legyházán. Az egész napos ren-
dezvényt gyermekprogramok, 
ingyenes vizsgálatok, tanácsadás 
és dr. Zacher Gábor toxikológus 
előadása színesítette, továbbá két 

újraélesztő készülék is helyet ka-
pott ebből az alkalomból a város-
ban. Ezeket a KÉSZ Aréna Városi 
Sportcsarnokban, és a félegyházi 
polgármesteri hivatalban szerelik 
fel, használatukra pedig a dolgo-
zókat is kiképzik.

Jöhet a tél
Befejeződött az Attila utca 1-3. szám alatti szövetkezeti lakótömb fel-
újítása. A munkálatok során szigetelték a födémet, kicserélték a 31 
lakás, a közös helyiségek és a lépcsőház nyílászáróit, valamint meg-
újult a homlokzat. A mintegy 50 milliós beruházással csökkenő szén-
dioxid-kibocsátás mellett lényeges energia- és költségmegtakarítást 
érhetnek el a lakók.
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Üzenet a magyarságról
Nyírő József születésének 125. 
évfordulójára emlékezve avatták 
fel a városi könyvtár udvarán azt 
a domborművet, amely a „széke-
lyek apostolának” állít emléket. 
Az alkotás költségeit finanszíro-
zó Szikszai László elmondta: 
azért tartotta fontosnak, hogy 
az erdélyi irodalom kiemelkedő 
alakja előtt Kiskunfélegyháza is 
főt hajtson egy emléktáblával, 
mert Nyírő József könyvei a ma 

olvasójának is számos üzenetet 
hordoznak a magyarságról. 

– Bízom abban – fogalmazott 
–, hogy a könyvtár udvarán, Wass 
Albert emléktáblája mellett elhe-
lyezett dombormű láttán mind 
többen veszik le a polcról Nyírő 
József könyveit is.

A dombormű kivitelezésében 
és elhelyezésében dr. Tarjányi Jó-
zsef és Bozóki István nyújtottak 
segítséget.

Bor- és pálinkaünnep 
a Kossuth városban

Off-road és veterán autók felvo-
nulásával kezdődött október 4-én 
az I. Kossuth-városi Bor- és Pálin-
kaünnep a városrész parkjában. A 
rendezvényre kilátogatókat ököl-
vívó és birkózó bemutató és finom 

ételek várták. Miközben a felnőt-
tek beszélgettek, megkóstolták a 
pálinkákat, borokat, a gyermekek 
a foglalkoztató sátorban kézmű-
veskedhettek, illetve a játszótéren 
múlathatták az időt népi játékokkal. 

Jubileumi Lakótelepi Napok

Október 3-án az Asztalos János utcai keresztnél megtartott szentmi-
sével vette kezdetét a X. Lakótelepi Napok rendezvénysorozata, majd 
szórakoztató programok sora várta az érdeklődőket egész hétvégén. 
Volt horgász- és főzőverseny, kispályás labdarúgó bajnokság. A kicsiket 
gyermekprogramok, a felnőtteket többek között koncertek és kulturális 
programok várták.

Olcsóbb áramot termelhet a félegyházi biogáz erőmű
Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
hulladékot, állati tetemeket, vala-
mint szerves trágyát feldolgozva 
elektromos áramot termelhet az a 
biogáz erőmű, amelynek létesítésé-
ről szándéknyilatkozatot fogalma-
zott meg a város és a négymilliárd 
forintos beruházás megvalósítását 
tervező Épszerk-Pannónia Invest 
Építőipari Kft. Erről sajtótájékoz-
tató keretében számolt be szep-
tember 30-án Kapus Krisztián 
polgármester és a cég tulajdonosa, 
műszaki vezetője, Luzsi Zsolt. 

A tervezett erőmű négy mega-
watt teljesítményű lenne, ami azt 

jelenti, hogy a város közvilágítás-
ra fordított villamos energiájának 
négyszeresét termelné meg. Az 
olcsóbb áram biztosítása mellett 
150 munkahelyet is teremtene a 
városban. Az előzetes felmérés 
szerint Félegyháza és környéke 
szarvasmarha-telepein, vágóhíd-
ján, baromfi-feldolgozójában, va-
lamint mezőgazdasági üzemeiben 
termelődő hulladék biztosíthatja a 
folyamatos energiatermelést.

Újságírói kérdésre válaszol-
va Luzsi Zsolt elmondta, hogy az 
erőmű zárt rendszerű. Működése 
során sem a gáz, sem a keletke-

zett egyéb végtermék nem okoz 
kellemetlenséget a környezetében 
élőknek. Egyedül a szállítás során 
nem kerülhető ki hogy esetenként 
bűz kerüljön a levegőbe, éppen 
ezért a várossal egyeztetve – az 
uralkodó széljárást figyelembe 
véve – Félegyháza délkeleti részén 
tervezik megvalósítani a beruhá-
zást. Amennyiben az engedélyezé-
si eljárások megkezdődhetnek, egy 
év múlva indulhat az építkezés. Az 
alapkő elhelyezése után egy esz-
tendővel pedig a termelés is bein-
dulhat.

 H. S.

Mórára 
emlékezve
„...Kötelességem volt elfogadni a 
díszpolgárságot Félegyháza kö-
zönsége iránt, hogy tudja meg az 
ifjúság, akármilyen szegény ember 
gyereke valaki, érdemes ebben az 
országban dolgozni …” Többek kö-
zött ez a Móra Ferenc idézet fogad-
ta „A sokoldalú Móra” címmel meg-
rendezett emlékülés résztvevőit 
október 3-án a Kiskun Múzeumban.

Az író születésének 135. és ha-
lálának 80. évfordulójára emlékező 
tanácskozáson többek között Vé-
szits Andrea, Móra Ferenc dédu-
nokája tartott előadást.  

Támogatások 2020-ig
A 2020-ig terjedő időszakban a 
közepes-, kis- és mikrogazdasá-
gok fejlesztésére kell koncent-
rálni – mondta Bányai Gábor a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés el-
nöke a szeptember 29-én megtar-
tott félegyházi fórumon. A város-
házán megtartott összejövetelen a 
közgyűlés elnöke elmondta, hogy a 
megyének is sok milliárd forint le-
hetősége lesz területfejlesztési cél-

jainak megvalósítására, segítésére, 
ami Kiskunfélegyházának is komoly 
kitörési pontokat jelenthet. 

Az agrárium nagy előretörésre 
számíthat az elkövetkező években, 
ezen a területen a támogatásokat 
kiterjesztik a családi gazdaságok 
irányába, és az élelmiszeripar is 
nagyobb támogatásra számíthat, 
mint az elmúlt gazdálkodási idő-
szakban. 
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Félegyháza válaszút előtt áll

Tisztelt Kiskunfélegyházi 
Választópolgárok!

2014. október 12-én demokratikus 
döntés születik, és a végeredmény 
meghatározza, hogy a következő öt 
évben milyen utat jár be a város. A 
döntés az Önöké!

Kiskunfélegyháza kormánypárti 
országgyűlési képviselőjeként még-
is kötelességemnek érzem, hogy 
nyíltan elmondjam Önöknek – lel-
kiismeretemtől vezérelve – miért 
nem dönthettem másként, mint 
hogy az elnökségem alatt működő 
Nemzeti Fórum Egyesület Kiskun-
félegyházán nem Kapus Krisztiánt, 
hanem Csányi József polgármes-
terjelöltet és csapatát támogatja.

Amikor 2005 júniusában a Nem-
zeti Fórum  együttműködési meg-
állapodást kötött a FIDESZ-szel, 
mely máig érvényes, Orbán Viktor 
így fogalmazott:  „Egy hajlíthatat-
lan, rendíthetetlen nemzeti erővel 
köt a FIDESZ megállapodást, egy 
olyan erővel, melyre biztosan igaz a 
Szózatnak az a szava, hogy rendü-
letlenül”. A Nemzeti Fórum alapel-
ve: „küzd a közélet tisztaságáért, az 
igazságért szavakkal és tettekkel. 
Elutasít és elítél minden olyan cse-
lekedetet, amely alkalmas mások 
megfélemlítésére, valamint hazánk 
vagy a demokrácia lejáratására.”

Nyíltan kijelentem: a fentiek 

szellemében sem most, sem a jö-
vőben nem tudok azonosulni olyan 
városvezetéssel, amely összetar-
tás helyett megoszt, személyes és 
közösségi kapcsolatait tisztázatlan 
helyzetek övezik, amelynek dön-
tései morális értékek és normák 
helyett egyéni érdekekre épülnek, 
amely hatalomittas mámorában 
keresztülgázol minden számomra 
fontos értéken: az emberi méltó-
ságon, az ellenfél tiszteletén, és 
amely a választók iránti alázatot 
félelemkeltésre cseréli.  

Csányi Józseffel két és fél éve 
dolgozunk együtt. Ez idő alatt 
megismertem személyiségét, rit-
ka emberi és szakmai értékeit. 
Meggyőződtem róla, hogy minden 
tekintetben alkalmas arra, hogy ki-
mozdítsa ezt a jobb sorsa érdemes 
várost arról az erkölcsi és társa-
dalmi mélypontról, ahová az elmúlt 
évek megosztottsága vezette. Büsz-
kén vállalom kiállásomat mellette 
a félegyháziak és az ország közvé-
leménye előtt! Mert Csányi József 
személye számomra garancia arra, 
hogy a Nemzeti Fórum alapelvei: a 
közélet tisztasága, az emberi mél-
tóság és a demokrácia tisztelete 
az általa vezetett városban nem 
sérülnek. Biztos vagyok abban, 
hogy Csányi József és munkatársai 
képesek nyugalmat és biztonságot 
teremteni, a várost pedig a fejlődés 
útjára helyezni.

Én meghoztam a lelkiismeretem 
szerinti döntést. Tisztelettel kérem, 
tegye meg Ön is!

Bízom a félegyháziak  
bölcsességében.
Lezsák Sándor

Kiskunfélegyháza  
országgyűlési képviselője

Váltani kell!!!
Foglaljuk vissza
a városunkat!

Kiss Kálmán Tibor
polgármesterjelölt
megyei listavezető

Több új beruházás települne Félegyházára
Kiskunfélegyházán létesítene beruházást a száz 
százalékban magyar, autóipari alkatrészek felület-
kezelését végző Villkász Kft. Geosits Tibor ügy-
vezető és Modori Attila üzemvezető október 
8-án, szerdán Lezsák Sándor és Ékes József 
országgyűlési képviselők, valamint Csányi 
József, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesz-
tő  és  Munkahelyteremtő Egyesület elnöké-
nek meghívására Félegyházán ismerkedett a 
potenciális helyszínekkel. Mint elmondták: a 
csaknem húsz éves múltra visszatekintő vil-
lamosipari és autóipari beszállító cég bővítési 
terveinek megvalósításához Félegyháza ideális 

helyszín lehet kiváló logisztikai adottságai és a 
Mercedes gyár közelsége okán.

A tárgyaláson jelen volt Erich Reischmann 
német üzletember is, aki napelemek gyártá-
sát, összeszerelését és értékesítését hozná 
a városba. A tervezett gyár a félegyházi ipari 
parkban megtelepedve német partnerrel, de 
hazai beszállítókkal dolgozna. A nagy teljesít-
ményű energiapark lehetővé tenné, hogy Kis-
kunfélegyháza havi átlagosan 60 millió forin-
tos áramszámlája 70, míg a településen lévő 
panelházak rezsiköltsége akár 50 százalékkal 
mérséklődjön.



2014. október 10. 5FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS   l   FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Új korszak küszöbén
Kedves Félegyháziak!
Vasárnap valami véget ér Kis-
kunfélegyházán. Mindannyian 
tudjuk, ez a nap vízválasztó 
lesz városunk életében. Lezá-
rul egy periódus, és egy új idő-
számítás veszi kezdetét.

Eseménydús hetek vannak mö-
göttünk. Nehéz volt, de nem bá-
nom. Megtanultam, hogy egy új 
korszak születése előtt a régi oly-
kor soha nem látott mélységekbe 
süllyed.

Bármi is történik október 12-én, 
egyvalami miatt mindig is büszke 
leszek: a nehézségek, a nemtelen 
támadások, a névtelen lejáratások 
ellenére a mögöttem állók táborá-
ban mindenki ember tudott ma-
radni. 

Sokan és sokszor megkérdezték: 
miért nem vágunk vissza a táma-
dásokért? Miért nem olvassuk a 
fejükre az elmúlt években elköve-
tett tetteiket? Valóban ez lett vol-
na a könnyebb út, de úgy hiszem, 
ez nem a mi dolgunk. A városnak 
nem arra van szüksége, hogy be-
álljunk a sárdobáló hangoskodók 
sorába. Az igazságot úgyis a vá-
lasztók fogják kimondani.

Ha rajtam múlik, befejeződik az 
elmúlt évek megosztottsága és az 
építkezések időszaka kezdődik. 
Először az emberi kapcsolatainkat 
kell helyreállítani. Mindennél fon-
tosabb, hogy végre újra bízni tud-
junk egymásban. Hogy nyugalom 
költözzön a városba, hogy újjáépít-
sük közösségi kapcsolatainkat.

Kiskunfélegyházán pártállás-
tól függetlenül mindenkinek helye 
van, aki tenni akar érte. Ezt akar-

tuk megmutatni az elmúlt két és fél 
évben. Úgy érzem, a gondolat jó fo-
gadtatásban részesült a városban 
és soha nem látott tömegek tudtak 
vele azonosulni.

Példátlan összefogás jött létre. 
Ezért nagyon hálásak vagyunk. Hi-
teles jelöltekkel és egy határozott 
programmal vágtunk neki a vá-
lasztási kampánynak.

Most felhatalmazást kérünk a 
félegyháziaktól, hogy megvalósít-
hassuk ezeket a célokat. Őszintén 
hisszük, hogy a Nemzeti Fórum je-
löltjei képesek visszaadni a város 
tartását, méltóságát és végre nem 
csak szavakban, hanem tettekben 
is a fejlődés útjára léphetünk.

„Nem harcolhatunk valami ellen. 
Annak semmi értelme. Valamiért 
kell harcolni.”

Tisztelettel,
Csányi József, 

polgármesterjelölt

Ritkán kell csak rászólni a négy 
bábosra: Kicsit csendesebben! Né-
gyen vannak, a létszám „fele óvónő, 
a másik fele tanítónő”, a művelődé-
si ház 118-as szobájában kaptak 
helyet.

– 25 évvel ezelőtt, a főiskola el-
végzése után láttam meg a hirde-
tést. Erzsike, a főbűnös bábozni 
szeretőket toborzott – mesélte 
Csankovszki Márta, a Profi-L 

bábcsoport tagja –, azóta minden 
héten találkozunk. Főleg természe-
tes anyagokból készítjük a bábokat, 
mindent kipróbálunk.

– Hogyan születnek a mesék? Ho-
gyan áll össze egy előadás?

– A magyar népmesék remek 
alapanyagok, kicsit átírjuk, mert 
eredetileg kevés párbeszédet tar-
talmaznak. Kitaláljuk és megcsinál-
juk a bábokat, utána heti 2 órában 

próbálunk. Néha ránk szólnak, hogy 
kicsit csendesebben. Ha ősszel ki-
választjuk a mesét, abból Mikulásra 
születik meg az előadás, de még az 
élő műsorban is sokat improvizá-
lunk, ahogy a hangulat hozza.

– Hány fellépése van a kis csapat-
nak egy évben?

– Régebben más volt a helyzet, 
de változtak a műszakbeosztások, 
és délelőttönként kevesebbet érünk 
rá. Amikor hívnak bennünket, igyek-
szünk megoldani, és az őszi-, téli-
szünetbe sok előadás belefér. Már 
a decemberi bábelőadásokra pró-
bálunk, reméljük, hogy tetszeni fog 
a közönségünknek, a gyerekeknek. 
A címe: „Béla, a kecske.”

– Úgy tudom, tervezitek bővíteni 
a létszámot. Milyen feltételeknek 
kell megfelelniük a jelentkezőknek? 
Egérhang, vödörhang, magasság a 
paraván miatt, életkor…?

– Várjuk a bábozást szeretőket, 
de figyelmeztetünk mindenkit, hogy 
ha elkezdi, ezt nem tudja abbahagy-
ni, lásd a mi példánkat. Semmiféle 
kikötésünk sincs, kell egy kis el-
szántság és humor, a többi jön ma-
gától. Akit érdekel, itt, a 118-asban 
megtalál bennünket.

A bábcsoport tagjai: Hajnal Im-
réné Erzsike, Csankovszki Márta, 
Lapsánszkiné Edit, Kátai-Urbánné 
Betti.

Hegedűs Iván József
7. sz. választókerület

Független jelölt

Kérem, éljen alkotmányos 
jogával, menjen el szavazni!

Bábosok
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Őszi Tablet Akció! Wayteq 7”-os 3G-s GPS-s tablet 32.990 
Ft-ért.  Notebook 2 év garanciával és Windows 8.1-gyel

már 86.000 Ft-ért kapható! Ezt nem hagyhatod ki!
A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

Őszi Tablet Akció! 

Az örökké tartó 
kapcsolatok 
kártyás tarifája

Vodafone
Power to you

A Vodafone Max tarifacsomagok 2014. június 2-tól visszavonásig érhetőek el előre fi zető előfi zetők részére. A tarifacsomag időszaki díja 
3 000 Ft, a benne foglalt 0 Ft-os beszélgetés aktív Max tarifások irányába folytatott belföldi hívások esetében érvényes, az egységek (perc/
SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel, 
bármely időszakban, a csomagtól függően adott adatforgalom szintén belföldi használatra jogosít. A csomag automatikusan megújul, 
amennyiben a tarifának megfelelő minimum feltöltés megtalálható az egyenlegen a 30. napon. A tarifacsomag megújulásával a fel nem 
használt percek/SMS-ek/adatforgalom elvész, későbbi időszakra nem vihető át. Amennyiben nincs az egyenlegen megfelelő összeg a 
csomag megújulásához 49 Ft-os perc- és SMS díja van a csomagnak. Amennyiben 30 napon belül elfogy a csomagban foglalt perc vagy 
SMS 40 Ft-os perc- és SMS díj lép életbe. Vodafone Max S, M esetén az 1 GB PluszAdat megrendelésével nyílik lehetőség a VoIP szolgáltatás 
igénybevételére. A számlázás percalapú, az egyenleg felhasználási idő 365 nap. További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi 
hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a www.vodafone.hu/max        

Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza, 
Mártírok útja 1.
0 Ft-os percdíj belföldön, aktív Vodafone Max-osokkal 30 napra.

kiskunfelegy_100x133_max_TR DOM_SEPT.indd   1 9/4/14   5:07 PM

Az összetartás szimbóluma
Kiskunfélegyházán van egy hely, amelyet hat éve közösen alakítottak ki a város fia-
taljai és azóta is közösen tesznek hozzá hétről hétre valamit. Ez az a hely, ahol szinte 
mindenki járt már a városból korosztálytól függetlenül, és ahova bármelyik szülő elen-
gedheti gyermekét, mert vigyáznak rá. Olyan hely ez, ahol a falakon családi, technikai, 
közösségi, múltbéli ereklyék lógnak, amelyeket a közönség hozott be egyenként az 
elmúlt években. 

A Rocktár Élőzenei Bázis az a hely, amely-
re büszkék a félegyháziak, hiszen ők építették 
és tartják is életben, ezért az egész ország 
zenésztársadalma elismeréssel beszél róluk.
Az év vidéki klubja országos közönség és szak-
mai szavazáson három éve második, két éve 
pedig első helyezést ért el a Rocktár. A város 
méreteit meghazudtoló módon 500 fős kon-
certklubot, 7 próbateremet, oktatótermet és 
egy stúdiót üzemeltet sikeresen a Plain-Rock 
Egyesület. A klubban nyaranta több mint száz 
gyermek és fiatal „rocktáborozik”, havonta 
koncerteznek az ország leghíresebb zenekarai, 
hetente közel ötven növendék vesz részt okta-
táson, 12 együttes próbál és folyamatosan üze-
mel a stúdió amatőr és profi zenekarok lemez-
felvételi munkáival egyaránt.

Mindezek mellett mégis arra a legbüszkébb 
a Rocktár csapata, hogy erős, nagy létszámú 
közösséget tudhat maga mögött, akikre szá-
míthat is bármikor. A közösség mentette meg 

2011-ben a klubot a bezárástól. Pár hét alatt 
négyezer támogató aláírás és hétszázezer forint 
pénzadomány gyűlt össze a hely megmentésé-
ért. Országos hírű zenészek még Budapesten is 
rendeztek segélykoncertet a Rocktárért. 

Szívmelengető volt átnézni a beérkező tá-
mogatásokat, ahol helyi vállalkozók komoly 
adományai mellett a klubban még soha nem 
járt, híres magyar énekes és egy országos 
televíziócsatorna stábjának jelentős felaján-
lása is megjelent. Mindemellett tizenéves 
félegyházi és környékbeli gyerekek utolsó pár 
száz forintjukat a Rocktár megmentésére ál-
dozták szűkre szabott havi zsebpénzükből.
Ez az elismerés és összetartás ad erőt azóta 
is a Rocktár csapatának nehéz, de becsületesen 
elvégzett szakmai munkájához. 

Ezt az összetartást ünnepli minden évben 
ingyenes köszönőfesztiváljával a klub, és teszi 
ezt most, október 10-én 19 órától is öt fellé-
pő zenekarral. Mindenkit sok szeretettel vár a 

Rocktár Élőzenei Bázis, amelyet egyszer már 
megmentettek az emberek és tennék ezt újra 
bármikor!

Hirdetés
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Józsefes siker a Darvas Kupán
A József Attila Általános Iskola atlétái nyerték a 26. Darvas Kupa őszi 
atlétikai versenyt. A felső tagozatos atléták 60 és 800 méteres síkfutás-
ban, 4x200 méteres váltóban, illetve távolugrásban mérték össze erejü-
ket. A második helyen a Batthyány Lajos, a harmadikon a Darvas József 
Általános Iskola csapata végzett.

LABDARÚGÁS
A Kunszállást is legyűrte a Kiskunfélegyházi HTK

Folytatta kiváló sorozatát a megyei I. osztályú bajnokságban a Kiskun-
félegyházi HTK. A félegyháziak hazai pályán a Kunszállás csapatát győz-
ték le 4-1-re, így a 8. fordulót követően továbbra is a tabella élén állnak. 

Bács-Kiskun Megyei I., 8. forduló
Kiskunfélegyházi HTK-Kunszállás SE (3-0) 4-1. Gólszerzők: 23. p. Tóth 
István, 39. p. Csurka Ádám, 42. p. Balog Szabolcs Marcell, 78. p. Szabó 
Tamás ill. 86. p. Pöszmet Zsolt.

Kapus kiállítás is kellett a nagy vereséghez
A 8. forduló sem hozott szerencsét a Kiskunfélegyházi Vasutasnak a 
megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A félegyháziak az eddig ki-
válóan szereplő Tiszaalpár otthonába látogattak. A mérkőzésen az egy 
félidőt emberhátrányban játszó Vasutas 5-0-ás vereséget szenvedett. 

Bács-Kiskun Megyei II. Észak, 8. forduló
Tiszaalpár SE – Kiskunfélegyházi Vasutas SK (2-0) 5-0. Gólszerzők: 18. 
p. Borsi Sándor, 45. p. Borsi Sándor, 54. p. Kulmann Attila, 70. p. Nagy- 
Gál Róbert, 82. p. Borsi Sándor. Piros lap: 44. p. Kovács László.

Rangadót veszített a Kiskunfélegyházi HTK II.
A listavezető Városföld otthonába látogatott a megyei II. osztályú baj-
nokság második helyén álló Kiskunfélegyházi HTK II. A szezon rangadó-
ja izgalmas mérkőzést hozott. A fordulatos találkozón mindkét csapat 
vezetett, de a városföldiek a hajrában a félegyháziak fölé kerekedtek és 
3-2-re megnyerték a mérkőzést. A városföldiek győzelmükkel megerősí-
tették vezető helyüket. 

Bács-Kiskun Megyei II. Észak 8. ford.
Városföld SE- Kiskunfélegyházi HTK II. (1-0) 3-2. Gólszerzők: 31. p. 
Pánczél István, 62. p. Kiss László, 86. p. Kiss László, ill. 46. p. Katona 
Balázs, 57. p. Kádár Tamás

Bajnok lett a városi tenisz klub
Megnyerte az OB II-es férfi bajnokságot és 3 év után ismét feljutott az 
OB I-be a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub csapata. Az együttes ta-
valy is közel állt az első helyhez, de akkor a budapesti UNIK SE mögött 
meccsaránnyal második lett. A félegyháziak idén rendkívül imponálóan 
szerepeltek, mind a 15 mérkőzésüket megnyerték. 
A 2014-es bajnokcsa-
pat tagjai: Csányi Sza-
bolcs, Bálint Dávid, 
Rekedt Zoltán, Hor-
váth István, Dragon 
Dániel, Dragon Károly, 
Kurucsai Ronaldo, 
Fricska Martin, Hor-
váth Ábel és Kecske-
méti Zoltán.

Identitáskérdés: Ki is vagyok én? 
Baptista közösség előadása, Szakmaközi 
Művelődési Ház, 18:00

MOBILMANIA koncert, 21:00, Rocktár

Október 18., szombat
Országos Könyvtári Napok, Családi 
szombat délelőtt, gyermekbirodalom, 
állatsímogatás, könyves szombat, 
előadások, Madárbarát Klub, Elveszett 
mesterségek, Csörömpölök együttes 
zenés mesejátéka, az év olvasója cím 
átadóünnepség, Városi Könyvtár, 08:00-
16:00

10 éves a Félegyházi Táncszínház, 
Jubileumi Gálaműsor és táncház, 
Constantinum Sportcentrum, 18:00

Október 21., kedd
Móra István: Versek c. reprint kiadásban 
megjelenő könyvét Kapus Béláné mutatja 
be, Városi Könyvtár, 17:00

Október 24., péntek
Móra István emléknap, Móra Szülőház, 
Constantinum, Városi Könyvtár, 10:30-
13:30

Temetőkerti séta a Múzeum Baráti Körrel, 
Alsótemető, 14:00

Petőfi Mozi:
Október 11-15.
16:00 Delfines kaland 2., családi
18:00 November Man, akció
20:15 Holtodiglan, thriller

Október 16-22.
16:15 3D Doboztrollok,animációs
18:00 3D A galaxis őrzői, akció 
20:15 Kamuzsaruk, akció-vígjáték

Nyertes Zsuzsával és Szóka Júliával, 
Művelődési Központ, 18:00

Maszkura és a Tücsökraj, Ivan and the 
Parazol koncert, Rocktár, 20:00

Október 12., vasárnap
Önkormányzati választások, 
Kiskunfélegyháza, 06:00-18:00

Országos Állat és kirakodóvásár, Vásártér, 
06:00

Október 14., kedd
Könyvek Klubja olvasókör, Kosztolányi 
Dezső: Kínai kancsó c. novellája, vezeti: 
Szabó Imre László filozófus, Városi 
Könyvtár, 16:45

Október 15-16., szerda, csütörtök
Kunsági Évezredek - régészeti, 
geoarcheológiai, történeti és 
műemlékvédelmi konferencia, Kiskun 
Múzeum

Molnár István „Otthon” című kiállítása. 
Megynyitja Kozák Csaba művészeti író. 
Közreműködnek a Móra Ferenc Gimnázium 
képzőművész körének diákjai Szabó Ildikó 
művésztanár vezetésével, Városi Könyvtár, 
17:00

Október 16., csütörtök
Derű és önbizalom a mindennapokhoz, Dr. 
Domján Mihály klinikai szakpszichológus, 
családterapeuta előadása, Városi 
Könyvtár, 17:00

Október 17., péntek
10 éves a Félegyházi Táncszínház, kiállítás 
megnyitó, Művelődési Központ, 17:00

Állandó kiállítások: 
A sokoldalú Móra… néprajzi és régészeti 
kiállítás, Kiskun Múzeum, megtekinthető 
október 3-tól február 15-ig.

Molnár István „Otthon” című kiállítása, 
megtekinthető október 14-től  november 
21-éig.

Október 10., péntek
„El a kezekkel a Rocktártól” ingyenes 
fesztivál 5 fellépő zenekarral, Rocktár, 
20:00

Október 11., szombat
Baba-mama börze, Művelődési Központ, 
08:00

Egy fekete egy szőke, pikáns kabaré 

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a 
www.felegyhaziprogram.hu

internetes honlap alapján készült a lapzártáig 
beérkezett információkkal. A programok 
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. 

Bővebb információk a honlapon és a rendezvény 
helyszíneken.

Szerkesztő: Ónodi Árpád  
info@felegyhaziprogram.hu

0620/801-6034

2014. október 10-től 
október 24-éig

kivágható programmelléklet

(A sportoldAlt szerkeszti és írjA Gubu zoltán)
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Bajnóczi Szilvia Mária 
– Mészáros Gábor, Zámbó Szilvia – Vá-
lik Zoltán József
Meghaltak: Hetényi Józsefné 
Aczél-Szabó Mária – Ágasegyháza, 
Csizmadia Lászlóné Székely Ilona – 
Kiskunfélegyháza, Antal Vincéné Tóth 
Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Sörös 

Jánosné Újszászi Mária – Kerekegy-
háza, Csenki Balázs – Jászszentlászló, 
Bója Béláné Stern Klára – Budapest, 
Tormási László Sándor – Kecskemét, 
Nagy Mihály László – Kiskunfélegy-
háza, Bereczki László – Kecskemét, 
Lovas Istvánné Kormos Mária Margit 
– Tiszakécske, Nyilas Józsefné Kanizsai 
Katalin Erzsébet – Kecskemét, Szikora 
András – Kiskunfélegyháza

KÖRKÉRDÉS:

Ön elmegy-e választani?
A választás napja olyan lesz, akár a többi vasárnap. Vagy még-
sem? A válaszadók többsége arra vár, hogy beleszólhasson a sa-
ját életébe. 

Adri  (19): – Most vehetek részt 
először önkormányzati választá-
son, de még nem döntöttem el, 
kikre fogok szavazni. Ismerem a 
polgármester- és a képviselőjelöl-
teket, a programjukat nem. Pártok 
és programok helyett a személyek 
alapján fogok közülük választani.

Tünde (44): – Természetesen igen, 
el fogok menni választani. Szim-
pátia alapján döntök, elég régóta 
tudom már, hogy kik az én jelöltje-
im. Négyen vagyunk szavazásra jo-
gosultak a családban, vasárnap 
majd mind együtt megyünk.

Kati: – Nagyon szeretnék elmenni, 
mert úgy gondolom, hogy számít 
az én szavazatom is. Nem mindegy 

a városnak sem, hogy kik a vezetői. 
Számomra az a fontos, kit mire 
tartok képesnek, és pártoktól füg-
getlenül olyanra fogok voksolni, aki 
várhatóan be is váltja az ígéreteit, 
és a közösséget fogja képviselni.

Krisztina  (41): – Még azt sem 
döntöttem el, hogy egyáltalán fo-
gok-e szavazni. Taszítanak ezek a 
dolgok, amiket napról napra halla-
ni, távol tartanak a véleménynyil-
vánítástól. Majd a választás előtti 
napon még meggondolom. (Fotón: 
a 10 éves Gábriellel)

András  (69): – Hogyne, ott a he-
lyem! El is döntöttem már régen, 
hogy hova teszem az x-et, csakis 
olyanokra, akikkel egyetértek. Fe-
leségemmel együtt megyünk vá-
lasztani, de otthon nem politizá-
lunk, és családon belül még 
vitatkozni sem érdemes erről.
 tli
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Arcok a piacról
Elsárgult levelek hullnak kö-
rülötte, és pár csepp eső meg 
se kottyan, Veres Balog István 
köszörűs rendületlenül áll a 
piac sarkánál.

– Háziasszonyok és böllérek az 
ügyfeleim – kezdte Veres Balog 
István  (68) a beszélgetést. – 
Megfordul a kezeim között min-
denféle vágóeszköz.

– Honnan származott az öt-
let, hogy márpedig kiskésekkel 
kellene foglalatoskodni?

– Gyerekkoromban dolgozott a 
városközpontban egy köszörűs, 
hol a piac bejáratánál, hol annál 
zöld bódés WC-nél, amire már 
csak kevesen emlékeznek. Szikrát 
szórt a kedves öregember szer-
száma, hajtotta a gépet egész 
nap, és a keresetéből tisztesség-
gel felnevelte a családját. Az ötlet 
innen származott, gyerekkorom-
ból. Mint tanult szerszámkészítő, 
kicsit viszolyogva kerülgettem a 
furcsa helyzetet, de mivel a mun-
ka nem szégyen, belevágtam.

– Mikor történt ez?
– Öt évvel ezelőtt. Nyugdíj 

mellett vállalkozó lettem, mert a 
„borzasztóan nagy” nyugdíj mesz-
sze van attól, hogy tisztességes 
megélhetést nyújtson. Először Ba-
ján kezdtem, majd amikor meglá-
togattam a lányomékat itt, Félegy-
házán, akkor eldöntöttem, hogy itt 
is megpróbálom, hiszen félegyházi 
volnék. A zöld nyilvános WC már 
nincs meg, de a piac sarka rendel-
kezésemre áll.

– Változott-e öt év alatt a 
vásárlókör vagy a vásárlói szo-
kás?

– Kések, ollók, egyéb háztar-
tási vágóeszközök mindig voltak, 

és lesznek is. Metszőolló is meg-
fordul nálam minden évszakban. 
Egyedül a disznóvágás szezonja 
tér el az év többi részétől, ami-
kor a létező összes kést elhozzák, 
még a húsdarálóból is. Ez egy 
tradicionális szakma. Rájöttek az 
emberek, hogy nemcsak a régi 
késeket kell megélezni, hanem a 
vadonatújakkal is megkeresnek, 
mert használhatatlanok, különö-
sen az a recés nem jó semmire, 
ami inkább fűrész, mint kés. Gya-
kori vendégeim a körömollók is.

– A gyerekkori emlékekhez 
képest milyen a mai város?

Másszemmel látom Baját és 
Félegyházát. A Sugovica, a Duna, 
a Szentháromság tér jelképezi az 
előbbit, míg Félegyháza számom-
ra egyet jelent a gyerekkorral. 
Régi osztálytársakkal, barátokkal 
és ismerősökkel. Azóta nekem is 
van saját családom, 1 fiú, 1 lány 
és 4 unoka, de örömmel ülök fel a 
vonatra, és visszatérek ide köszö-
rülni, ahol minden utca és minden 
épület egy-egy emlék. tli
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