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Megbékélést a városnak!

Megtartotta alakuló ülését Kiskunfélegyháza új képviselő-testü-
lete. Az eseményen ünnepélyes keretek között esküt tett Csányi 
József polgármester, a 14 képviselő, a bizottságok külsős tagjai, 
továbbá Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek.

Az eseményen jelen volt Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, 
aki köszöntőjében – az 1956-os 
magyar forradalom és szabadság-
harc ünnepének előestéjén – Te-
leki Pál szavait idézte, miszerint 

„Bátor nemzet vagyunk, de hiány-
zik belőlünk a hétköznapok bá-
torsága. Ez lelki bátorság, amely 
nem a nekimenésnek, hanem a 
kitartásnak a bátorsága.” Talán a 
mai ünnepi órának is ez lehet az 

egyik legfontosabb figyelmezteté-
se a nem lankadó küzdelem bá-
torsága. Ezt, lelki egészséget és 
megbékélést kívánok a képviselő-
testületnek, a polgármesternek 
és a városnak! – mondta Lezsák 
Sándor.

Csányi József ismertette pol-
gármesteri programját. Ennek 
során kiemelte: konszenzusos 
együttműködésre törekszik. A 

megfogalmazott célok között ki-
emelte a Fürdőszálló felújítását, a 
szülészet visszaállítását, a város 
termálvizeinek hasznosítását, a 
közvagyon kétes üzleti aspirán-
soktól való megmentését és 500 
új munkahely létrehozását. Ahogy 
fogalmazott „ez nem politikai szín, 
hanem szív kérdése. A mi szívünk 
Kiskunfélegyházáért dobog”.

  T.T.
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Indul az új önkormányzati ciklus
Milyen gondolatokkal kezdi meg az új, ötéves ciklust? Ezt a 
kérdést tettük fel a kiskunfélegyházi képviselő-testület tagja-
inak október 16-án, a megbízólevelek átvételének ünnepélyes 
aktusát követően.

Csányi József 
polgármester 
(Nemzeti Fó-
rum)

– Nagy lel-
k e s e d é s s e l 
kezdtük meg 
a munkát, és 

mindent megteszünk, hogy megfe-
leljünk a mögöttünk álló, rendkívül 
nagy támogatásnak. Az új polgár-
mester és a képviselők ünnepélyes 
eskütételére szerdán 15 órakor, az 
alakuló testületi ülésen kerül sor. 
Addig sorozatos egyeztetésekkel 
összeállítjuk a különböző bizott-
ságokat. Szeretnénk mindazt meg-
valósítani, amire ígéretet tettünk, 
és ebben a folyamatban minden 
képviselőnek, minden félegyházi-
nak helye van! Szeretnénk, ha 5 év 
múlva ugyanilyen sikert ünnepel-
hetnénk együtt.

Dr. Ónodi Iza-
bella (Nemze-
ti Fórum)

– Képvi-
selőjelöltként 
nagyon lelki-
i smeretesen 
végigjártam a 

körzetemet, fölmértem a problé-
mákat, meglátogattam az intéz-
ményeket, és a választás óta is 
ugyanezt teszem. Nagyon-nagyon 
sok tervem van. Természetesen 
felállítok egy rendszert, hogy 
minden sorra kerüljön. Komolyan 
vettem Lezsák Sándor gondolatát, 
amelyet úgy fogalmazott: győzte-
sek csak egy napig vagyunk, utána 
következik a munka. Én ezzel in-
dítottam a választás utáni napot 
és nagyon nyugodtan, rendszere-
zetten fogok hozzá teendőim ellá-
tásához.

Bense Zoltán 
(Nemzeti Fó-
rum)

– Minde-
nekelőtt sze-
retném meg-
köszönni a 
körzetem la-

kóinak a támogatást, azt, hogy 
kiálltak mellettem, és díjazták a 
munkámat. Felemelő érzés, hogy 
a várost járva azt tapasztalom: 
az emberek boldogok, vidámak 
és felszabadultak. Félegyháza 
a nyugalomra, békére és épít-
kezésre voksolt. Én magam is 
a feladatokra koncentrálok, és 
szeretném az előző ciklusból 
hozott elmaradásokat minél 
előbb pótolni. Az önkormány-
zat adós maradt a Szalay utcai 
vízelvezető csatorna kiépítésé-
vel, árkok javításával, járdákkal. 
Szeretném elérni a Békás kút 
és a Petőfi kút helyrehozatalát, 
csatornák javítását, másutt ki-
építését…

Sok tervem van. Folyamatosan 
konzultálok a lakókkal, és renge-
teg hasznos ötlet merül fel. Igyek-
szem ezek közül a lehető legtöb-
bet megvalósítani. 

Gyenes Attila 
(Nemzeti Fó-
rum)

– Nagy a fel-
hata lmazás, 
de nagy a fe-
lelősség is. Ez 
itt a köszönet 

ideje, az alakuló ülés után pedig 
mindenki száz százalékosan a 
munkára koncentrál. Olyan csapat 
jött össze, amely képes a várost 
szakmailag és emberileg is méltón 
képviselni. Vallom: a képviselőség 
szolgálat. Ezt a munkát szeretném 
a jövőben is maximális odaadással 
végezni szakmailag és emberileg 
is. Nap, mint nap.

Örömmel venném, ha lehetősé-
gem nyílna hasznosítani az eddigi 
tapasztalataimat, és folytathatnám 
a munkát a gazdasági bizottságban.

Átvették megbízóleveleiket a képviselő-testület tagjai
Ünnepélyes keretek közt vette át megbízó-
levelét a Helyi Választási Bizottság elnöké-
től Csányi József megválasztott polgármes-
ter, valamint az új képviselő-testület tagjai.
A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán Kiskunfélegyháza város 
25.299 választójogosult lakosságából a válasz-
táson megjelent 12.257 fő, amely a választójo-
gosultak 48,4%-a.

A 31 szavazókör összesített adatai alapján 
az alábbi eredmények születtek:

Megválasztott polgármester:  
CSÁNYI JÓZSEF – NEMZETI FÓRUM 6633 db

Egyéni választókerületi eredmények:
1. választókerület: DR. RÉCZI LÁSZLÓ 

NEMZETI FÓRUM 754 db
2. választókerület: BENSE ZOLTÁN 

NEMZETI FÓRUM 691 db
3. választókerület: GYENES ATTILA 

NEMZETI FÓRUM 658 db
4. választókerület:  

SZAMOSI ENDRE FERENC 
NEMZETI FÓRUM 565 db

5. választókerület: BALLA LÁSZLÓ IMRE 
NEMZETI FÓRUM 697 db

6. választókerület: DONGÓ JÓZSEF 
FIDESZ-KDNP 441 db

7. választókerület: 
HORVÁTH GÁBOR - NEMZETI FÓRUM 402 db

8. választókerület: DR. ÓNODI IZABELLA 
NEMZETI FÓRUM 478 db

9. választókerület: DR. KISS ÁKOS CSABA 
NEMZETI FÓRUM 450 db

10. választókerület: VÁN JENŐ 
NEMZETI FÓRUM 581 db

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN  
MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK:

Horváth Tamás Norbert – MSZP-DK
Kollár László – JOBBIK

Kapus Krisztián – FIDESZ – KDNP
Jankovszki Zoltán – FIDESZ – KDNP

Az ugyancsak 2014. október 12-én megtar-
tott nemzetiségi önkormányzati képviselő-vá-
lasztás a törvényes előírásoknak megfelelően 
zajlott le. A települési nemzetiségi választás a 
helyi önkormányzati választástól elkülönülő, 
önálló rendszert alkotott.

A választás eredménye a következőképpen alakult:
Buza Ferenc Jánosné  LUNGO DROM 201 db
Buza Flórián  LUNGO DROM 209 db
Kecskeméti István  LUNGO DROM 182 db
Szabó Elisabeth  LUNGO DROM 182 db
A listán megválasztott képviselők – tekintettel 
arra, hogy a kompenzációs listás eredmény 
megállapítására a csütörtöki HVB ülésen került 
sor, mely döntés 2014. október 19-én emelke-
dett jogerőre, és az ezt követő 3 napon belül 
került sor ezen megbízólevelek átadására – a 
2014. október 22-én tartandó alakuló ülésen 
vehették át megbízólevelüket.

Andrási Ádám 
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Horváth Gá-
bor (Nemzeti 
Fórum)

– Azokkal a 
gondolatokkal 
indítom a cik-
lust, amelyek-
kel befejeztem 

az előzőt. Sok feladat maradt el 
rajtam kívülálló okból, most ezek 
már az első napokban előtérbe 
kerülnek. Közvilágítás, járda-, 
bölcsőde- és parkolóépítés, csa-
tornatisztítás… Ezekben a lako-
sok számára nagyon fontos ügyek-
ben újraindulnak az egyeztetések. 
Törekszem arra, hogy a körzet 
intézményei tovább fejlődjenek, az 
intézményvezetőkkel továbbra is 
kiváló kapcsolatra törekszem.

Balla László 
(Nemzeti Fó-
rum)

– Óriási bi-
zonyítási vágy 
van bennem. 
Harmadik al-
kalommal vá-

lasztottak meg, de most kaptam 
a legtöbb szavazatot a körze-
temből. Az elvárás tehát az ed-
digieknél is fokozottabb. Nagyon 
fontosnak tartom Félegyházán 
a munkahelyteremtést. Minden 
erőmmel azon leszek, hogy tá-
mogassam a polgármester el-
képzeléseit, akinek ez szintén 
alapgondolata. A körzetemben 
meglehetősen magas az idős né-
pesség aránya. Ebből adódóan 
prioritást élvez a védelem, a köz-
biztonság kérdése. A következő 
öt évben szeretném ezt egy térfi-
gyelő kamerarendszerrel megol-
dani. A másik fontos kérdés az 
évtizedek óta megoldatlan csapa-
dékvíz-elvezetés, amire néhány 
éve nyertünk ugyan pályázatot, 
de az önrész hiánya miatt nem 
sikerült megvalósítani. Remélem, 
a következő öt évben lesz olyan 
pályázati lehetőség, amely lehe-
tőséget ad ennek a megoldására. 

Dr. Réczi 
László (Nem-
zeti Fórum)

– Az ad-
renalin még 
mindig a pla-
fonon. Meg-
tisztelő és 

megható a bizalom amit kap-
tam, ezért alázattal látok neki 
a feladatoknak. Lesz tennivaló 
bőven, hosszabb távon például a 
Honvéd-pálya mögötti út aszfal-
tozása, a Nefelejcs utca rendbe-
tétele, és még sorolhatnám. Sür-

gető feladat az iskola beázásának 
megszüntetése és nyílászáróinak 
cseréje.

Szamosi End-
re (Nemzeti 
Fórum)

– Jobboldali, 
keresztény ér-
tékek mentén 
fogom szolgál-
ni Félegyhá-

zát. A bizalmat és a szavazatokat 
az elkövetkező évek odaadásával 
szeretném meghálálni. Legfon-
tosabb feladataimnak tartom a 
megkezdett munkák folytatását, 
és a belváros mellett a távolabb 
eső utcák, azaz egész Félegyháza 
szépítését.

Kapus Krisz-
tián (FIDESZ 
– KDNP)

– Konstruk-
tív ellenzéki 
munkát fogok 
végezni az el-
következő 5 

éves ciklusban. Képviselőtársaim-
mal bármiben készen állok együtt-
működni a városért, a Fidesz 
programja mentén. A költségve-
tésen folyamatosan rajta tartom a 
szemem, mert a pénznek jó célo-
kat kell szolgálnia.

Dongó József 
(FIDESZ – 
KDNP)

– Egységre 
és közös mun-
kára számítok 
Félegyházáért, 
ezt egy idézet-

tel tudom kifejezni:. „Ha mindany-
nyian másképpen is akarjuk azt az 
egyet, már akkor is egység az. A 
különböző felfogás vitát virágzik, 
s a vita felismerések és tisztázá-
sok gyümölcsét érleli… Tudni és 
megérteni azt, hogy az is jót akar, 
aki másképpen akarja a jót, mint 
én. Ehhez még csak az szükséges, 
hogy mindenki igazán jót akar-
jon.” (Wass Albert: Egységes ma-
gyarság)

Jankovszk i 
Zoltán (FI-
DESZ – 
KDNP)

– Ellenzék-
ben szocializá-
lódtunk, nem 
lesz ismeret-

len a szerep, ami a következő 5 év-
ben vár rám, ránk. Megalakítjuk a 
frakciót és részt veszünk az egyez-
tető tárgyalásokon, ha azokra 
meghívnak. A továbbiakban pedig 
kritikusak leszünk, de nem igaz-

ságtalanok, ezt képviselőtársaim 
nevében is megígérhetem.

Ván Jenő 
(Nemzeti Fó-
rum)

– Úgy foly-
tatom a mun-
kám, mint 
eddig. Kiegé-
szítve azzal, 

hogy mint minden ciklusnak, en-
nek is vannak új lehetőségei. Bí-
zom abban, hogy pozitív lehető-
ségek állnak előttünk. Nagyon jó 
csapat jött össze, ami biztosítéka 
annak, hogy a külterületen a jövő-
ben kevesebb küzdelemmel lehet 
megvalósítani elképzeléseinket. 
Terveim közé tartozik a városüze-
meltető szervezet megerősítése, 
amihez bővíteni kell a személyi és 
technikai hátteret. Ez természete-
sen jótékony hatással lehet a szá-
momra legfontosabb külterületi 
részekre is.

1994 óta indulok az önkormány-
zati választásokon. Megelégedés-
sel tölt el az a tény, hogy most kap-
tam a legtöbb szavazatot. Nagyon 
jól esett, hogy kitartottak mellet-
tem a lakosok. Ezt mindenképpen 
meg szeretném szolgálni.

Kollár László 
(JOBBIK)

– Már az 
előző négy év-
ben is adód-
tak helyzetek, 
amikor sike-
rült – ha nem 

is megvalósítani,   –  de legalább 
megmutatni a Jobbik értékrend-
jét. Úgy gondolom, hogy ez a tes-
tület sokkal konstruktívabb lesz, 
legalábbis erre utalnak a korábbi 
megbeszélések, egyeztetések.

Volt a választás előtt egy pol-
gármester-jelölti vita, illetve meg-
beszélés, amin Kapus Krisztián 
kivételével mindenki részt vett. 
Ott kiderült, hogy nincs közöttünk 
feloldhatatlan ellentét sem ideo-
lógiailag, sem konkrét ügyekben. 
Mindannyian a város érdekében 
akarunk tenni. Ez a közös nevező 
feljogosít bennünket arra a re-
ményre, hogy építő jellegű munka 
indulhat el a következő öt évben. 
Ennek pedig csak az előnyét élvez-
heti majd a város.

Horváth Ta-
más Norbert 
(MSZP-DK)

– Nem lehe-
tünk büszkék 
a teljesítmé-
nyünkre. Hogy 
mi vezetett a 

gyengébb eredményhez, annak 
okait abban látom, hogy Félegy-
háza váltani akart. Ez olyan jól 
sikerült, hogy ez a lendület a mi, 
baloldali szavazóinkra is hatás-
sal volt: közülük is nagyon so-
kan a mérsékelt jobboldali erőre 
voksoltak. Ezzel a gondolattal 
meg kell barátkoznunk. A pártra 
leadott megyei listás szavazatok-
kal (16,7%) azonban elégedett va-
gyok. Ez ugyanis azt mutatja, hogy 
térségünkben az MSZP a vezető 
ereje a baloldalnak.

Képviselői munkámat a part-
nerségre építem. Nem lehet más 
út, meg kell mutatni, hogy lehet 
közösen, együtt dolgozni. Be kell 
bizonyítani, hogy összefogásra 
vagyunk ítélve. A legfontosabbért, 
a félegyháziakért dolgozunk. Ez a 
legfőbb célom azzal együtt, hogy 
hozzuk vissza a politikusok becsü-
letét, mutassuk meg, hogy nem 
csak marakodásról szól a félegy-
házi közélet!

A pártunk szempontjából na-
gyon fontos az is, hogy talpra 
állítsuk és újraélesszük a helyi 
MSZP-t, és erősebbé tegyük az el-
következő öt évben.

Dr. Kiss Ákos 
Csaba (Nem-
zeti Fórum)

– Köszönöm 
a bizalmat 
azoknak, akik 
rám szavaz-
tak, és felha-

talmazást adtak arra, hogy egy 
számomra nagyon nemes munkát 
elvégezhessek. A választókör-
zetet végigjártam, nagyon sok 
emberrel beszéltem. Ez alapján 
összegeztük a problémákat, és 
rengeteg feladat áll előttünk. A 
Molnártelepen komoly gond az út 
rossz állapota, aminek a felújí-
tásáról mindenképpen gondos-
kodni kell. A Kossuth-városban 
a közvilágítás javítása az egyik 
legfontosabb tennivaló. De leg-
alább ennyire lényeges, hogy a 
víztorony körül kialakítsunk egy 
játszóteret, hogy a fiatal házasok 
gyermekeinek legyen hol játszani, 
szüleiknek pedig beszélgetni a vi-
lág dolgairól.

Az elvem az, hogy a félegyházi 
lakosokkal együtt tudjon fejlődni a 
város. Én igyekszem ennek a fel-
adatnak a legjobb tudásom szerint 
megfelelni.

Hájas Sándor, Tóth Timea, 
Tóth László Imre

Fotó: Kürti László
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Táncra perdült Félegyháza
Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte a Félegyházi Táncszínház

„Én a kezdetektől a táncosok között voltam. Imádok színpadon 
lenni, látni, hogy az emberek szeretettel fogadnak bennünket, örö-
met okozunk nekik. Mi otthon a családban is népzenét hallgatunk 
és a hároméves kislányom is nagyon sokat táncikál. Szeretném 
neki is átadni azt az örömöt, amit én megéltem ebben a közös-
ségben, a munkában, a próbákon, a fellépések során. Úgy érzem 
ez sikerülni is fog.” Így összegezte a Félegyházi Táncszínházhoz 
kötődésének lényegét Samu Mónika az ünnepi fellépéskor.

– A táncszínház egy életérzés. 
Fontos az, hogy odateszem ma-
gam mindenért, figyelek a tanárra 
és teszem a dolgom. Ez nagyon jó! 
És az is kellemes érzés, amikor 
felállva tapsolnak bennünket egy-
egy produkció után, megismernek 
az utcán és üdvözölnek – mondta 
Szécsényi Nikolett, a fiatal tán-
cosok egyike.

A szintén ifjoncnak számító Rádi 
Dóra így fogalmazott: – sok helyen 
felléptünk és sikeres volt vala-
mennyi produkciónk. Igaz, mindig 
volt valami kis hiba, de a végére 
kerekké vált minden, köszönhető-
en az egymásra figyelésnek.

Ahhoz, hogy sikeresen működ-
jön a táncszínház, hátteret, fel-
tételeket kell teremteni. Ennek 
egyik „élmunkása” Hajdú Blanka 
egyesületi elnök. Ő az aki az egye-
sülettel közösen megszervezi az 
előadásokhoz szükséges pénzügyi 
és egyéb hátteret. Gondoskodik 
a teremről, a hangtechnikáról és 
egyéb feltételek biztosításáról, 
amelyek a sikeres előadásokhoz 
szükségesek. – Nem a pénzért 
teszem –, mondja Blanka, amikor 
lelkesedése okáról kérdezzük. – 
Nagyon nehéz lenne elmondani, 
hogyan is kerültem ide. A tánc-
színház akkor került középpont-

ba, amikor a Nimród vérének 
előadásán kiderült, hogy Kormo-
rán zenére táncolunk. Ezt köve-
tően az első Kormorán koncertet 
már közösen szerveztük Kasza 
Ákossal. Ő ennek létrehozásában 
segített, én pedig az egyesület 
megalakításában és működteté-
sében. Végül itt ragadtam, és ha 
igényt tartanak a munkámra, szí-
vesen maradok is.

Kátai Tibor az ünnepen már a 
múlt mellett a jövőről is szólt. Az 
elmúlt tíz évet nagyon erős alap-
nak tekintjük, olyannak, amire le-
het építeni. Próbálunk maradni az 
eddigi stílusnál. Annyiban szeret-
nénk kicsi változtatást, hogy job-
ban felszínre hozzuk a néptáncot, 
miközben a színészetnek is teret 
adunk. Szerencsére sok jóakarónk, 
támogatónk van. A segítőkész em-
bereknek köszönhetően bízom ab-
ban, hogy újabb sikeres évtized áll 
előttünk – tette hozzá a művészeti 
vezető.

Kasza Ákos nagy álmát, a tánc-
színházat 2004 októberében tíz 
alapító hozta létre:  Csonka Szil-
via, Csonka István, Horváth-Re-
kedt Gréta, Vas László, Lantos 
János, Darabos Andrea, Jan-
kovszki Ferenc, Ficsór Anita, 
és Mészáros Márta. A táncszín-
ház vezetését Kasza Ákos tragikus 
halála után 2010-ben Kátai Tibor 
vette át, aki a szerbiai Nagykikin-
dáról költözött Félegyházára, hogy 
folytassa az együttes  munkáját. A 
Félegyházi Táncszínház az elmúlt 
egy évtizedben színpadra vitte 
többek között: A költő visszatér, a 
Kalevala, a Nimród vére, az István 
a király, A víz szalad, kő marad, 
A napba öltözött lány, a Sorsunk, 
a Megfeszített, az Ágnes asszony 
című táncjátékot.

A táncszínház tíz éves múltját 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban látható kiállítás összeg-
zi. A tárlat október végéig láto-
gatható.
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„Otthon”
Molnár István tárlatát nyitották meg október 14-én 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Az ismert és 
kedvelt képzőművész, a Holló László Képzőművész 
Kör művészeti vezetője az „Otthon” címet adta ki-
állításának – nem véletlenül. 

– Az otthoni levegőt szerettem volna becsem-
pészni a galériába. Ezzel egy kis titkot elárulni 
magamról,hogy a képeimen keresztül közelebb 
kerüljenek hozzám. Festészetem origója az ott-
hon. Innen indultam ki, és ide jutottam vissza. Az 
otthon szimbolizálja azt a fogalmat, ami bennünk 
rejlik és kézzel fogható. Egyszerre szimbólum és 
megragadó – nyilatkozta a megnyitón Molnár Ist-
ván. A tárlatot Kozák Csaba művészeti író nyitotta 
meg, és Szabó Ildikó művésztanár vezetésével a 
Móra Ferenc Gimnázium rajzszakkörének műsora 
tette hangulatossá. H. S.

Küzdelmes cigány-rendőr találkozó
„Vesztes nem lehet. Hoztunk ugyan 
egy kupát…” – köszöntötte a 
résztvevőket a rendőrkapitány. 

Küzdelmes, de sportszerű mér-
kőzést kívánt  Timafalvi László 
r. alezredes, kapitányságveze-
tő az I. Cigány-Rendőr Sporttalál-
kozó résztvevőinek. Rövid köszön-
tőjében elmondta, hogy a BKM 
Rendőr-főkapitányság és a BKM 
Cigány nemzetiségi Önkormányzat 
közötti megállapodás, valamit a 
2014. évi feladatterv része – a fó-
rumok, a bűn- és baleset-megelő-
zési előadások és más együttmű-
ködések mellett – a Tiszaalpáron 
megtartott mérkőzés:

– A sport- és kulturális rendezvé-

nyek célja a rendőrség és a cigány 
nemzetiség tagjai közötti viszony 
kötetlenebbé tétele. Első alkalom-
mal a Tiszaalpári Sportegyesület 
adott otthont a kiskunfélegyházi 
rendőrök és a tiszaalpári cigányok 
legügyesebb focistái találkozójának.

Már a meccs legelső percében 
megszületett az első gól, és elhang-
zott a focisták között ritkaságszá-
ma menő „bocs!”, majd végig jó 
hangulatban zajlott a küzdelem.

– Számoljuk a gólokat, és hoztunk 
ugyan egy kupát, de vesztes nem le-
het – jelentette ki a Rendőrkapitány, 
akitől az I. Cigány - Rendőr Sport-
találkozó valamennyi résztvevője 
emléklapot vehetett át. tli

Főhajtás az 56-os hősök előtt

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
58. évfordulóján a város vezetői, képviselő-
testülete, intézményei, iskolái, valamint a 
pártok és a civil szervezetek egy-egy koszo-
rúval, virággal és mécsessel rótták le tiszte-
letüket az 56-os hősök előtt. 

Az ünnepségsorozat október 22-én, dél-
előtt kezdődött. Az 1992-ben, a Hősök 
Parkjában felállított kopjafánál – amely 
Faragó József fafaragó munkája – Kállainé 
Vereb Mária, a városi könyvtár igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. A hűvös, esős 
őszi délelőttön minden résztvevő szervezet 
és intézmény elhelyezte a megemlékezés és 
a tisztelet jelképeit.

A megemlékezések sora délután a vá-
rosháza aulájában és udvarán folytatódtak, 
majd a művelődési központban rendezett 
ünnepi műsorral zárult, ahol Csányi József, 
Kiskunfélegyháza polgármestere mondott 
ünnepi beszédet. Mint mondta: „Szeren-
csések vagyunk, mert tőlünk nem követel 
véráldozatot a történelem. De a mi életünk-
ben is vannak pillanatok, amikor ahelyett, 
hogy azt mérlegelnénk, mit veszíthetünk, 
megalkuvás nélkül felvállaljuk a saját har-
cainkat. Elveinkért, méltóságunkért, becsü-
letünkért. Ahogy Bibó István mondta: „…A 
szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a 
félelem.”
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„Valaki pedomaci néven folyamatosan rám ír
a chaten. Mit csináljak? Nem tudom leállítani…” 
- hangzott el egy 11 éves diák szájából a 
Natura Hungarica Alapítvány digitális világ 
veszélyei témában tartott foglalkozásán. 
Ilyen és ehhez hasonló történetek minden 
osztályban előfordulnak. 

Az online és offline zaklatás, kamuface, az 
online kapcsolatok veszélyei és a cyberbullying 
problémakörét a tanulók, szakemberek irányí-
tásával, a dráma és élménypedagógia eszközei-
vel dolgozzák fel. A valós problémák játékos fel-
dolgozásában a Móra Ferenc Gimnázium nyolc 
tehetséges diákja működik közre. A tréningnek 
köszönhetően a gyerekek felismerik ezeket a 
veszélyeket és a szituációs játékokon keresztül 
megtanulják, hogy kell azokra megfelelően re-
agálni. 

Eddig a Constantinum Intézményben, Pálmo-
nostorán és Tiszaalpáron 116 gyerek vett részt 
a tinédzsereknek szóló alkalmakon.  A tréning-
sorozat folytatódik. 

A szülőknek szóló előadás november 17-én 
a Constantinum Intézményben kerül megren-
dezésre. 

Te is sokat szörfözöl a neten? Tudod milyen 
veszélyek fenyegetnek?

„Az én cyber sztorim” című alkotói pályázat-
tal a középiskolásokat szólítják meg. A szer-
vezők december 1-jéig várnak minden olyan 
alkotást, amelyben a fiatalok egy valódi vagy 
kitalált sztorit mutatnak be képregény, fotó, vi-
deó formájában, a zaklatás, kamuface, és online 
kapcsolatok veszélyeiről. Az alkotók hasznos 
számítógépes kiegészítőket nyerhetnek, sőt a 
legjobbak egy filmstúdióba is ellátogatnak. 

www.natura-hungarica.hu 
„Az én cyber sztorim” c. projekt a TANDEM Fej-

lesztési Alap támogatásának köszönhetően jött 
létre. Az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM 
Fejlesztési Alap pályázati programja a VELUX 
Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid
közreműködésével valósul meg.

Hirdetés

Hirdetés

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

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

Őszi Tablet Akció! 

VÁLTOZOTT A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZE-
GYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ

BEGYŰJTÉSÉT VÉGZŐ KÖZSZOLGÁLTATÓ 

Tisztelt Kiskunfélegyházi La-
kosok, Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2014. szeptember 1-től a nem 
közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz (ún. „szippantott 
szennyvíz”) begyűjtését és szál-
lítását kizárólagosan a kecske-
méti SZENNYVÍZ TRANS KFT 
végezheti az önkormányzattal 
kötött külön szerződés alapján 
Kiskunfélegyháza bel- és kül-
területén egyaránt.

A közszolgáltató elérhetőségei: 

Tel.: 70/335-7564 
és 06-70/608-3350

Fax: 76/322-019
Honlap cím: 

www.szippantas-kecskemet.hu

Kérjük tájékoztatásunk szíves 
tudomásul vételét!

Kiskunfélegyháza, 
2014. október 21.
Kiskunfélegyházi 

Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztály

A Nemzeti Fórum Egyesület ezúton is köszönetet mond a 
kiskunfélegyházi választópolgároknak a bizalomért! A követ-
kező öt évben – az Önök felhatalmazásából – azon leszünk, 
hogy bebizonyítsuk: érdemesek vagyunk rá.  

Tesszük mindezt a város és polgárai iránti elkötelezettséggel, és a 
Nemzeti Fórum alapelveinek tiszteletben tartásával.

„Ez az összefogás, amely népben, nemzetben elkötelezett és cselek-
vő, erkölcsi kötelességet érez a társadalom és hazánk állapota iránt. 
Fontos, hogy érték legyen a hit és az erkölcs, a munka, a tudás, a 
másik emberre való figyelés, a gondolkodás, a cselekvés.”

Tisztelettel:

Lezsák Sándor
a Nemzeti Fórum 

elnöke

Rosta Ferenc
a Nemzeti Fórum 

helyi szervezetének 
elnöke

Csányi József
polgármester

Dr. Réczi László, Bense Zoltán, Gyenes Attila, 
Szamosi Endre Ferenc, Balla László Imre,  

Horváth Gábor, Dr. Ónodi Izabella,
Dr. Kiss Ákos Csaba, Ván Jenő önkormányzati képviselők
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Labdarúgás
Négy góllal győzött a Kiskunfélegyházi 
HTK
Megőrizte vezető helyét, sőt a nagybaracskai 
Híd SC szabadnapja miatt 6 pontosra növelte 
előnyét a megyei I. osztályban a Kiskunfélegyhá-
zi HTK. A mérkőzés a 2. félidőben dőlt el, amikor 
is három gólt szerzett a félegyházi csapat.

Bács-Kiskun Megyei I., 10. forduló
Kiskunfélegyházi HTK – Kiskunmajsa FC (1-0) 
4-0. Gólszerzők: 35. p. Balog Szabolcs Marcell, 
51. p. Csurka Ádám, 71. p. Balog Szabolcs Mar-
cell, 90. p. Szabó Tamás

Négyperces rövidzárlat okozta a Vasutas 
vesztét
A mérkőzés első félidejében sokáig nyerésre 
állt, végül azonban 6-1-es vereséget szenve-
dett a megyei II. osztályban a Kiskunfélegy-
házi Vasutas. A kiütéses vereségben szerepet 
játszott az is, hogy a 65. és a 68. perc között 
háromszor zördült meg a Vasutas hálója.

Bács-Kiskun Megyei II. Észak, 10. forduló
Jakabszállás KSE – Kiskunfélegyházi Vasutas 
SK (1-1) 6-1. Gólszerzők: 38. p. Kocsis Tamás, 
46. p. Kullai Alex, 65. p. Kullai Alex, 66. p. Vass 

Zsolt, 68. p. Palásti Gábor, 85. p. Lóczi Ferenc, 
ill. 2. p. Seres János.

Gyors találattal győzött a Pálmonostora
Egygólos vereséget szenvedett Pálmonostorán 
a megyei II. osztály 10. fordulójában a Kis-
kunfélegyházi HTK II. A hazaiak győzelmükkel 
felzárkóztak az élbolyhoz, míg a félegyháziak 
maradtak a negyedik helyen.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 10. ford.: Pálmo-
nostora SE – Kiskunfélegyházi HTK II. (1-0) 1-0.
Gólszerző: Németh László 2. p. (Pálmonostora)

Izgalmas mérkőzésen
jutott tovább az Astra

Az Astra Kiskunfélegyháza HFC folytathatja a 
szereplését a női futsal Magyar Kupa elődön-
tőjében, miután a legjobb nyolc között 3-1-re 
legyőzte a fővárosi BME Futsal Club csapatát. 
A mérkőzésen mindkét fél előtt sok helyzet 
adódott, ezeket az Astra játékosai használták 
ki jobban.
Női Futsal Magyar Kupa negyeddöntő
Astra Kiskunfélegyháza HFC – BME Futsal 
Club Pro (3-0) 3-1. Gólszerzők: 2. p. Dikanová 
Dominika, 4. p. Gál Tímea, 12. p. Gál Tímea, ill. 
26. p. Fábián Dóra.

Főtáblára kerülhetnek
a kosarasok 

Mindkét itthoni mérkőzésüket megnyerték az 
országos serdülő bajnokság 2. fordulójában a 
Jövő Bajnokai DSE kosarasai. A félegyháziak 
elsőként a kecskemétieket győzték le 84-75-re, 
majd pedig a Békéscsabát ütötték ki 71-35-re. 
A Jövő Bajnokai előtt ezzel megadatott az esély 
arra, hogy bejussanak az országos főtáblára. 
Ehhez az utolsó fordulóban le kell győzniük a 
Békéscsaba csapatát.
Országos fiú serdülő bajnokság, II. forduló:
Jövő Bajnokai DSE - Kecskeméti KA „B” 84:75
Jövő Bajnokai DSE – Békéscsabai KK 71:35

Deák Bill Gyula nagykoncert, bemelegít 
az Exon, Rocktár, 21:00

November 8., szombat
Temetőkerti séta a Múzeum Baráti 
Körrel, Kalmárkápolna, Alsótemető, 
14:00

Kardos Horváth János (Kaukazus) 
lemezbemutató koncert ajándék CD-vel, 
Rocktár, 21:00

Petőfi Mozi:
Október 24-29.
14:00 3D Doboztrollok, animációs
16:00, 18:15 Az ismeretlen Drakula, 
akció
20:30 Harag, akció

Október 30 - november 2.
14:30 Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak, 
animációs
16:00 3D Doboztrollok, animációs
18:00 Az ismeretlen Drakula, akció
20:15 A bíró, filmdráma

November 3-5.
16:00 3D Doboztrollok, animációs
18:00 Az ismeretlen Drakula, akció
20:15 A bíró, filmdráma

Közérdekű információk:
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ: 
0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

Móra István Versek c. kötetének 
bemutatása, Városi Könyvtár, 13:30

Október 25., szombat
Temetőkerti séta a Múzeum Baráti 
Körrel, Felsőtemető, 14:00

Szíj Melinda önálló estje, Művelődési 
Központ, 17:00

OMEN, Fullánk, WitchDance koncertek, 
Rocktár, 21:00

Október 28., kedd
Betűbölcsi Tóth Ibolya mentáltrénerrel, 
Városi Könyvtár, 10:00

Október 29., szerda
Őszi szünidei kézműves foglalkozás 
kisiskolás gyermekeknek, Művelődési 
Központ, 10:00

Október 30., csütörtök
Őszi szünidei kézműves foglalkozás 
kisiskolás gyermekeknek, Művelődési 
Központ, 10:00

Gubcsi Lajos: Leányálom címmel 
megjelent verses kötetét bemutatja a 
szerző, Városi Könyvtár, 17:00

November 5., szerda
Magyarok az I. Világháborúban és 
hadifogságban, különös tekintettel a 
Félegyházához kötődő katonákra, Mayer 
Lászlóné és Mayer László ny.középiskolai 
tanárok előadására, Kiskun Múzeum, 
17:00

November 7., péntek
Dumaszínház: Hadházi László új, önálló 
estje, Művelődési Központ, 19:00

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

Molnár István „Otthon” című kiállítása, 
Városi Könyvtár, megtekinthető október 
november 21-ig.

„10 éves a Félegyházi Táncszínház” 
fotókiállítás, Művelődési Központ, 
megtekinthető november 12-ig.

Október 24., péntek
Móra István emléknap megnyitó, Móra 
Szülőház, 10:30

Móra István emléktábla avatás, 
Constantinum, 12:00

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 24-től 
november 7-éig

kivágható programmelléklet

(A SPORTOLDALT SZERKESZTI ÉS ÍRJA GUBU ZOLTÁN)
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Pap Edit – Gyöngyösi Ferenc, 
Gyulai Anikó – László József, Kállai Ibolya – Ka-
rádi Géza, Solberg Eva Susanne – Ónodi Péter
Meghaltak: Réczicza Józsefné Juhász Piroska – 
Kiskunfélegyháza, Kovács József – Fülöpszállás, 
Bárkányi Gyuláné Szécsényi Margit – Móricgát, 
Fricska Antalné Gál Ilona – Kiskunfélegyháza, 
Novák Józsefné Farkas Ilona – Pálmonostora, 
Szálas-Murgas Mihályné Rékasi Regina – Kis-
kunmajsa, Kecskeméti György – Kecskemét, 
Zeitler Tiborné Csengődi Ilona – Kiskunfélegy-
háza, Rubányi Mihályné Nagy Katalin Zsuzsanna 
– Kiskunfélegyháza, Ország Józsefné Süveges 
Luca – Lakitelek, Gulyás Antalné Szabó Erzsébet 
– Kiskunfélegyháza, Gulyás Jánosné Horváth 

Mária – Kisunfélegyháza, Fazekas János – Kis-
kunfélegyháza, Dóczi Sándor – Izsák, Mészáros 
János – Jakabszállás, Somkuti Piroska – Kis-
kunfélegyháza, Csontos István – Kecskemét, 
Kovács Sándor – Kiskunfélegyháza, Sutus 
Lászlóné Fodor Erzsébet – Kecskemét, Vakulya 
József Mihályné Virág Anna – Kiskunfélegyháza, 
Seres Józsefné Fekete Julianna – Kiskunfélegy-
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Arcok a piacról
Piackutatás helyett figyel a 
vevőkre, így teremti meg a kí-
nálat és kereslet összhangját. 
Bemutatjuk Sántáné Luczó 
Beátát.

Hetente két-három alkalommal 
találkozhatunk vele és az árusított 
cikkekkel a félegyházi piac főbejá-
ratánál.

– Húsz éve dolgozom a kereske-
delemben – mesélte Beáta (41) – 
és 5. éve művelem ezt a speciális 
ágát. Félegyháza mellett a város 
30 kilométeres körzetében tartott 
vásárokra is kitelepülök.

– Korábban játékokat árultál.
– Az már a múlt, 1 évig fog-

lalkoztam vele, de túlzottan sze-
zonális, évközben elég keveset vá-
sárolnak belőle. Áttértem ezekre, 
amiket látsz: zokni, sál, kesztyű, 
sapka, kalap…

– Mennyi időbe telik, mire 
készen áll a sátor?

– Reggelente lelkesen szerelem 
a fémvázat és a pultot, majd kipa-
kolom az árukat, ez olyan 1,5 órát 
vesz igénybe. Kicsit körülményes: 
Fel szoktam tolatni ide a placcra, 
utána meg távolabb leparkolok, 
mert piaci napokon hatalmas du-
gók alakulhatnak ki, ha valaki nem 

próbál meg alkalmazkodni a kö-
rülményekhez. Az összepakolás 
jóval gyorsabb.

– Mi volt eddig a leghidegebb 
és legmelegebb nap, amikor ki-
települtél?

– A meleg rosszabb, mint a hi-
deg, mert idetűz a Nap, felforró-
sodik a beton. Hideg? -10 fok, ha 
az alá süllyed, akkor nem jövök, 
bármekkora is az optimizmusom.

– Nem is vettem eddig észre, 
hogy akadálymentesítettek egy 
lejárót a templom felől.

– Nemrég történt, ám maradt 
még tennivaló bőven. Sok helyen 
megáll a víz, töredezettek a jár-
dalapok. Még a piac bejáratáig rá-
férne egy kis felújítás a területre.

– Más piacokhoz és vásárok-
hoz képest milyenek a félegy-
házi vevők?

– Természetesen itt több az is-
merős, sok a törzsvevő.

– Hogyan alakítod ki a vá-
lasztékot?

– Piackutatás helyett figyelek a 
vevőkre, nagyon fontos, hogy mit 
nézegetnek, vagy mi érdekli őket, 
és sok olyan is akad, aki megren-
deli, amit meg szeretne vásárolni, 
és igyekszem ezeket a kimondat-
lan és konkrétan megfogalmazott 
igényeket teljesíteni.

– Mit lehet tudni a családod-
ról?

– Férj, 2 gyerek. Enikő 17 éves, 
Mónika 12 éves, a Móra Gimnázi-
umban, ill. a Dózsában tanulnak.

– A plázákban lassan felke-
rülnek a karácsonyi dekorá-
ciók. A piacon mikor indul az 
ünnepi szezon?

– November közepétől felpörög, 
ez az időszak nyomja meg egy 
kicsit a forgalmat. Bízom benne, 
hogy az időjárás is kedvez, nem 
lesz túl hideg! – fejezte be a be-
szélgetést mosolyogva, bizakodva 
Beáta. tli

Hirdetés

A hajléktalanszálló lakóit is 
megvendégelték a mezgések

Magyar kezdeményezésre 1979-
ben nyilvánította az Élelmezés 
Világnapjává október 16-át a FAO. 
A Mezőgazdasági Szakiskolában 
15 éve az egészséges táplálkozás-
ról szól ez a nap. A rendezvényen 
felhívják a tanulók figyelmét arra, 
hogy mit kell, és mit érdemes enni. 
Tájékoztatót tartanak az elhízás 
és az anorexia kóros hatásairól. 
Mindemellett ösztönöznek a élel-
miszer-pazarlás megszüntetésére. 

A megnyitón Rózsa Pál intéz-
ményvezető elmondta: statisztikai 
adatok szerint a világban óránként 
300 gyermek hal éhen, miközben 
Magyarországon évente egy-egy 

háztartás legalább 40 kiló élelmi-
szert dob ki. Éppen ezért oda kell fi-
gyelni a pazarlás megszüntetésére.

A mezgés fiatalok ezen a napon 
több mint kétezer szendvicset ké-
szítettek. A kenyeret a péktanulók 
sütötték, a felvágottakat és a má-
jast a húsipari tanulók készítették 
a tanüzemben, a paprikát, hagy-
mát és a salátákhoz szükséges 
zöldségeket pedig a tanüzem di-
ákjai termesztették. A mezgések 
azonban nem csak magukra gon-
doltak ezen a napon. Az elkészült 
finomságokkal a hajléktalan szálló 
lakóit is megvendégelték.

 H. S.

Ha kóros a szellemi hanyatlás
A demenciáról tartott előadást a 
Csanyi úti Szociális Otthonban dr. 
Máttyássy Adrienn pszichiáter. 
Az idősek hónapja keretében meg-
rendezett előadáson a Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyúj-
tó Intézmény gondozói, dolgozói, 
gondozottjai és hozzátartozóik is 
részt vettek. 

Az előadó felhívta a figyelmet 
arra, hogy a demencia nem keve-
rendő össze az öregedéssel együtt 

járó szellemi hanyatlással. Az ter-
mészetes, hogy idős korba érve 
kevesebbre vagyunk képesek, a 
demencia azonban ennél többet, a 
szellemi hanyatlás kóros mértékét 
jelenti. Ezért is fontos, hogy az idő-
sek környezetében élők időben fel-
ismerjék annak tüneteit. Ennek fő 
jellemzői többek között a gondol-
kodás lassulása, a romló tájékozó-
dási képesség, a szavak elfelejtése.


