
XXIII. évfolyam 20. szám
2014. november 7.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának

 hivatalos lapja

Alapítva 1902-ben

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

OLVASSUNK! 25 ÉV 1956 MÁSKÉPP

6. 6. 8.

Megmozdult a város Lilláért

Lilla másfél hónapja kitekintget a saját kis világából és sokat 
mosolyog. Édesanyja szerint hasznosnak tűnik az erdélyi termé-
szetgyógyász kezelése, mert a kislány 1,5 hónapja megáll a lá-
bán – persze segítséggel – szépen emelgeti a fejét, fel akar ülni, 
figyel a hangokra és a mozgásokra... Ez önmagában nem lenne 
különleges egy csaknem egyéves kislánytól, ám Lilla súlyos oxi-
génhiánnyal született.

– Korábban csak feküdt, s bár 
nyugodt baba volt és nem sírt, 
tudtuk, hogy nagy a baj – mesélte 
Solymosi Anita, Lilla édesanyja. – 

Naponta kétszer evett, azt is nagy 
erőltetésre, ma már négyszer elfo-
gadja az ételt.

– Mi történt 1 évvel ezelőtt?

– 26 órát vártak a császározás-
sal, majd 2 órán keresztül nem sírt 
fel. Szívzörej- és vérkeringés-prob-
lémát állapítottak meg. November 
26-án lesz 1 éve… Három órába 
telt, míg sikerült Lillát mentővel 
Szentesről Szegedre szállítani. 12 
hetet töltöttünk a kórházban.

– Most mégis bizakodó vagy.
– Érzem a javulást. Minden 

apró jelnek tudok örülni: újab-
ban cumisüvegből iszik, amikor 

korábban nem is cumizott. Sok-
szor eszembe jut, hogyha Félegy-
házán lett volna szülészet, talán 
másként alakul a kislányunk sorsa. 
Most járunk mindenféle kezelé-
sekre, Szegedre, Halasra, Majsára 
és Tiszakécskére, minden hónap 
elsején kiszámoljuk, mennyi pénz 
kell benzinre, és menyi marad még 
másra. Hát nem sok.

– Megmozdult a város Lillá-
ért. Fo

ly
ta

tá
s 

a 
2.

 o
ld

al
on

!

ZENEBARÁTOK

2.

Fo
tó

: K
ür

ti 
Lá

sz
ló



2014. november 7.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY   l   HELYI HÍREK2

– Megdöbbentünk, hogy ennyi 
embert érdekel egy kislány sor-
sa a 21. században, és mekkora 
segítőszándékot tapasztalunk 
mindennap. Horváth Gábor ön-
kormányzati képviselő a mű-
velődési központban szervez 
egy jótékonysági előadást no-
vember 22-ére, közel a kislány 
születésnapjához. A Bugaci Ta-
nyaszínház műsorának bevé-
telét ajánlották fel számunkra, 
és Csányi József polgármester 
ismeretlenül is elvállalta a véd-
nökséget. Nem is lehet szavak-
kal kifejezni a köszönetünket.

– Gondolom, elkél a segít-
ség.

– Párommal, Zsolttal szű-
kösen élünk – számolta Anita 
–, a kereset nagyjából elmegy 
az albérletre és a kezelések-
re. Mindig kiszámoljuk, hogy 
Lilla az első, és mennyit kell 
költenünk benzinre, pelenká-
ra, s mivel gyorsan növekszik, 
ruhára. Rengeteget segítenek 
a szüleim azzal is, hogy min-
dennap főznek ránk, Zsolt 
szülei pedig, mivel ők messze 
laknak, pénzzel és tankolással 
támogatnak minket. Bátyámra, 
Bertoldra is mindenben szá-
míthatunk, mérleget, tápszert, 
ruhákat, fejlesztő hintát és 
még sok mindent kaptunk tőle. 
A jótékonysági előadás bevé-
telét majd további kezelésekre 
fordítjuk.

Anita beszélt még súlyos 
epilepsziáról, mikrokefálról, 
idegrendszeri problémáról és 
diagnosztizált gyenge izom-
zatról, ám bizakodóan tekint a 
jövőbe, mert Lilla egyre többet 
mosolyog.

– Én is rendbejöttem lelkileg, 
és egyből érzem a javulást. Azt 
szeretném, ha a sok-sok segí-
tőkész ember is bizakodna, és 
mindenki úgy gondolna Lillára, 
mint egy egészséges kislányra. 
Ne sajnálattal, hanem pozití-
van, mert az sokat használ.

 tli

Megmozdult 
a város 
Lilláért

Jótékonysági est keretében Heltai Jenő Naftalin című bohózatát mutatja be november 22-én, 
szombaton 17 órától a Művelődési Központ dísztermében a Bugaci Tanyaszínház. Mindazok, akik 
megtisztelik jelenlétükkel az előadást, vagy támogató jegyet vásárolnak, az 1 éves, súlyosan 
beteg Kollár Lillát és családját támogatják.

Jegyek elővételben vásárolhatók a Művelődési Központ jegypénztárában  
1000 forintért, támogatói jegyek 700 forintért. 
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IBV Hungária Kft. és a Szent 
Benedek Gimnázium között

Az IBV Hungária Világítástechnikai és Műanyagipari 
Kft. támogatásával valósult meg a hálószobák vilá-
gításának korszerűsítése a Szent Benedek Gimnázi-
um, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Tagintézményének kollégiumában. A 
felújítást követően Czinege Gábor ügyvezető igazga-
tó gyárlátogatáson fogadta az iskola gépi forgácsoló, 
illetve szerszámkészítő osztályának diákjait, valamint 
emlékplakettet adott át Rokolya Csabának az intéz-
mény igazgatójának. A gyárlátogatás során a tanulók 
megismerhették az IBV-nél folyó termelést és bete-
kintést kaptak a karbantartók napi munkájába is, így 
személyesen láthatták, hogy milyen ismeretekkel kell 
rendelkezniük a vállalat alkalmazásában lévő szak-
embereknek. A vállalat várja a szerszám és üzemi 
karbantartás területeire gyakorlatra a diákokat és 
felvételre a végzett, vagy tapasztalattal rendelkező 
szakmunkásokat.

Ajándékgyűjtés
Idén is útjára indította karácsonyi 
játék- és könyvgyűjtő akcióját rá-
szorulók részére a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár.

A városi könyvtár valamint a 
Gyermek és Ifjúsági Önkormány-
zat tisztelettel kéri mindazok 
segítségét, akik megunt, felesle-
gessé vált gyermekkönyveket, já-
tékokat tudnak felajánlani. A Ka-
pocs Szociális és Gyermekvédelmi 
Intézmény közreműködésével a 
rászoruló családoknak szeretnék 
karácsonyra eljuttatni és ezzel 
örömet szerezni a gyerekeknek. 
Kérik, vigyék el a játékokat és 
könyveket a városi könyvtárba!

Móra István emlékére
Móra Istvánra emlékezett Kiskunfélegyháza októ-
ber 24-én. A szülővárosához mindig szorosan kö-
tődő tanító, író életéről és munkásságáról elsőként 
az egykori szülőház helyén, a Deák Ferenc utcában 
emlékeztek meg a félegyháziak és a Móra-család 
leszármazottai. A néptanító 150. születésnapján 
a Constantinum Intézmény Ótemplom felőli hom-
lokzatán emléktáblát is avattak. Az eseményen 
az emléktábla elhelyezésének kezdeményezője és 
szponzora dr. Tarjányi József mondott ünnepi be-
szédet.

Hirdetés

Háromszoros  
Hangversenykórus

Az Egerben rendezett Éneklő Magyarország Re-
gionális Kórusfesztivál a város legnagyobb ve-
gyeskara számára 2008 óta kiemelt jelentőségű 
esemény és megmérettetési lehetőség. Ez az év 
volt ugyanis az első, amikor a kórus megkapta 
a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövet-
sége) által kiadott legmagasabb kórusminősítési 
fokozatot, a HANGVERSENYKÓRUS címet. Ez a 
most hatályos rendelkezések szerint három évig 
érvényes, így 2011-ben újabb minősítésen szere-
pelt – sikerrel – a Szatmári Imre vezette együt-
tes. Ahogy Lukács Ferenc, a Kiskunfélegyházi 
Zenebarátok Egyesülete elnöke fogalmaz: „meg-
szerezni öröm volt, megtartani már felelősség is. 
De talán szerénytelenség nélkül mondható, hogy 
az igazi bizonyosságot a harmadik megerősítés 
jelentette, amelyen most szombaton vettek részt 
a Zenebarátok, és harmadszor is megszerezték a 
HANGVERSENYKÓRUS minősítést.”

A kórust vezényelte: Szatmári Imre karnagy.
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Értesítjük a város polgárait és valamennyi adományozót, hogy 
2014-ben a „KORSZERŰ AGRÁRKULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY” 
számlájára a 2013. évi személyi jövedelemadó egy százalékából 
162.169 Ft érkezett.

Az adomány a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Kollégium tanüzemeiben a gyakorlati oktatás felté-
teleinek fejlesztését szolgálja. Támogatásukat tisztelettel megköszönjük!

A „KORSZERŰ AGRÁRKULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMA
Kiskunfélegyháza, 2014. október 29.

Rózsa Pál Csaba igazgató

Az 1,2 milliárd nyomában
A választási kampány időszakában a város rendkívül magas, 
egymilliárd forintot meghaladó megtakarításáról szóltak a hírek. 
Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezetőt és Csányi József pol-
gármestert kérdeztük: mennyi pénz van valójában a város kasz-
szájában?  

–  Szeptember végén valóban 
volt olyan időszak, amikor 1,2 
milliárd forint állt rendelkezésre 
a város bankszámláján. Ez ab-
ból adódott, hogy szeptemberben 
bevételként jelentek meg a helyi 
adók, amelyek „kampányszerű-
en”, jellemzően március és szep-

tember hónapokban teljesülnek. 
Ez az összeg hivatott biztosítani 
a zökkenőmentes és biztonságos 
működést az év még hátralévő ré-
szében, továbbá a különböző pá-
lyázatokhoz szükséges önerőt. Ezt 
követően ugyanis a jövő év márci-
usig már nem számolunk jelentős 

bevétellel, míg a kiadások folya-
matosan jelentkeznek. 

– Mekkora tehát a valós meg-
takarítás?

– Kiadási oldalon közel 400 mil-
lió forint tartalékkal rendelkezik a 
város. Erre szükség is van ahhoz, 
hogy a 2015. márciusi adóbevéte-
lek teljesüléséig biztosított legyen 
az intézmények zavartalan mű-
ködtetése, és a szállítói számlák 
határidőben történő teljesítése.

 – Ha jól értem tehát, jövő év 
márciusáig ez az összeg kifut. 

Milyen forrásból tervezik a Fé-
legyháza Programban megfo-
galmazott célok megvalósítá-
sát? – kérdeztük Csányi József 
polgármestertől.

– Ha a jelenlegi cégek új beruhá-
zásokat valósítanak meg, és újak 
is települnek a városba, a helyi 
iparűzési adóból származó bevétel 
is növekedni fog. Tisztelettel je-
lentem, hogy mindkét folyamat el-
kezdődött. Hivatalba lépésem óta 
három új beruházás előkészülete-
it kezdtük meg az ipari parkban. 
Ezek a cégek hosszú távú fejlesz-
tésekben, stabil munkahelyek lét-
rehozásában gondolkodnak. T. T.

Új struktúra
Az október 22-i alakuló testületi ülésen 
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete meg-
alkotta a Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, majd megválasztotta az abban meg-
határozott bizottságok elnökeit és tagjait.

A gazdasági bizottság elnöke Gyenes Attila 
lett, képviselő tagok: Horváth Gábor, Horváth Ta-
más, Szamosi Endre és Ván Jenő, nem képviselő 
tagok dr. Szalai Zsolt és Retkes Illés.

A Művelődési és Szociális Bizottság elnöke dr. 
Ónodi Izabella, képviselő tagok: Dongó József 
és Kiss Ákos Csaba, nem képviselő tagok: Eszik 
Bence és Rosta Szabolcs.

Jogi Bizottság elnöke dr. Réczi László, képvi-
selő tag: Kapus Krisztián és Szamosi Endre, nem 
képviselő tagok: Csáki Norbert és Rátkai Sándor.

Városüzemeltetési Bizottság elnöke Bense 
Zoltán, képviselő tag: Jankovszki Zoltán és Kol-
lár László, nem képviselő tagok: Faragó János és 
Számel Lászlóné.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képvi-
selőtestülete alpolgármesternek Balla Lászlót, 
valamint  társadalmi megbízatással Rosta Fe-
rencet, a Móra Ferenc Gimnázium igazgatóját, 
tanácsnoknak Szamosi Endre képviselőt vá-
lasztotta meg.

– Milyen szervezeti struktúra alapjait te-
remtették most meg? – kérdeztük Csányi Jó-
zsef polgármestert.

– Én magam szeretnék minél inkább a gaz-
daságfejlesztésre összpontosítani, Balla László 
elsősorban a városüzemeltetéssel és a beru-
házásokkal kapcsolatos feladatokat koordinálja 
a következő öt évben. Mindenképpen nagyobb 
figyelmet érdemel a város kulturális élete, az 
értékes civil kezdeményezések. Rosta Ferenc 
személyében olyan – elsősorban takarékossági 

okokból társadalmi megbízatású – alpolgármes-
ter került e terület élére, akinek a neve garancia a 
látványos fejlődésre. Ugyancsak erősíteni szeret-
nénk az önkormányzati szerepvállalást a kiskun-
félegyházi sport tehetségek felkarolásában, a 
tömegsport fellendítésében, egy egészségesebb 
generáció felnövekedésében. Ezeknek a célok-
nak az elérése lesz Szamosi Endre feladata. A 
testületi munkát a jövőben négy bizottság segíti. 
Ezeket a grémiumokat nagyon erős szakmai bá-
zissal, két-két külső taggal erősítettük meg. Ettől 
azt várjuk, hogy már az önkormányzati döntések 
előkészítése a lehető legszélesebb körű társa-
dalmi összefogásra épüljön. Meggyőződésem, 
hogy a szakmai alapon meghozott döntések költ-
séghatékonyak is lesznek. 

– Hogyan jelenik meg a költséghatékony-
ság az alapok lerakásánál?

– A jogszabály a polgármesteri illetmény meg-
állapításánál nem ad lehetőséget mérlegelésre, 

azt – a települési lakosságszám alapján – a he-
lyettes államtitkár illetményének 80 százaléká-
ban állapítja meg. A költségtérítés összege szin-
tén jogszabályban meghatározott. Itt jegyzem 
meg: bár felsőfokon beszélem az angol nyelvet, 
nyelvvizsga pótlékot nem veszek fel. Az alpol-
gármesteri illetményt a polgármester bérének 
70-90 százaléka között határozhatja meg a kép-
viselő-testület. Nálunk ez a köztes, 80 százalék 
lett. A társadalmi megbízatású alpolgármester 
– ugyancsak a jogszabály rendelkezése szerint – 
ennek az összegnek a felét kapja.  A bizottsági 
elnökök és tagok illetményét helyi önkormányza-
ti rendelet szabályozza. E téren megőriztük az 
eddigi gyakorlatot, nem növeltük meg a tiszte-
letdíj összegét. Összességében az a célunk, hogy 
az új struktúrából adódóan bizonyos területek 
az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kapjanak és 
szakmai alapon költséghatékonnyá váljanak. 

                                 T. T.

A felvétel az alakuló testületi ülésen készült
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Csillag Györgyné Erzsike 
emlékére

Újabb baráttól, sporttárstól búcsúzik a félegyházi természetjárók 
közössége. Csillag Györgyné Erzsikére a túratársak és munka-
társak nevében Kasuba Erzsébet emlékezik az alábbi sorokkal:

Személyében egy végtelenül 
kedves, segítőkész barátot vesz-
tettünk el. Mi, akik közelebbről 
ismertük, a kivételesen jó számvi-
teli szakemberre emlékezünk, aki 
mellett generációk sajátították el 
a szakma gyakorlatát, annak sze-
retetét. Profi, mai szóhasználat-
tal élve sztár volt ezen a pályán, 
aki boldog volt, ha megoszthatta 
tudását, ismeretét másokkal. Ez 
különböztette meg őt másoktól. 
Akaraterejét és kitartását turista-
útjainkon is alkalmunk volt meg-
csodálni. Nem felejtjük el az általa 
sokszor idézett gondolatot: „ Soha 
ne kezdjük feladni és soha ne ad-
juk fel, hogy újrakezdjük..” (Mar-
cus Tullius Cicero) Most azonban 

olyan akadály került útjába, ami 
legyőzhetetlennek látszott, s el-
kezdte feladni… Emlékét örökre 
megőrizzük.

Hirdetés

Én, Buza Flórián…
„Nem akarjuk segélyekért molesztálni a várost” – nyilatkozta a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

– A kam-
pányban nem 
jutottunk el 
m i n d e n k i h e z, 
de ennél sok-
kal fontosabb, 
hogy az előttünk 
álló időszak-
ban el fogunk 
jutni – ígéri 
Buza Flórián 
(57), a Roma 
N e m z e t i s é g i 
Ö n k o r m á n y -
zat társadalmi 
m e g b í z a t á s ú 
elnöke. – Mintegy 460 regisztrált-
ból 209-en szavaztak rám, de az 
összes romát képviselni fogom. 
Üzenem mindenkinek, hogy bát-
ran keressen, segítem a jogait és 
érdekeit érvényesíteni a követke-
ző 5 évben.

– Melyek az első lépések?
– Fogadóórát tervezek, ott is 

meg fognak találni, mert sokak-
nak az is gondot jelenthet, hogy 
nem tudják, hová forduljanak. Tő-
lünk megkapják az eligazítást, és 
személyesen segítünk kérelmek, 
beadványok kitöltésében. Az iro-
da működési feltételeit mielőbb 
ki kell alakítanunk. A napok-
ban indítunk OKJ-s képzéseket, 
100-nál több fővel, amelyekre 
nemcsak romák jelentkeztek. A 
magyarok között is vannak sze-
gények, rászorultak, ők is fordul-
hatnak hozzánk.

– Az útbaigazításon, papírok 
kitöltésén és tanácsadáson túl 
mire számíthatnak, akik se-
gítségért jelentkeznek? Pénzt 
tudnak adni a rászorulóknak?

– Konkrétan készpénzt nem, de 
sok egyebet. Terveink szerint se-
gítünk szociális ügyekben, lakás-
megoldásokban, vagy akár tűzifa 
beszerzésében is. A romák nagyon 
is akarnak dolgozni, tanulni, és 
nem akarjuk segélyekért molesz-
tálni a várost. Tudok már jó pél-
dákat, ahol nem a bőrszín szerint 
válogatják a munkaerőt, szeret-
ném, ha Félegyházán is megszűn-
nének az előítéletek. A környéken 
az elmúlt időszakban 50%-kal 
csökkent a roma bűnözés, és nem 

is ismerek olyat, 
aki nem szeret-
ne dolgozni. Re-
mélem, a helyi 
vállalkozások-
ban partnerekre 
találunk, és a 
leendő új mun-
kahelyekből is 
jut a romáknak. 
Jó a közmun-
ka is, de valós 
munkát szeret-
nénk. Mindezek-
kel kapcsolat-
ban a napokban 

egyeztetünk Félegyháza új polgár-
mesterével.

– Tehát egy segítő-szolgálta-
tó kisebbségi önkormányzatot 
tervez?

– Egy modern szemléletű, 21. 
századi roma önkormányzatot 
szeretnék. Súlyos lemaradásokat 
kell behozni, hiszen sok, 6-8 fős 
család él 30 négyzetméter alatti 
lakásokban, ahol még fürdőszo-
ba sincs. Nekik is segítenünk 
kell, és elvárni, hogy ők is tegye-
nek a saját felzárkózásunkért. 
Mindenki tanuljon vagy dolgoz-
zon, más lehetőség nincs. Foly-
tatjuk a megkezdett munkát, pél-
dául festéket biztosítunk a házak 
kifestéséhez, mert önerőből ezek 
az emberek nem tudnak kitörni a 
szegénység csapdájából. Tiszta, 
rendezett, normális körülménye-
ket szeretnék elérni.

– Minden romával megtalálja 
a közös hangot?

– Megköszönöm a bizalmat, és 
tudom, hogy sokat várnak tőlem. 
Szerencsére hallgatnak rám, be-
hívnak egy kávéra, és büszkék rá, 
ha valamit a segítségünkkel vagy 
önerőből elérnek. Ahol már meg-
beszéltük, hogy miben tudunk kö-
zösen előrelépni, ott eldicseked-
nek: „Nézd Fóri, kitakarítottam az 
udvart, ahogy kérted!” Ezek sok-
szor csak apró lépések, de mindet 
meg kell tennünk – mondta Búza 
Flórián, a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat társadalmi megbíza-
tású elnöke. – Tudom, hogy lesz 
teendőnk bőven.

 tli
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Régi-új alpolgármester
A régi-új alpolgár-
mesternek elsősor-
ban a városüzemel-
tetéssel összefüggő 
teendők  lesz a fel-
adata. Balla László 
felügyeli, illetve ko-
ordinálja azoknak az 
intézményeknek a 
munkáját, amelyek 
a városüzemeltetés-
hez kapcsolódnak. 
Emellett fontos fela-
data lesz az elkövet-
kező öt évben megvalósuló be-
ruházások gondozása helyett: 
Emellett ő gondozza majd az el-
következő öt évben megvalósu-
ló beruházásokat.  

Biztos vagyok abban, hogy meg 
tudjuk oldani a ránk váró feladato-
kat, hiszen ehhez adott egy komoly 
testületi szándék, a támogatott-
ság, és a gazdasági tapasztalat  
– mondta Balla László a rá váró 
munkáról beszélgetve.

– A városüzemeltetésben a 
VSZKSZ-nek van és vélhetően 
lesz is a legnagyobb szerepe.

– Ez így van. Az elmúlt két hét-
ben már beszéltünk a jelenlegi üze-
meltetővel és jeleztük neki azokat 
a problémákat, amiket meg kell ol-
dani. Tisztáztuk, hogy melyek azok 
a területek, amelyek jól működtek 
és folytatásra érdemesek, és hol 
kell változtatni az eddigi munkán. 
Konkrét feladatok is szóba jöttek. 
Őszidőben vagyunk, hullanak a 
falevelek, összegyűjtésük egy hóna-
pig is eltart. Azt kértük a vezetés-
től, hogy körülményeskedés nélkül, 
folyamatosan végezzék a falevelek 
gyűjtését. Napok kérdése és benne 
leszünk a télben, amikor a hóelta-
karítás ad feladatot. A város útjait 
rendben kell tartani akkor is, ha na-
gyobb havazás köszönt ránk. Ennek 
megoldásához az eddigi gyakorla-
ton változtatásra lesz szükség.

– Új vezetés, új stílus?

– Szép szóval szeretnénk – a szó 
nemes értelmében – rendet tartani 
és követelni. Elvárjuk a városüze-
meltető szervek vezetőinek, dolgo-
zóinak igyekezetét, a feladatok meg-
oldására való törekvést. Megadjuk 
mindenkinek a lehetőséget arra, 
hogy az elvárásoknak megfelelően 
végezze a munkát. A feladatokat 
azonban egyértelművé tesszük. 
Tudjuk, hogy a hóeltakarításhoz és 
egyéb munkálatokhoz is megfelelő 
eszközök kellenek. Ezek beszerzésé-
ben mindenképpen segítséget nyúj-
tunk. Lehet, hogy nem a legmoder-
nebb és legdrágább gépeket vesszük 
meg, de lecseréljük az elöregedett, 
20-30 éves éves eszközöket, műkö-
dőképessé tesszük a gépparkot.

– A városüzemeltetés az a te-
rület, amely minden félegyházit 
érint. Éppen ezért itt lehet a 
legtöbb észrevételre, panaszra 
számítani.

– A polgármester úr egyértel-
művé tette a városháza hivatalno-
kai számára, hogy mi szolgáltatók 
vagyunk. Tehát azokat a bejelen-
téseket, jelzéseket, amelyek jóin-
dulatúak és a közösség érdekében 
történnek, személyesen is ellenőr-
zöm. Ügyelünk arra, hogy komolyan 
vegyenek minden bejelentést és 
gyors intézkedés történjen. Sze-
retnénk minél kevesebb panasszal 
működni az elkövetkező években. 

H. S.

„Kultúra-centrikus vagyok”

Rosta Ferenc, Félegyháza alpolgár-
mesterének terve: helyzetbe hozni a 
várost a kultúra terén is. 

– Igazgató úr, vagy Alpolgár-
mester úr? Melyik a helyes meg-
szólítás?

– Az egyiket megszoktam, a mási-
kat szoknom kell. Az új helyzetben is 
az maradok, és az lennék, aki eddig 
voltam – jelentette ki Rosta Ferenc 
(62) alpolgármester.

– Hogyan éli meg a Nemzeti 
Fórum győzelmét és az alpolgár-
mesterséget?

– Ez egy megdöbbentő, változás 
iránti igény, ami a város lakosságá-
nak szavazatában megmutatkozott. 
Az elsöprő győzelem helyzetbe hoz-
ta a Nemzeti Fórum Egyesületet, ám 
ez ugyanabban a pillanatban óriási 
felelősséget is jelent. Ahogy Lezsák 
Sándor mondta, és ahogy azóta 
számtalanszor idézték már tőle: egy 
napig lehet ünnepelni, utána munka 
következik. Az egy nap már eltelt, s 
mivel komolyan kívántam a válto-
zást – ahogy az emberek többsége 
is – most már tennem kell érte, élni 
a lehetőséggel.

– Gondolom, valamiféle mun-
kamegosztásban dolgozik a pol-
gármesterrel és a másik alpol-
gármesterrel.

– Társadalmi alpolgármesteri 
megbízatásom alapján elsősorban 
a kultúra területén tevékenykedek. 
Sokan ismerik kultúra-centrikus-
ságomat, amely eddig is találkozott 
Félegyháza rendkívül sokszínű adott-
ságaival, mostantól pedig még a fel-
adatom is lett. Fontos a polgármes-
ter mentesítése, hogy ő teljes erővel a 
gazdasággal foglalkozhasson.

– Menedzselés, irányítás vagy 
befolyásolás? Melyik lesz a leg-
jellemzőbb?

– Nem választanék közülük: há-
rom az egyben. Az intézmények, 

körök, együttesek… 
és még sorolhatnám, 
kiknek a felkarolása az 
önállóság tiszteletben 
tartásával, a civilszer-
vezetek érdekérvénye-
sítésének segítése.

– Egy országos 
hírű gimnázium igaz-
gatása mellett jut 
majd elég energia a 
városra is?

– Helyzetbe kell hoz-
ni a városunkat is. Azt 

vállalom fel, amihez értek. A megbí-
zatásom 5 évre szól ugyan, de ne-
kem kell érezni, hogy mennyit bírok.

– A család szerint is?
– Ők most kezdenek óvni, mert 

nem látják még, hogyan lehet egyez-
tetni a feladatokat. A megtiszteltetés 
erőt ad, lendületet érzek, teendő is 
van bőven, a munka pedig egy hatá-
rig vállalható, amíg a minőség meg 
nem sínyli azt.

– Melyek a legelső tennivalók?
– Mindent el kell kezdeni. A város 

ismertségének növeléséhez lépé-
sekre van szükség, a megszokott hí-
rességek – Petőfi Sándor és Móra 
Ferenc – mellett azokat is behozni 
a köztudatba, akik eddig nem ke-
rültek előtérbe, és megpezsdíteni, 
színesíteni a várost. Szerepet adni 
a tehetségeknek, vállalni a múl-
tunkat és a kultúránkat, miközben 
építjük a jövőnket. Bekapcsoljuk a 
testvérvárosokat is ebbe a vérke-
ringésbe. A legsürgetőbb feladatok 
pedig: egy segítőhálózat kiépítése, 
akikre támaszkodhatok, a követ-
kező évi műsorrend összeállítása, 
amely, mint egy munkaterv műkö-
dik majd. A méltatlanul elfeledett 
Herman Ottó halálának 100. évfor-
dulója közeledtével emlékoszlopot 
szeretnénk állítani „a madarak aty-
jának” is nevezett természetkutató 
tiszteletére…

– Mindezzel mi, városlakók ha-
marosan találkozunk. Addig is 
mit üzen a Közlöny olvasóinak?

– Nagy fába vágtuk a fejszét – vá-
laszolt Rosta Ferenc alpolgármes-
ter – mert Félegyháza lakossága így 
akarta. Türelmet kérünk, mert lejárt 
az ünneplés ideje, már dolgozunk, 
a változásoknak látszódniuk kell. 
Örömmel fogadunk minden véle-
ményt, javaslatot, ötletet, s vallom, 
hogy mindent meg lehet beszélni.

 tli

Régészek és geográfusok  
tanácskoztak a múzeumban

Régészeti, geoarcheológiai, tör-
téneti és műemlékvédelmi kon-
ferenciát tartottak „Kiskunsági 
évezredek” címmel a Kiskun Mú-
zeumban. A tanácskozáson töb-
bek között előadások hangzottak 

el a középkori templom körüli 
temetők kronológiai kérdései-
ről, a mészkő felhasználásáról a 
Duna–Tisza közén, és az emberi 
tevékenység környezetátalakító 
hatásáról.
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Megalakulásának 25. év-
fordulóját ünnepelte az MSZP
Az elmúlt negyedszázad eseményeinek felidézésével, baráti beszélge-
téssel és vacsorával ünnepelte az MSZP Kiskunfélegyházi Szervezete 
megalakulásának 25. évfordulóját. Az összejövetelen megemlékeztek 
azokról is, akik már nem lehettek jelen az ünnepi gyűlésen.

Ezt a negyedszázadot meg kellett 
élni. Nagyon sok munkával, konflik-
tussal és sikerrel teli 25 év volt. 
Szerencsére az MSZP erejét jelzi 
az, hogy Kiskunfélegyházán még 
mindig ez a párt tudja a legtöbb ta-
got összefogni – értékelte az elmúlt 
éveket Horváth Tamás. A párt helyi 

szervezetének elnöke a jövővel kap-
csolatosan kifejtette: „a kampány 
remek időszak volt arra, hogy meg-
fogalmazzuk, miként képzeljük el az 
elkövetkező időszakot. Elsősorban 
abban gondolkodunk, hogy a szo-
ciális érzékenységet, a rászorulók 
támogatását tűzzük zászlónkra”.

Találkozzunk a könyvtárban!
Ez volt a hívó mondata ebben az évben az Országos Könyvtári Na-
pok programsorozatának, amelyhez idén is valamennyi korosztály 
igényére figyelő rendezvényekkel csatlakozott a félegyházi városi 
könyvtár. Az intézmény szolgáltatásait népszerűsítő események 
között szerepeltek játékos összejövetelek, novella-felolvasó est, 
kiállítás, kézműves foglalkozás gyermekeknek, és a város idős 
gondozottjaival való találkozás is. A záró rendezvényen került sor 
a „Legyen ön az év olvasója 2014-ben!” címmel meghirdetett ol-
vasásnépszerűsítő felhívás eredményhirdetésére. 

A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár 2010-ben indította el az „Év 
Olvasója” sorozatot, amellyel év-
ről évre szeretné kifejezni meg-
becsülését mindazoknak, akik 
hűséges látogatói a bibliotékának, 
illetve azoknak, akik ebben a roha-
nó világban rendszeresen járnak 
könyvtárba, olvasnak könyveket, 
részt vesznek a gyermek és felnőtt 
programokon.

Az „Év Olvasócsaládja” címet 
idén a Németh család érdemelte 
ki. Az „Év Betűbölcsise” Zsibrita 
Lilla, az „Év Gyermekolvasója” 
Ballabás Eszter, az „Év Könyv-
tári Segítője” Lantos Szabolcs 

lett. Az „Év Olvasója” címért járó 
oklevelet és ajándékot Szántai 
Mária vehette át. A díjazottakat a 
Kiskunfélegyházi Művészeti Iskola 
tanárainak és növendékeinek ze-
nés műsora köszöntötte.

Az Év Olvasója
Az Év Olvasója-díjjal idén Szán-

tai Máriát tüntette ki a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár. A Köz-
gazdasági Szakiskola végzős ta-
nulója szinte mindennapos vendég 
a könyvtárban. Az év során 174 
dokumentumot kölcsönzött és ol-
vasott el.

Marcsi vidékről, Köm-
pöcről jár Kiskunfélegyházá-
ra az iskolába. Naponta több 
mint 70 kilométert utazik. A 
könyvtárnak 2011 óta tagja.

– Már a tanulmányaim 
megkezdése után beiratkoz-
tam a könyvtárba. Ha koráb-
ban érkezem a busszal, vagy 
az órák után még várakozni 
kell a járatra, akkor itt mindig hasz-
nosan, olvasással tudom eltölte-
ni az időmet. Rendszerint utazás 
közben is olvasok – meséli. Mint 
mondja, szereti a romantikus re-
gényeket, de a krimit és a fantasz-
tikus műveket is szívesen olvassa. 

Az Év Olvasócsaládja
A Németh család aktív olvasója a 
városi könyvtár gyermek- és fel-
nőtt részlegének is. Naprakészen 
ismerik az újdonságokat, de a 
meglévő értékes szakirodalmat is 
kölcsönzik. 

Az édesanya, Farkas Anita se-

gít lányainak, a 10 éves Annának 
és a 15 éves Anitának a könyvtá-
ri kölcsönzésben, ha iskolai vagy 
egyéb elfoglaltságuk miatt nem 
jutnak el a bibliotékába. Ösz-
szegyűjti az igényeket, ha kell ki-
kölcsönzi a könyveket, esténként 
pedig mindig leül és mesél a gye-
rekeknek.

Anita inkább a klasszikus köny-
veket szereti, mint például a Há-
rom testőr. Anna a kitalált törté-
neteket részesíti előnyben, mint 
amilyen „A cica aki haza akar 
menni” című könyv. Abban viszont 
egyetértenek, hogy olvasásra el-
aludni jó dolog. H. S.

Hirdetés
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Egy gól döntött 
Az első két helyezett nézett egymással far-
kasszemet a megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság 12. fordulójában. A bajnoki éllovas 
Kiskunfélegyházi HTK a második helyen álló 
Bácsalmást fogadta. A feszültséggel teli, izgal-
mas összecsapást végül a félegyháziak nyer-
ték meg, aminek köszönhetően hat ponttal 
meglógtak ellenfelüktől.

A két csapat az elmúlt években rendszerint 
harcos, küzdelmes mérkőzést játszott egymás-
sal. Ez idén sem volt másképp, sőt a folyamatos 
játékot a mély talajú pálya is megnehezítette.

A sok szabálytalansággal és mezőnyjátékkal 
tarkított összecsapáson a KHTK a lehető leg-
jobbkor, az első félidő utolsó perceiben szerez-

te meg a vezetést. Némedi Norbert jókor volt jó 
helyen, és kihasználta a ziccert. (1-0)

A találkozó a második félidőben is nyílt ma-
radt. A bácsalmásiak előtt is adódott lehető-
ség, míg a félegyháziak nem tudták eldöntetni 
a mérkőzést.

A hajrában inkább a szabálytalanságok és 
nem a játék dominált, de ez is elégnek bizo-
nyult a három pont begyűjtéséhez. 

Bács-Kiskun Megyei I., 12. forduló: Kis-
kunfélegyházi HTK – Bácsalmási PVSE (1-0) 
1-0. Gólszerző: Némedi Norbert 43. p.

Rangadót nyert az Astra
Megőrizte vezető helyét a női futsal NB I-ben 

az Astra Kiskunfélegyháza HFC. Az együttes a 
7. fordulóban a Miskolci Vénuszt fogadta. A két 
csapat között mindössze 3 pont volt a különb-
ség, így izgalmas csatára volt kilátás. A gólzá-
poros rangadót a helyzeteit jobban kihasználó 
Astra nyerte meg 9-4-re és a többi találkozótól 
függetlenül továbbra is a tabella élén áll.

Női futsal NB I 7. forduló: Astra Kiskun-
félegyháza HFC – DVTK-Vénusz (4-0) 9-4. 
Gólszerzők: 2. p. Dikanová Dominika, 5. p. 
Dombai Nagy Anett, 10. p. Gál Tímea, 18. p. 
Szabó Boglárka, 24. p. Megyes Ágnes, 34. p. Gál 
Tímea, 37. p. Szabó Nóra, 38. p. Dombai Nagy 

Anett, 39. p. Gál Tímea ill. 25. p. Bernáth Csilla, 
27. p. Miliczki Noémi, 36. p. Bernáth Csilla, 39. 
p. Váradi Cintia

Feljövőben a kézisek 
A Balmazújvárost fogadta az NB II-es kézlab-

da bajnokság 6. fordulójában a Kiskunfélegy-
házi HTK. A találkozón az 1. félidő elejét és a 2. 
félidő első részét leszámítva végig a félegyhá-
ziak vezettek, a hajrában jelentős előnyre szert 
téve 30-24-re győzni tudtak. A kézisek győzel-
mükkel két helyet előrelépve már a 3. helyen 
állnak a tabellán. Hátrányuk mindössze három 
pont az eddig hibátlan Mezőtúrral szemben. NB 
II Délkelet, férfi 6. forduló: Kiskunfélegyházi 
HTK – Balmazújváros (14-11) 30-24.

Petőfi Mozi:
November 7-12.
15:15, 20:00 Csillagok között, sci-fi
18:15 Amnézia, thriller

November 8-9.
13:30 3D Postás Pat - A mozifilm, 
animációs
15:15, 20:00 Csillagok között, sci-fi
18:15 Amnézia, thriller

November 13.
15:15, 20:15 John Wick, akcióthriller
17:15 Csillagok között, sci-fi

November 14.
15:15, 20:15 John Wick, akcióthriller
17:15 Csillagok között, sci-fi
22:15 Annabelle, horror

November 15-16.
13:30 Bogyó és Babóca-játszótársak, 
animációs
15:15, 20:15 John Wick, akcióthriller
17:15 Csillagok között, sci-fi
22:15 Annabelle, horror

November 17-19.
15:15, 20:15 John Wick, akcióthriller
17:15 Csillagok között, sci-fi

DEÁKBILL GYULA 66. születésnapi 
nagykoncert, bemelegít az Exon, Rocktár, 
20:30

Libagaliba: Márton-napi ételkülön-
legességek a Rózsakert vendéglőben

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

Astra HFC- Győri Rába ETO mérkőzés, 
Városi Sportcsarnok, 18:00

Kaukazus: Kardos Horváth János 
lemezbemutató koncert ajándék CD-vel, 
bemelegít a Kis Türelmet, Rocktár, 20:00

Libagaliba: Márton-napi ételkülön-
legességek a Rózsakert vendéglőben

November 9.. vasárnap
Országos állat- és kirakodóvásár, Vásártér, 
05:00

Őrült kézilabdás vasárnap 4 megyei 
és országos mérkőzéssel, Városi 
Sportcsarnok, 10:00

November 10., hétfő
Móra Mesemondó Találkozó, Városi 
Könyvtár, 14:00

November 11., kedd
Betűbölcsi, Városi Könyvtár, 10:00

Voltaire: A vadember, Könyvek klubja 
Olvasókör Szabó Imre László filozófus 
vezetésével, Városi Könyvtár, 16:45

November 13., csütörtök
Kalandozások vadnyugati Nemzeti 
parkokban, Dr. Karancsi Zoltán 
tanszékvezető egyetemi docens előadása, 
Városi Könyvtár, 17:00

November 14., péntek
TANKCSAPDA 25. jubileumi koncert, 
Rocktár, 20:00

November 17., hétfő
Zöld járat, 07:00

November 19., szerda
Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulójára, 
Juhász István ny. középiskolai tanár 
előadása, Kiskun Múzeum, 17:00

November 20., csütörtök
A nagy háború – 100 év távlatából, Dr. 
Pallagi Mária történész előadása az I. 
Világháború centenáriumára, Városi 
Könyvtár, 17:00

November 21., péntek
Ellentétek vonzásában: Dr. Csernus Imre 
pszichiáter előadása, Művelődési Központ, 
18:00

Táncház népi zenekarral, Rocktár, aprók 
tánca 18:00, felnőtt táncház 20:00

November 22., szombat
ANNA and the BARBIES, SUPERNEM, B 
the First (Pély Barna zenekara) közös 
nagykoncert, Rocktár, 20:00

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

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

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

November 7., péntek
Szeretetkapcsolat: Mike Sámuel előadása 
a Baptista Egyház szervezésében, 
Szakmaközi Müv.Ház, 18:00

Dumaszínház: Hadházi László új, önálló 
estje, Művelődési Központ, 19:00

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. november 7-től 
november 22-éig

kivágható programmelléklet
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Bense Anikó – Kállai 
Imre, Csík Anett – Baráth Márk, Agárdi Éva – 
Lacházi Pál, Marton Andrea – Nagy Csaba

Meghaltak: Szabó Franciska – Kiskunfélegy-
háza, Göröcs Istvánné Cseh Zsuzsanna – Kis-
kunfélegyháza, Szabó Menyhért – Kiskunfé-
legyháza, Gajda Ferencné Kocsis Magdolna 
– Kecskemét, Dóka Klára – Tiszakécske

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: 
Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Szent János tér 2. 
Telefon: 06 20/488-2812 

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor újságíró

Kürti László (fotó), 
Tóth László Imre (PR, marketing)

Nyomtatás: 
Délkelet-Press Kft. 5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18.

Hirdetés

Hirdetés

Meghívó
A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének
szülői szervezete és dolgozói közössége

2014. november 14-én
19 órai kezdettel rendezi meg a 2014/2015-ös tanév

Szent Benedek bálját,
melyre ezúton tisztelettel és szeretettel hívunk minden kedves öregdiákot, 

érdeklődőt és baráti társaságot!

Várjuk korábbi PG-s osztályok jelentkezését, mivel a bál keretében 
osztálytalálkozó szervezésére is biztosítunk lehetőséget!

Helyszín: a Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Tornacsarnoka
Menü: marhapörkölt vagy sültek

Jegyek 2014. november 10-ig vásárolhatók az iskola titkárságán 4.000,- Ft-os áron.
További információ: 76/462-332

Ön mit vár az új 
városvezetéstől?
Mindenkit váratlanul ért a kér-
dés, de valamennyi válaszadó 
vár, elvár, remél, kér valamit.

 

Kati (45): – A kórház-probléma 
megoldása a minimum, amit miha-
marabb meg kellene kísérelni. A 
városban egyébként annyi lemara-
dás felhalmozódott ebben a 4-24 
évben, hogy olyan lett Félegyháza, 
mint egy nagyobbacska falu. Ösz-
szefogást várok és cselekvést. Kö-
zeleg a karácsony, pezsegjen és 
fényben ússzon a városközpont, a 
hagyományos Aranykapu helyett 
faházak vagy pavilonok álljanak, 
megfizethető árakon az árusoknak 
és a lakosságnak.

 

Éva: – Új munkahelyek létesítése 
az elsődleges, majd az utak javítá-
sa, mert az egyikből kevés van, a 
másik eléggé rossz állapotú. Jó 

lenne, ha a következő 5 évben a la-
kosság érdekeit tartanák szem 
előtt! A kórház épületét kórháznak 
kellene használni, nem elfekvőnek.

 

Károly (78): – Csak amit ígértek, 
azt teljesítsék. Legyenek érezhető 
változások, lépjenek kórház- és für-
dőszálló-ügyben. Élhető várost vá-
rok, többek közt a piac környékén az 
úttest és a járda rendbetételét.

 

Melinda (24): – A fiataloknak jóval 
több munka- és tanulási lehetősé-
get szeretnék. A huszonéves kor-
osztály is kapjon esélyt elhelyezke-
désre és oktatásra, mert minket is 
komolyan kell venni, akik még ke-
resik a helyüket, és a munkáltatók 
gondoljanak arra, hogy mindenki-
nek el kell kezdenie valahol. Ők is 
voltak pályakezdők, mi is kérünk 
esélyt. tli

Rendhagyó történelemóra

A Sorsocskák Alapítvány és a 
Rocktár Élőzenei Bázis interaktív 
56-os megemlékezésre hívta a fi-
atalokat és az idősebbeket a for-
radalom évfordulóján. A program 
az ország egyetlen 56-os múze-
umában és kápolnájában kezdő-
dött Kiskunmajsán, ahol a diákok 
érdekes relikviákat, történelmi 
dokumentumokat, fegyvereket, 
jelentéseket és jegyzőkönyveket 
tanulmányozhattak testközelből. 
Délután a Rocktár adott otthont 
a rendhagyó történelemórának, 

ahol érdekes interjúk és doku-
mentumfilmek vetítése mellett a 
diákok és a közönség szerepjá-
tékokon, interaktív pszichológiai 
példákon keresztül helyezhette 
magát Rákosi Mátyás, Nagy Imre, 
Maléter Pál és a forradalmárok 
bőrébe. A száraz és gyakran vé-
res történelmi tények helyett az 
elnyomás és az ellene kibontako-
zó forradalom lélektani hátterére 
helyezte a hangsúlyt az izgalmas 
megemlékezés. Köszönet érte 
Tóth Csaba tanár úrnak.

Őszi Notebook és Tablet Akció! Ajánlatunk: Lenovo Notebook 
2 év garanciával és Windows 8-al már 86.000 Ft-ért kapható! 
Overmax 7”-os SIM kártyás 3G-s, GPS-es tablet 24.000 Ft-ért 

Ezt nem hagyhatod ki! 
A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

 Ajánlatunk: Lenovo Notebook 
2 év garanciával és Windows 8-al már 86.000 Ft-ért kapható! 
Overmax 7”-os SIM kártyás 3G-s, GPS-es tablet 24.000 Ft-ért 
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