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„Amíg csak ember él a földön,
Akinek szíve-lelke lesz,
Amíg csillogva néznek égre
Kitáguló gyermekszemek.
Amíg a kérges szívek mélyén
Lesz egy parányi szeretet.
Addig mindig lesz karácsony
A télbe burkolt föld felett.”
(Lukátsi Vilma)

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván a város minden lakójának
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete, és Csányi József polgármester
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Nagy érdeklődés övezte
a közmeghallgatást
December 12-én, pénteken közmeghallgatást tartott Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. A meghirdetett időpontra zsúfolásig telt
a városháza díszterme.
Az idevonatkozó törvény értelmében a közmeghallgatás célja,
hogy a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői
ilyenkor közvetlenül a képviselő-testülethez intézhessék kérdéseiket, tehessék meg javaslataikat.
A helyi közügyek közé a törvény
alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásával, valamint a helyi önkormányzás és a
lakosság közötti együttműködés
szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kérdéseket sorolja. Közmeghallgatást évente legalább egyszer,
előre meghirdetett időpontban kell
tartani, és ilyenkor a testületi ülés
tartására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
A csaknem 3 és fél órás közmeghallgatáson számos téma merült
fel. A lakók kéréseket, kérdéseket
fogalmaztak meg például a kül- és
belterületi utak állapotával kapcsolatban. Felmerüt, hogy a városi nagyberuházások – úgy mint a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, illetve a félegyházi ivóvíz-ellátást érintő Kékvíz projekt – kivitelezéséhez kapcsolódó helyreállítási
munkálatok minősége több esetben
kifogásolható. A városi kórház
kapcsán többen megfogalmazták,
hogy súlyos hibának tartják az aktív betegellátás megszüntetését
Félegyházán. Felmerültek egyéb, az
egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdések, nehézségek és javaslatok, mint például a kecskeméti
megyei kórházat érintő közvetlen
buszjárat indítása. Többen is kifogásolták a háziorvosi ügyelet színvonalát, és javaslatok, észrevételek, kritkák is megfogalmazódtak a
félegyházi médiával kapcsolatban.
A közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyv készül, a
felmerült kérdések előadói írásban
is választ kapnak. A legjellemzőbb
témákra e hasábokon is visszatérünk.

T. T.
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Új helyen a mentőállomás
A volt kommendáns hivatal
épületébe költözik a félegyházi
mentőállomás. A Kossuth utca
10. szám alatti épületrészt addig veszik birtokba, amíg a korábbi, Hunyadi utcai bázisukat
felújítják. A „Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” program keretében ugyanis egy jól
felszerelt, a kor elvárásainak
megfelelő mentőállomást építenek Félegyházán. A változás
ellenére a segélyhívásokat továbbra is a 104-es vagy 112es hívószámon várják.
A városvezetés arra törekedett,
hogy az átmeneti időszakra minél
hamarabb megfelelő helyet biztosítsanak a mentőállomásnak
– mondta el Balla László alpolgármester, amikor átadta a Kossuth utcai épületrész kulcsait a
mentőszolgálat képviselőinek. Az

infrastruktúra kiépített, a helyiségek kellő méretűek, minden feltétel adott a biztonságos működéshez. A garázsokat nélkülözniük
kell ugyan a mentősöknek, de az
elektromos csatlakozások, ame-

lyek az autók készenlétének biztosításához szükségesek, kiépültek
és működnek. Minden megvan tehát ahhoz, hogy zavartalan legyen
a mentők működése Félegyházán
és térségében.
s-r

Közösségi ház a Kossuthvárosban

A körzet lakóinak kérésére közösségi ház kialakítását határozta el a Kossuthvárosban dr.
Kiss Ákos Csaba önkormányzati képviselő. A városrész kulturális központját a Szendrei
Júlia utcában, a több mint egy
évtizede elhagyatott, volt Napfény presszó épületében, illetve udvarán alakítják ki.
Az önkormányzati tulajdonú
épület hasznosításának ötlete már

évekkel ezelőtt felmerült, de az
akkori elképzelések megvalósítása zátonyra futott. A faház állaga
tovább romlott, a ház körül és az
udvaron nyakig érő gaz nőtt. A területrendezés már megkezdődött.
December 9-én, amikor dr. Kiss
Ákos Csaba sajtótájékoztatón ismertette terveit, már az épületben
elvégzendő munkákat is felmérték.
A képviselő szeretné, ha jövő év
tavaszáig az épületben helyreáll-

nának a közművek, kialakulnának
a közösségi terek, az udvar is
rendezetté válna, és a városrész
lakói birtokba vehetnék. Tervei
szerint ez a hely a Kossuthváros
kulturális, szolgáltató központjává
válhatna. Találkozóhelyet biztosítva közösségeknek, lehetőséget
teremtve családi, baráti összejövetelek megtartására. Mindemellett
a civil szervezeteknek is otthont
nyújtana az intézmény.
Egy kis képviselői iroda kialakítását is tervezi Kiss Ákos Csaba,
ahol rendszeres találkozási lehetőséget fog biztosítani választóinak,
hogy megbeszélhessék ügyes-bajos dolgaikat, és hogy segíteni tudjon mindenkinek napi ügyei intézésében.
H. S.

Hirdetés

Favágást,
fakivágást
– számlaképesen –
vállalok!

Telefon:
20/4888-946
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A számlázással, a túlfizetések
visszatérítésével volt a legtöbb gond
A hőszolgáltatásról tartottak fórumot december 5-én a Darvas József Általános Iskolában. A dunaújvárosi szolgáltató
cég nevében Pikóné Perjési Irén műszaki igazgató tartott tájékoztatót, és válaszolt a közös képviselők, valamint a lakók
kérdéseire. Az összejövetel résztvevői a legtöbb panaszt a
számlázásokkal kapcsolatosan fogalmazták meg, illetve azt
kifogásolták, hogy a túlfizetéseket későn, vagy még egyáltalán nem kapták vissza.
A jelenlévők arra is panaszkodtak, hogy a szolgáltató nem
kommunikált ügyfeleikkel. Nem
tartottak fórumokat, nem adtak
időben tájékoztatást a fogyasztókat érintő kérdésekről, a levelekre nem válaszoltak, és az
ügyintézőket is nehezen lehetett
elérni.
Pikóné bevezetőjében arról

számolt be, hogy a cég átalakulása végéhez közeledik, és ígéretet
tett arra, hogy változtatnak az
eddigi gyakorlaton, igyekeznek
közelebb kerülni a fogyasztókhoz. A műszaki vezető azt is elmondta, hogy a költségosztókat
hamarosan minden lakásban felszerelik.
Az új szerződéseket, amelyek

már tartalmazzák a legújabb
törvényi elvárásokat is, december végéig megkapja mindenki.
Azokat a túlfizetéseket, amelyeket eddig nem rendeztek, vélhetően már a következő számlázáskor megoldják.
s-r

Január 6-án áll munkába az új jegyző
Dr. Faragó Zsolt lesz 2015. január 6-ától Kiskunfélegyháza
jegyzője. A dr. Endre Szabolcs
távozását követően kiírt pályázatra hatan jelentkeztek, közülük
a kiskunfélegyházi születésű, ma
is a városban élő fiatal szakemberre esett választás. Az 1977es születésű dr. Faragó Zsolt
számára nem lesz ismeretlen a
„terep”, ugyanis korábban több
évig dolgozott a félegyházi polgármesteri hivatalban.

A
jogi
egyetem
elvégzése
után,
2002-ben
a Kiskunfélegyházi
Polgármesteri Hivatal
gazdasági osztályán helyezkedett el,
ahol az önkormányzati ingatlanok
hasznosításával foglalkozott. 2003
szeptemberétől 2006-ig Ficsór Jó-

zsef polgármester titkára volt, 2006tól a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Osztályát vezette. Munkája mellett a
projektmenedzsment vezetőjeként
részt vett a Majsai úti lakótelep felújítására vonatkozó európai uniós
pályázat kidolgozásában és lebonyolításában.
2011 januárjától Ópusztaszer jegyzője. 2012 szeptemberétől 2013 áprilisáig Tömörkényen, majd Felgyőn is
ellátta a települések jegyzői feladatait. Nős, két gyermek édesapja.

Fél évszázada végeztek
Különleges élményben volt részük a kiskunfélegyházi Haleszi Általános Iskola egykori
diákjainak. Ötven év eltelte
után ismét az öreg alma materben találkozhattak.
Az iskolapadba ugyan már
nem ülhettek be, mert a külterületi iskola ma már a Haleszi
Gazdakör otthona. Az ötven évvel ezelőtti hangulatot azonban sikerült korabeli fotókkal
az osztályterembe varázsolni,
a régi szép emlékeket felidézni.
Sajnos az 1964-ben végzett 21
fős osztályból öten már nem élnek, és a találkozón sokan nem

tudtak részt venni. Ám rájuk és a
volt tanárokra is szeretettel gon-

doltak a szombati osztálytalálkozó résztvevői.
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Hatezer óra
Ebben az évben eddig mintegy
hatezer óra szolgálatot teljesítettek a Kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Polgárőr Egyesület tagjai. Az önkéntesek ellátták az
önkormányzati rendezvények
őrző-, védő és rendezői feladatait, de részt vettek az egyházi
rendezvények biztosításában
is. Szolgálati idejük nagy részét
azonban a város közbiztonságának őrzésére használták
– számolt be Marcényi Csaba
elnök az egyesület évzáró közgyűlésén.

Petőfire
emlékezve
Petőfi Sándor születésének 192.
évfordulója tiszteletére rendez
ünnepséget december 31-én,
szerdán Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár. Reggel
fél 10-kor a városi önkormányzat, az intézmények, pártok és
civil szerveztek képviselői helyezik el az emlékezés koszorúit a Petőfi Sándor Emlékház
falán, majd megkoszorúzzák dr.
Mezősi Károly Petőfi-kutató,
Kiskunfélegyháza díszpolgára
domborművét a Templomkertben. Az ünnepség 10 órától a
Hattyúházban folytatódik, ahol
Csányi József polgármester
mond köszöntőt. Ezt követően
Sándor betyár nótái címmel
Kuncz László vers- és énekmondó, a pécsi nemzeti színház
nyugalmazott magánénekese, A
Magyar Művészetért-díj és a Tinódi-lant kitüntetettjének műsora hangzik el. „Némelyiknek
a hőse Rózsa Sándor, többnek
a költője Petőfi Sándor. Mindet
előadja igazi betyár-szerelésben Kúnfi Kuncz László Sándor,
a vén betyár.” 11 órától a szokásos szilveszteri Petőfi-futásra kerül sor a Kossuth utcán.
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Új irány, régi célok: munkahelyek,
szülészet, Fürdőszálló
A polgármesteri és fejlesztési kabinet felel a jövőben a város
első emberének feladatát érintő ügyek mellett valamennyi Kiskunfélegyházával összefüggő beruházási és fejlesztési feladat
sikeréért. Az új szervezet vezetője Dósai Bence lesz, akinek az
is személyes feladata, hogy aktív kapcsolatot ápoljon a helyi vállalkozókkal. A kabinetvezetőt egyebek mellett az önkormányzati
választás óta eltelt két hónap tapasztalatairól, és az elindított új
irányról kérdeztük.
– Bár meglehetősen fiatal,
kezdőnek semmiképp sem nevezhető. Honnan az elköteleződés?
– Félegyházi születésű vagyok, itt
élek, itt végeztem az iskoláimat. A
Dózsa György Általános Iskolába
jártam, majd a Közgazdasági Szakközépiskolában szereztem érettségit. 2010 és 2011 között a művelődési bizottság külsős tagjaként,
2012 és 2014 között pedig a jogi
bizottság külsős szakértőjének volt
szerencsém betekinteni az önkormányzati munkába. Az utóbbi két
és fél évben Csányi József közvetlen munkatársaként dolgoztam, az
önkormányzati választásokon elláttam a kampányfőnöki teendőket is.
Ezzel párhuzamosan két egyetemre
– Milyen lehetőségei vannak
járok: ebben a tanévben szerzem erre az önkormányzatnak?
meg a közigazgatási diplomámat,
– Polgármester úr vezetési stílumellette a Pázmány Péter Katolikus sával összhangban mindenekelőtt
Egyetemen jogásznak tanulok.
azt szeretnénk, hogy a köztisztvi– Mi teszi indokolttá a szerve- selők és közalkalmazottak nyugodt
zeti átalakítást?
munkakörülmények között dolgoz– Az átvétel során azt tapasz- hassanak. Mi nem mérjük stoppertaltuk, hogy bizonyos feladatok rel, hogy mikor érkezik és hagyja el
nem kapnak a súlyukhoz, jelentő- valaki az épületet, viszont megköségükhöz méltó figyelmet. Például veteljük az ügyfélközpontú, pontos
a településfejlesztés – az a terület, és kifogástalan munkavégzést. A
ami más városokban prioritást felháborítóan magas, csillagászati,
élvez, amely Kiskunfélegyháza fej- akár 1 millió forintot is megközelődésének záloga lehet – teljesen lítő fizetéseket felszámoltuk. Viel volt hanyagolva. A méltatlan szont a jó szakembereknek törekhelyzet felszámolása azért sem szünk méltó fizetést adni!
tűrt halasztást, mert a választá– Fejlesztések, vállalkozókkal
sokat megelőzően a Félegyháza való kapcsolattartás, polgárProgramban megfogalmazott cé- mesteri kabinet, két egyetem…
lok valóra váltása elképzelhetet- Nem sok ez egyszerre?
len hatékony településfejlesztési
– A munkám nem 8 órás feladat,
munka, versenyképes csapat nél- de nem volt az korábban sem. Nem
kül. Hiszen ide fut be minden pro- panaszkodom, pontosan tudtam
jekt, itt kezelik a pályázatokat… mit vállalok. Polgármester úr feszíKomoly eredmény, hogy sikerült tett tempót diktál, ami nagy kihívás,
Kiskunfélegyházára visszacsábí- de igyekszem a legnagyobb alázattani Németh Péter országosan tal és tisztelettel helytállni. Nem ritelismert településfejlesztési szak- ka, hogy akár 14-16 órát dolgozom
embert, aki több éves távollét után naponta, és általában a hétvégéim
visszajött a hivatalba dolgozni, sem szabadok, bár ez sokszor polmert egyetértett az általunk meg- gármester úrra is igaz. Mindanyhatározott célokkal. Vallom, hogy nyiunkat lelkesít a cél, és hogy egy
a vezetés csapatmunka, nem egy- remek csapat formálódik. Gondolok
személyes feladat. A sikerhez jó itt többek között dr. Faragó Zsoltszakemberekre van szükség, aki- ra, akit szakmailag és emberileg is
nagyra tartok. Örömömre szolgál,
ket meg is kell becsülni.

hogy januártól Kiskunfélegyháza
jegyzőjeként erősíti a hivatalt. Sok
feladatot vesz le a vállamról Gyuricza Gergő kollégám, de a régi
dolgozók között is nagyon sokan
vannak, akiket köszönet és elismerés illet a munkaidő kereteit messze
meghaladó odaadásukért. Közéjük

tartoznak többek között a jegyzői
iroda, városüzemeltetési osztály, a
pénzügyi osztály, a hatósági, ügyviteli vagy éppen a szociális csoport
munkatársai.
– Voltak azonban olyanok is,
akik nem fértek bele a csapatba… Milyen mértékű elbocsátásra került sor a hivatalban?
– Kizárólag attól a néhány embertől váltunk meg, akik nem
tudtak azonosulni a régitől eltérő
városvezetési szemlélettel. Hangsúlyozom azonban, hogy senkit
nem rúgtunk ki! Ezek az emberek
közös megegyezéssel távoztak a
hivatalból.
– Hogyan összegezné a kabinet munkáját keretbe foglaló
célokat?
– Fő célkitűzésünk továbbra is,
hogy új munkahelyek jöjjenek létre
a városban. Amióta hivatalban vagyunk, több új beruházás elindítását tudtuk segíteni, és az ipari parkban is több területet gazdára talált.
Ezek eredményeként – ez az első
két hónap mérlege – már a jövő
évben biztosan több mint 100 új
munkahely jön létre. Ezúton is arra
biztatok minden helyi vállalkozót
és cégtulajdonost, hogy keressenek
bizalommal fejlesztési ötleteikkel,
adjanak feladatot, és én igyekszem
segíteni abban, hogy minden elérhető fejlesztési lehetőséget ki tudjanak használni, legyen szó hazai,

vagy európai uniós forrásról. Mindemellett folyamatosan keressük
az együttműködési lehetőségeket,
külföldi befektetőkkel, nagykövetségekkel egyeztetünk. Legutóbb a
kínai nagykövettel volt megbeszélésünk Lakiteleken. A prioritások
közé tartozik a szülészet visszaállítása. Ma már pontosan látjuk, hogy
a bezárásról szóló döntés nem volt
indokolt. Ez súlyos vétség a közösséggel szemben. Komoly erőfeszítéseket teszünk a Fürdőszálló
megmentéséért is. Lezsák Sándor
segítségével felvettük a kapcsolatot
a Magyar Fürdőszövetséggel, és
elkészült egy bemutatkozó anyag
is, amely az épületben rejlő lehetőségeket tárja fel a befektetők
előtt. Szeretném megjegyezni, hogy
a Fürdőszálló hasznosítását úgy
képzeljük el, hogy az épület lehetőség szerint a város tulajdonában
maradjon. A megoldásra váró kérdések között az egyik legsürgetőbb
az úgynevezett PPP-s konstrukcióban épült sportcsarnok, aminek
napi 1 millió forintot meghaladó
terhe már-már elviselhetetlen az
önkormányzat számára. Ez azért
is szomorú, mert míg más települések ki tudták azt lobbizni, hogy az
állam átvállalta tőlük az előnytelen
konstrukcióban épült beruházások
terhét, addig nekünk az egész a
nyakunkon maradt. Lezsák Sándor elnök úrral több alkalommal
egyeztettünk ebben a kérdésben, és
segítséget kértünk ahhoz, hogy az
állam legalább részlegesen vállalja
át a várostól ezt a két és fél milliárd
forintot meghaladó összeget. Az
így felszabadult forrásból iskolákat,
közintézményeket újíthatnánk fel,
több pénzt tudnánk a szociálisan
rászorulók támogatására és a város szebbé tételére fordítani.
– Két hónap után érik-e még
meglepetések?
– Ahogy mondani szokás: sorra
„dőlnek ki a csontvázak” a szekrényekből. Vannak ügyek, amelyekben felmerülhet a jogszerűtlenség,
esetleg bűncselekmény alapos
gyanúja. Ezekről egyelőre bővebben nem szeretnék beszélni. Anynyit azonban ígérhetek, hogy alapos kivizsgálást követően minden
indokolt esetben feljelentést fogunk tenni. Bár valljuk, hogy a városnak botrányok helyett békére és
megnyugvásra van szüksége, azt is
gondoljuk, hogy el kell számoltatni
azokat, akik nem a törvény szellemében jártak el.
T. T.
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Sikeres évzárás, reményteli évkezdés
Annak ellenére, hogy sok nehézséggel kellett megküzdeni, sikeresen zárja a 2014-es évet az Integrál Zrt. a baromfi ágazatban
és a kereskedelmi hálózatában egyaránt. Dr. Horváth Sándor
elnök-vezérigazgató arról számolt be, hogy árbevételük remélhetően eléri a nettó 11 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy
eredményesebbek lesznek, mint az előző évben.
Az év végéhez közeledve arról
kérdeztük a vezérigazgatót, hogy
milyen reményekkel indulnak a
2015-ös évnek.
– Az Integrál Zrt. a város és a
régió szempontjából is meghatározó cég. Jelenleg 450 főt foglalkoztat. Idén 30 fővel tudtuk növelni
az alkalmazottak számát, és reméljük, hogy jövőre sikerül megvalósítanunk fejlesztési, beruházási elképzeléseinket, ezzel pedig
újabb munkahelyeket teremthetünk – mondta a vezérigazgató. El
kell mondani azt is, hogy a konkrét
alkalmazottakon kívül a cégünk
által koordinált szervezet – amely
a hízott kacsa és liba tartásához,
feldolgozásához kapcsolódik –
csaknem 1000 családnak biztosít
munkalehetőséget, biztos anyagi
hátteret, ezáltal pedig megélhetést
– tette hozzá.
– Az Integrál nem is olyan
régen új üzletet nyitott Pálmonostorán. Ez azt jelenti, hogy a
kereskedelemben is látnak jövőt?
– Igen. Azt gondoljuk, hogy a kiskereskedelemben a magyar üzletláncoknak, azon belül a Coop-nak
(amelyhez mi is tartozunk), helye

kell, hogy legyen. Ezt a vásárlók is
igénylik. Nem állítom, hogy nincs
igény a nagy bevásárlóközpontokra, de mi mást kínálunk. A mi
üzleteink a kényelmi boltok kategóriájába tartoznak. Ez azt jelenti
elsősorban, hogy közel vagyunk a
vevőinkhez. Vásárlóinknak nem
kell utazni, készülődni ahhoz, hogy
beszerezzék a naponta szükséges
dolgokat. Mindehhez széles választékot és jó árat biztosítunk, és
ami legalább ennyire lényeges, elsősorban magyar termékekből. Az
üzletfilozófiánkhoz hozzátartozik
az is, hogy a boltokban vevőközpontúságot alakítsunk ki. Olyan
hangulatot teremtsünk, hogy ha a
vevő betér a boltba, legyen kedve
beszélgetni az eladóval, esetleg
tanácsot kérni tőle, hogy melyik
portékát ajánlja jobban. A régi fajta kereskedelmet szeretnénk viszszahozni, és ezzel a szemlélettel
merünk új boltokat is nyitni.
– A kereskedelem területén
tehát optimisták. Ugyanez jellemző a baromfi ágazatra is?
– Bizakodóak vagyunk. Elsősorban azért, mert meggyőződésünk, hogy aki az élelmiszeriparban hosszútávon gondolkodik, az

jó döntést hoz. Kedvező a helyzet
export szempontjából is. Az elmúlt
időszakban vásárlóink között megjelentek a távol-keleti országok is.
Ezenkívül a régióban olyan egészséges iparszerkezet van kialakulóban, amelyben a élelmiszeripar
fontos szerepet kap. Vannak ígéretek arra, hogy az ágazatot pályázati lehetőségekkel is támogatni
fogják. Ezekkel természetesen mi
élni fogunk.
– Tehát az Áfész háza táján
jövőre is lesz elegendő munka,
teendő.
– Ez biztos. Törekvéseinknek
akkor van értelme, ha egy olyan
munkavállalói csapatot tudunk kialakítani, akik azonosulni tudnak
céljainkkal. Büszkén mondhatom,
hogy jelenlegi dolgozóink nagy
többsége ilyen, akár a baromfi
ágazatról, akár a kereskedelmi
részlegekről van szó. Ezt a jó, sokszor feszített munkát igyekszünk
honorálni is. Az év végén például
úgy, hogy minden fizikai dolgozó
egy havi munkabért kap jutalomként.
– Végezetül arról, hogy az
ÁFÉSZ – az eddigiekhez hasonlóan – jövőre is támogatja a város legnagyobb gasztronómiai
eseményét, a Libafesztivált.
– Örömmel támogattuk a rendezvényt eddig is, hiszen tapasztaljuk, hogy az évek során régiós,
sőt országos eseménnyé nőtte ki
magát. Szívesen segítjük a szer-

vezőket annak érdekében, hogy ne
szakadjon meg a hagyomány, és
minél színvonalasabb programokkal fogadja Kiskunfélegyháza a Libafesztivál vendégeit.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK,
ÜZLETI PARTNEREINK!
TISZTELT
TULAJDONOSAINK!
Köszönjük Kiskunfélegyháza és a környező
községek lakóinak, hogy
2014-ben megtiszteltek
vásárlásaikkal.
Kérjük, 2015-ben is
keressék üzleteinket, ahol
akciókkal várjuk Önöket.
Üzleti partnereinknek
köszönjük a korrekt
együttműködést.
SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN,
az INTEGRÁL ZRT
Dr. Horváth Sándor
elnök-vezérigazgató

Iskolavárók a Waldorf iskolában
December 9-én, kedden délután ismét óvodás gyerekekkel és érdeklődő szülőkkel telt meg a Félegyházi Waldorf iskola első osztályos tanterme. Ritmikus feladatok, kézügyességet fejlesztő fonaljátékok és vezetett formarajz tette színessé a kora esti programot.
November közepe óta vehetnek
részt a nagycsoportos korú gyermekek az Iskolaváró foglalkozásain. Gyermekek és szüleik egyaránt örömmel és nagy kitartással
járnak a kedd délutáni programra,
ahol a gyerekek olyan gyakorlatokkal, játékokkal, mozgásos és rajzos
feladatokkal találkoznak, melyek
segítik őket az iskolaérettség felé
vezető úton. A foglalkozások végén – míg az iskolába készülők a

nagy alakú füzeteikbe dolgoznak
– a szülők feltehetik kérdéseiket, a
Waldorf iskola tanítóival beszélgethetnek. Az Iskolavárón bármelyik
nagycsoportos kisgyermek részt
vehet családjával, attól függetlenül
melyik iskolát fogják később választani. A gyerekeknek jó élmény
az iskolát várni, készülni rá.
Az Iskolaváró záró akkordja lesz
március végén a játékos iskolaérettségi felmérés, ami után a szü-

lők részletes kiértékelést kapnak
gyermekeikről.
A következő Iskolaváró 2015.
január 6-án, kedden délután 17

órakor lesz a Waldorf iskolában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Waldorf iskola
tanítói.
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A nagyberuházások éve áll a cég mögött
A nagyberuházások éveként tekintek vissza az idei esztendőre,
mivel a működési területünkön gőzerővel indultak meg a vízminőség-javító programok, illetve a csatornázási projektek – így
értékelte a BÁCSVÍZ Zrt. 2014-es esztendejét Kurdi Viktor, a Társaság elnök-vezérigazgatója, majd hozzáfűzte: A 2014-2015-ös
kétéves periódusban 30 milliárd forint értékű víziközműves beruházás valósul majd meg, ami örömet és egyben nagy lehetőséget jelent a számunkra. Ezekben a projektekben a BÁCSVÍZ Zrt.
szakembergárdájával és tudásával, tapasztalatával vállalkozóként, alvállalkozóként is részt vesz. Ez nagyon fontos számunkra,
hiszen a cégünk eredményes, kiegyensúlyozott működtetéséhez
hozzájárult ez a munka is, mivel mintegy 250 millió forint árbevételt realizáltunk ezekből a feladatokból.
Kiskunfélegyházán a csatornázási projekt érkezett el idén abba
a szakaszába, hogy a felhasználók
ráköthetnek a hálózatra. Munkatársaink még a napokban várják azon
ügyfeleink készre jelentéseit, akik
végeztek a házi csatornaszakasz kiépítésével és a szolgáltatást igénybe kívánják venni. A műszaki átvételt 2014. december 20. és 2015.
január 5. között szüneteltetjük.
Kérjük, hogy aki rákötött a csatornára, az jelentse be ezt fogyasztói
irodánkban, mert a vonatkozó jogszabály szerint 2015-ben talajter-

helési díjfizetési kötelezettsége keletkezik annak, aki a rendelkezésre
álló – tehát az utcájában megépített
– szennyvízhálózatra nem köt rá.
Ez a díj pedig messze meghaladja
majd a csatornaszolgáltatásért fizetendő díj összegét.

Díjat kapott a cég
CSR tevékenységéért és a szervezetfejlesztésért is

A BÁCSVÍZ Zrt. 2012-ben kezdeményezett projektet annak érdekében, hogy a már korábban is
folytatott társadalmi szerepvállalását még hatékonyabbá, eredményesebbé tegye. Hiszünk abban,
hogy a társadalmi szerepvállalás
nem csak kötelességünk, de elköteleződés is egyben. Az elmúlt
években e téren, valamint szervezeti kiválóságában elért fejlődésnek az elismeréseként kaptuk meg
idén a „Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület” oklevelét
és plakettjét az „Elkötelezettség a
CSR Kiválóságért” pályázaton való
sikeres részvételéért.
A „Legjobb Munkahely” megmérettetésen is szép eredményt
értünk el 2014-ben, de a legfontosabb, hogy a felmérés viszszaigazolta a számunkra, hogy a
munkatársaink elkötelezettsége,
elégedettsége magas szintű, így
erre bátran építhetünk a jövőben
is. A cégünk egy olyan jövőképpel
rendelkezik, amivel a kollégáink
jelentős része azonosulni tud. Továbbra is az a célunk, hogy magas
színvonalú és üzembiztonságú
víziközmű szolgáltatással álljunk
az ügyfeleink rendelkezésére, s ezt
megfizethető áron tegyük.

Népszerű
az e-számla
Örülök annak, hogy sikerrel járt
az e-számlás kampányunk, s ennek hatására nagyon sok ügyfelünk
váltott erre a fizetési módra. Ennek a rendszernek az a lényege,
hogy nem sárga csekkel postán,
hanem e-mailen kapják meg a hó

végi számlát a fogyasztók, így a
fizetés kényelmesebb, gyorsabb és
környezetbarát is. Azonban nem
csak az e-számlás fizetés népszerű, hanem a cégünk által június
végén megjelentetett mobil alkalmazást szintén több százan használják már az okos telefonjukon.
Itt nem csak az aktuális egyenleget
lehet megnézni, de a BÁCSVÍZ legfrissebb híreiről is értesülhetnek a
fogyasztók, valamint a vízmérő állást ugyancsak be tudják jelenteni.
2015. – újabb hét településsel
bővül a BÁCSVÍZ által ellátott
terület és további fejlesztések
is várhatók
2014 tavaszán Cegléd városa és
hat környező község – Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Mikebuda, Nyársapát és Törtel – képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
víziközmű-szolgáltatás ellátásával
2015. január 1-jétől a BÁCSVÍZ
Zrt.-t kívánja megbízni. A Társaság jelenlegi szolgáltatási területe
így 2015-re 3 megyében, 55 településre bővül, az ellátott lakosok
száma pedig 307 ezerről 350 ezer
fölé emelkedik.
A jövő esztendő elé tekintve úgy
látom, hogy 2015-ben még a vízminőség javító és csatornázási programok befejezése lesz a meghatározó az életünkben. Az új művek
üzembe állítása olyan változással
is járhat, amit a lakosság érzékelhet, de bízom benne, hogy az átállás nehézségeit követően mindenki
elégedetten fogja nyugtázni ezt a
projektet, hiszen a minőség növelése a célunk, s a BÁCSVÍZ jövőképe ugyancsak erről szól.
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Az internet veszélyeiről
mindenkinek
A Natura Hungarica Alapítvány
szeptemberben kezdte meg azt a
hadjáratot, melynek célja hogy minden generációhoz eljusson az üzenet: „Az internet veszélyeket rejt”.
Először az általános iskolásokkal
foglalkoztak az alapítvány szakemberei, négyórás dráma- és élménypedagógiai eszközökkel színesített
foglalkozások keretében. A Constantinum általános iskolájából és
a kistérség 3 iskolájából 300 gyermek vett részt ezeken a rendhagyó
órákon. Ezt követően a foglalkozáson részt vevő gyermekek szülei
és tanárai részére tartott előadást
Miklya Luzsányi Mónika, a téma
szakértője. A projekt megkoronázásaként a középiskolás fiatalok is
teret kaptak. Film, fotó, vers, novella műfajokban olyan művet alkot-

hattak, mely a világháló veszélyeire
hívja fel a figyelmet. A beküldött
alkotások az online kapcsolatok
veszélyeit, az online zaklatást és az
internetes játékszenvedélyt dolgozták fel. Az alkotókat a szervezők
egy izgalmas kirándulásra vitték,
illetve számítógépes kellékkel ajándékozták meg.
A projekt az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési
Alapjának támogatásnak köszönhetően valósult meg.
„Az én cyber sztorim” c. projekt
a TANDEM Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően jött létre.
Az Ökumenikus Segélyszervezet
TANDEM Fejlesztési Alap pályázati
programja a VELUX Alapítványok
támogatásával és a DanChurchAid
közreműködésével valósul meg.
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A Kiskunfélegyházi Víziközmű
Társulat Hirdetménye
A városi szennyvízcsatorna-hálózat III. ütemére való rácsatlakozás jogszabály szerinti, azaz
szankció nélküli teljesítésének
határideje 2014. december 31.
A rákötési lehetőség a későbbiekben is fennáll, de már a talajterhelési díj időarányos terhe
mellett. A talajterhelési díj megfizetésével, esetleges mentesség
lehetőségével kapcsolatban a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál szíveskedjenek érdeklődni.
A rácsatlakozásra a Víziközmű Társulat igazolása, a csatorna-szolgáltatási szerződés BÁCSVÍZ Zrt.-nél való megkötése,
és a belsővezeték műszaki átvétele után van lehetőség.
A Társulat igazolásának feltétele, hogy az ügyfél a társulattal
szerződéses tagi viszonyban álljon, ne legyen fizetési hátraléka,
és közölje az érintett ingatlan
helyrajzi számát. A házi ráköté-

sek műszaki átvétele 2014. december 20. és 2015. január 5.
között szünetel, ezért újabb igazolásokat a Társulat csak ezt követően ad ki a szokásos ügyfélfogadási időben.
A 2015. évre vonatkozó 12 db
csekk kiküldése megkezdődött.
Amennyiben január végéig ez
nem érkezne meg a társulat tagjaihoz, akkor kérjük személyesen
vagy telefonon jelezni.
Áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk ügyfeleinknek és Kiskunfélegyháza minden lakosának.
Kiss Kálmán Tibor,
a Társulat elnöke
Lukács Péterné irodavezető
Irodánk címe: Innovációs
Központ, Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda
8-12 óra, csütörtök: 13-16 óra
Telefon: 76/430-690

48 000 Ft kedvezmény
a második Red Basic-től
Vodafone
Power to you

1Ft

Samsung
Galaxy Alpha
fémházas

Ha 2 évre a Red Basic A
csomagot választod e-Packkel.

Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza,
Mártírok útja 1.
Családi kedvezmény a második azonos néven lévő Red Basic-re, 2000 Ft havonta, 2 éven keresztül.
A Vodafone Red Basic ajánlat a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes, Egyéni Előfizetők részére, belföldi, személyi használatra. A havidíjban foglalt korlátlan percek, SMS-ek és MMS-ek kizárólag belföldi, nem emelt díjas irányok esetén érvényesek. Havidíjas Előfizetői Szerződés
esetén az Előfizető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét
előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze. További információ az üzletekben,
a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1401-es számon, a www.vodafone.hu-n és a Lakossági ÁSZF Díjszabás A fejezet 2.1.3. pontjában
található. A képek illusztrációk.

kiskunfelegy_100x133_alpha_TR DOM_dec.indd 1

Megkezdtük a 2015-ös bérletek értékesítését!
A bérletek korlátozott számban kaphatók!
Érdeklődni: 06/30-517-90-53
Címünk: Kiskunfélegyháza, a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett!
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

12/3/14 12:20 PM
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Tájékoztató magánfőzők részére

Adventi nyelvgyakorlás

2015. január 1-jétől módosul a
bérfőzés és a magán-pálinkafőzés szabályozása. A magánfőzés
(saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetben változik.
A magánfőzéshez ugyan továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló
desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon
belül, illetve 2015. január 1-jét
megelőzően beszerzett berendezés esetén 2015. január 15-ig kell
bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
2015. január 1-jétől változik,
hogy kit tekinthetünk magánfőzőnek, mivel gyümölcstermesztő
személynek kell lennie, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal
és párlat készítésére alkalmas
saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Az idén december 4-én ismét 100
mórás diák utazott az osztrák császárvárosba. A kirándulás első állomása a világ legrégebbi és Európa legnagyobb ciszterci kolostora,
Heiligenkreuz volt. Ezt Schönbrunn
és a monarchia korát idéző adventi
vásár követte. Az ínycsiklandó illatok mellett a forralt bor és a forró
puncs teremtett igazi karácsonyi
hangulatot.

A magánfőzőnek magánfőzött párlata után 1000 forint/
év átalányadó-fizetési, valamint
.adóbevallási kötelezettsége keletkezik, melyet a tárgyévet követő év január 15-éig együtt kell
teljesítenie – az arra rendszeresített nyomtatványon – a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Bővebb információ kérhető az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály Adócsoport
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u. 1. II/100-103.
Telefon:+36- 76/562-055
Adócsoport e-mail:
ado@kiskunfelegyhaza.hu
Ügyintézés ideje: hétfő; péntek: 7.30-12.00; kedd: 7.3016.00; szerda: 7.30-18.00
Kiskunfélegyháza Város
Jegyzője

Mint azt Dobó Aliz, a német nyelvi
munkaközösség vezetője, a program
szervezője elmondta: a kiránduláson
„élesben” is alkalmazhatták a diákok
a nyelvi órákon tanult kifejezéseket
felvilágosítás kérésénél, vásárlásnál,
beszélgetésekkor. Hazaérve pedig
projektmunkákban, németül és angolul számoltak be az adventi kiránduláson szerzett élményekről. A diákok
minden helyzetben helyt álltak.

Hirdetés

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. Tel.: 76/463-433
pályázatot hirdet MOSODAI DOLGOZÓ munkakör betöltésére
A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel létesítendő.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményi mosodájába beérkező textíliák válogatása, mosása, vasalása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet, cselekvőképesség; – 8 általános iskolai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– bizonyítvány másolata; – erkölcsi bizonyítvány
A pályázat beérkezési határideje: 2015. január 5.
A pályázatokat az intézmény címére, írásban kérjük benyújtani, a borítékon
kérjük feltüntetni, ”MOSODAI DOLGOZÓ”
A pályázati kiírásnak megfelelő jelentkezők kerülnek meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 9.
A munkakör várhatóan betölthető: 2015. január 15-től.

Szeretetebédre várja az 5. számú választókörzet
lakóit Balla László alpolgármester, önkormányzati képviselő december 23-án, kedden 13 órakor, a
Bajcsy-Zsilinszky utca 11. szám alatti épület udvarán.

A Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft.
köszöni a Teremtőnek a 2014. évben
reá rótt megpróbáltatásait és áldásait.
Köszöni a kollektíva nehéz és áldozatos
munkáját. Kívánja dolgozóinak, családjuknak, az agráriumban tevékenykedőknek, a város egész lakosságának,
hogy a 2015. év békességben, egészségben, gyümölcsöző munkában teljék
el. Szorgalmasan tevékenykedjünk
azért, hogy megvalósíthassuk elképzeléseinket, segítsünk másokat, lelkileg
kiegyensúlyozott és boldog családi életet éljünk!
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Mesevárosok márpedig léteznek!
Különleges kiállítás nyílt mézeskalácsházakból a Kiskun Múzeumban
Több, mint 40 mézeskalácsból épült házikó – közöttük
számos félegyházi, jellegzetes
épület ehető mása – várja a
látogatókat a múzeumban. A
meseváros fővédnöke, Csányiné Pap Andrea elmondta, hogy
számára a különleges kiállítás
megvalósítása egy varázslatnak tűnik.
– Örömmel vállaltam, amikor a
Kiskun Múzeum Baráti Körének
képviseletében Mészáros Márta
megkeresett, hogy álljak a rendezvény mellé, támogassam és népszerűsítsem. Számomra a mézeskalács házikó építése művészet, és
mindig csodáltam azokat az embereket, akik bele mertek ebbe vágni.
Örömmel látom, hogy sok ilyen,

számomra bátor ember van, és
szívesen vettek részt egy mézeskalácsváros felépítésében. Remélem,
hogy ez az összefogás nemcsak a

mesevárosnál tapasztalható, hanem ugyanezen összefogással fogjuk felépíteni saját városunkat is.
– Mesevárosok márpedig lé-

teznek, nem csak a képzeletünk
szüleményei – jelentette ki Dr.
Ónodi Izabella, a művelődési és
szociális bizottság elnöke. – Meseváros minden olyan közösség, ahol
a szeretet, az ünnep és az adni
akarás erősebb minden másnál.
Örömmel üdvözlöm ezt a nagyszerű kezdeményezést, melyben mi,
felnőttek újra gyerekek lehetünk,
és ti, gyerekek újra birtokba vehetitek a néha tévesen felnőttesnek
tartott múzeumot.
A mézeskalács-meseváros a
Kiskun Múzeumban tekinthető
meg. A helyszínen jótékonysági
tombolajegyet vásárlók között, a
negyedik adventi gyertya meggyújtása után gazdára találnak az ehető város mesés házikói.
tli

Mézeskalács „torna” Az ünnep fényét
növelik a gyerekek
Gyúrták a tésztát, formázták, majd feldíszítették és kisütötték a
mézeskalácsot a fiatalok Kovács János mestercukrász műhelyében. Ezzel tanultak, és mivel az elkészült termékeket hazavihették, így a karácsonyi felkészülés aktív részeseivé váltak.

Csillagok, angyalkák, és valamenynyi, a karácsonyt idéző díszek kerülnek a Petőfi tér fáira. A művelődési központ felhívására ugyanis
a város valamennyi iskolájának,
óvodájának gyerekei és nevelőik úgy döntöttek, hogy segítenek
ünnepi díszbe öltöztetni a várost.
December 10-én a József Atilla
iskola diákjai kezdték el az általuk

„Ne enni adj az éhezőnek, hanem
tanítsd meg halászni!” – mondja az
elhíresült távol-keleti bölcsesség. A
Sorsocskák Alapítvány természetesen rendszeresen megszegi a mondat első felét, a másodikat viszont
komolyan veszi. Ennek tükrében
indította útjára Dr. Ónodi Izabella
kuratóriumi elnök „A munkád öröme!” programját, amellyel szeretné
megismertetni a hátrányos helyzetű
fiatalokat Kiskunfélegyháza legsikeresebb mestereivel, szakmáival
és vállalkozásaival. A program műhely- és üzemlátogatásokkal, személyes ismerkedéssel, kézzel fogható élményekkel közvetít jó példát

a fiataloknak és segíti őket a közelgő
pályaválasztásban. Karácsonyhoz
közeledvén december 9-én Kovács
János mestercukrász tanította meg
a mézeskalács készítésére a Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és
Egészségügyi Intézmény öt ifjú delegáltját.
A tésztát ugyan már előkészítették, de a mester elmagyarázta tanítványainak, hogy a teavajból, porcukorból, vaníliás cukorból, mézből és
fűszerekből mennyit és hogyan kell
használni ahhoz, hogy finom mézeskalácsot készíthessenek. A díszítés
során pedig mindenki szabadon engedhette fantáziáját.
s-r

kiszemelt fácska feldíszítését. Az
elkövetkező napokban azonban a
többi iskola diákjainak karácsonyi ékszereivel is találkozhat mindenki, aki a piacra tart, vagy egy
sétát tesz a városközpontban. A
díszeket készítő gyerekek nagyon
büszkék arra, hogy hozzájárulhatnak városuk ünnepi hangulatának
megteremtéséhez.
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Városi bál
Ezennel köztudomásra hozatik, hogy
elérkezvén a bálnyitó idő, szeretettel hívatik minden félegyházi lakos és baráti
társaság 2015. január hó 10-én
délután 7 órára a Korona ízlésteljesen feldíszített nagytermébe, a félegyházi lakosság táncmulatságára, a városi
bál újjá alakításának alkalmából.
A bál keringővel nyittatik, a város közönségét mások mellett a Szegedi Nemzeti Színház helyben időző operaénekese,
Károlyfalvi Krisztina szórakoztatja.

Menüsor I-2.
Előétel: Szárított paradicsommal töltött szűzpecsenye rukkola salátaágyon kínálva
Főétel I: Kacsacomb jóasszony
módra burgonyalángossal és sült káposzta boglyával kínálva
Főétel 2: Roston hátszínszelet kacsamájas laskagombával borítva, medvehagymás burgonyapürével és vajas
bébirépával kínálva
Desszert: Fehércsokoládés brownie erdeigyümölcs-ágyon kínálva

A bál helyszíne: Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
A bál fővédnöke Lezsák Sándor úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke.
Védnöke Csányi József polgármester úr.
Belépőjegyek igényelhetők Szente-Vargáné Bertus Erikánál a
szvbertuserika@gmail.com e-mail címen,
vagy a 20/579-2264-es telefonszámon.

Hűen a többéves hagyományhoz,
idén december 14-én délután is
megrendezték a Szent István templomban a Zenebarátok Kórusának
és „zenebarátainak”, az Alapfokú
Művészeti Iskola Vonószenekarának
közös adventi hangversenyét. Kiskunfélegyháza lelkes, zeneértő és
-szerető közönsége igényli is ezt a
színvonalas zenei élményt, aminek
bizonyítéka, hogy ismét megtöltötte

a templom padsorait a hallgatóság.
A műsorban az adventi várakozást
kifejező művek mellett az Alapfokú
Művészeti Iskola Vonószenekarának
előadásában barokk művek, míg a
hangverseny záró szakaszában az
öröm hangjai csendültek fel, ismert, átdolgozott, régi és modern
karácsonyi dalok formájában. A
koncert végén a jelenlevők közösen
énekelték el a Mennyből az angyalt.

Határtalan jókedvvel

FELHÍVÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2015 januárjában a
DÉMÁSZ munkatársai Kiskunfélegyházán levágják azokat a
faágakat, gallyakat, amelyek az ingatlanok előtt a vezetékek biztonsági távolságán belül vannak. A polgármesteri
hivatal városüzemeltetési osztálya felhívja a félegyházi lakosság figyelmét, hogy aki szeretné saját maga elvégezni
a fametszéseket az ingatlanja előtti fákon, az tegye meg
januárig.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ködös, esős
időben a balesetveszély miatt,
illetve a villanyvezeték miatti
„áramáthúzás” miatt fokozott
óvatossággal végezzék a fák
metszését.
A DÉMÁSZ munkatársai csak
azt a téglalap alakú távolságot metszik ki a fákból, ami
számukra
védőtávolságként
a vezetékeknél szükséges. Az
általuk levágott ágak elszállí-

tásáról is gondoskodik a DÉMÁSZ, ez általában a metszéstől számított 5 nappal később
történik meg. A városüzemeltetési osztály felé lehet jelezni,
ha több mint egy hétig nem
takarítják el a DÉMÁSZ dolgozói a levágott gallyakat. a városüzemeltetési osztály intézkedik az elmaradt munkálatok
elvégzéséről.
Városüzemeltetési osztály

„A leglényegesebb, hogy mindnyájan itt vagyunk” – állítja egyhangúan a Félegyházi Citerazenekar
és Énekkar.
Heti egy alkalommal találkoznak a „szakmaköziben”, s ilyenkor
1 órát próbálnak. Természetesen
közben megünneplik egymás születés- és névnapját, vagy együtt mikulásoznak.
– Ebben az évben eddig 13 fellépésünk volt – számolta az együttes vezetője, Seres Dániel –, és még vár
bennünket további öt. Ünnepi műsort adunk elő, a repertoár adott, és
már mindent begyakoroltunk. Örülünk, hogy számítanak ránk.
A 2001-ben megalakult citerások
és a 2 év múlva csatlakozott dalosok
vezetője elmondta, hogy spórolósra
fogták működésüket. A kényszerű
takarékoskodás miatt nem is tud-

tak részt venni a minősítő megmérettetésen, így nem gyarapodott
a korábban már elért 3 arany és 2
ezüst. Pályázaton nyertek ugyan közel 80 ezer forintot, ám az összeg
a megvásárolt fellépő-mellényeken
túl, másra nem futotta.
– 4 év óta lemondjuk a minősítőt, mert már az utazás is sokba
kerülne. Sokfelé hívnak bennünket
szerepelni, vidékre is jó lenne, ha eljárhatnánk, de az is költségigényes.
Előfordult már olyan, hogy valahol
a műsor előtt fizettünk magunknak
egy menüt, aztán énekeltünk egy jót.
Négyen citeráznak, az énekkar 16
fős. Évek óta egy citerahúrra sem
kaptak támogatást, de bizakodnak:
– Valami majdcsak csurran-cseppen. de 70 év az átlagéletkorunk, és
a leglényegesebb, hogy mindnyájan
itt vagyunk.
tli

A Félegyházi Közlöny csapata

Következő lapszámunk 2015. január 30-án jelenik meg.
Köszönjük Olvasóink és Hirdetőink egész éves hűségét, és ezúton kívánunk örömökben gazdag, áldott ünnepeket!
December 26., péntek
Karácsonyi Klasszik Party Itthoni Arcokkal,
Sirius Klub, 22:00

Közgazdasági Szakközépiskola karácsonyi műsora, Sarlós
Boldogasszony-templom, 10:00

December 29., hétfő
Kosárlabda Gála, Városi Sportcsarnok, 08:00

December 23., kedd
Szünidei karácsonyi készülődés és kézműves foglalkozás,
Művelődési Központ, 10:00-tól 12:00-ig

December 19., péntek
A Szent Benedek Gimnázium diákjainak betlehemes
műsora, jótékonysági tea- és zsíroskenyér osztás, Sarlós
Boldogasszony-templom, 7:30

Móra Ferenc Gimnázium karácsonyi műsora,
Szent István templom, 11:00

Jótékonysági Játszóház és adományozás a nélkülöző
gyermekek javára. Vállalkozók Ipartestülete, 16:00-tól
19:00-ig

December 21., vasárnap
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar Karácsonyi
Hangversenye, Kossuth Szakiskola tornaterme, 18:00

A Rocktár növendékeinek és zenekarainak karácsonyi
koncertje: „Ártatlanok”, Rock Paradise, L.T.C.D., Xtigmatic,
Fullánk, Metamorf,Rocktár, 19:00

Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar Karácsonyi
Hangversenye, Kossuth Szakiskola tornaterme, 18:00

Meseváros mézeskalácsház jótékonysági tombolahúzás, a
Városháza előtt, 17:00

Negyedik adventi gyertyagyújtás, Hatvani Zsófia református
lelkésznő köszöntője, a Padkaporos Táncegyüttes
betlehemes műsora, a Városháza előtt, 17:00

XII. Sébi Kupa fekvenyomó verseny, Darvas József Ált. Isk.,
10:00

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

Pintér Anna „Credo” című kiállítása, Városi Könyvtár,
megtekinthető január 15-ig.

Jégpálya a Városi Könyvtár mögötti parkolóban, nyitva
december 22-től január 31-ig.

Adventi Forgatag kézműves kiállítás és vásár, Gorkij utca,
december 20-tól 24-ig.

Karácsonyi kézműves kiállítás és vásár, Művelődési Központ,
megtekinthető december 19-ig.

Állandó programok, kiállítások és ünnepi vásárok:
Karácsonyi kiállítás és vásár a Holló-kör galériájában,
megtekinthető december 6-19-ig.

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. december 19-től
2015. január 30-áig

December 20., szombat
Adventi Forgatag kézműves kiállítás és vásármegnyitó,
Gorkij utca, 09:00

Széljáró Balladás karácsonyi lemezbemutató koncert,
vendég a Gőzerő, Rocktár, 20:00

Január 18., vasárnap
Mekk Elek, Művelődési Központ, 16:00

Január 17., szombat
BIKINI koncert, vendég: Venzo, Rocktár, 20:00

Újévi Táncház, aprók és felnőttek mulatsága, Rocktár, 18:00

Január 16., péntek
Aki dudás akar lenni! Interaktív népzenei mesejáték,
Constantinum Sportcsarnok, 13:30

Újévi operett gála Oszvald Marikával, Műv. Központ, 19:00

Január 15., csütörtök
Vulkánok hátán járva: JÁVA,dr. Szilassi Péteregyetemi
docens előadása, Városi Könyvtár,17:00

Január 12., hétfő
Emlékezés a doni tragédia 72. évfordulójára,Öreglaktanya
15:00, Felsőtemető 16:00

Január 10., szombat
Évnyitó ZORALL koncert, Rocktár, 21:00

Január 6.,kedd
Könyvek Klubja Olvasókör,Forster, C. S.: A túsz c. novellája.
Vezeti: Szabó Imre László filozófus, Városi Könyvtár, 16:45

Szilveszteri Petőfi-futás, Kossuth u, 11:00

Petőfi a betyár, Kuncz László vers- és énekmondó műsora
Petőfi Sándor születésének 192. évfordulója alkalmából.
Városi Könyvtár, 10:00

December 31., szerda
Koszorúzási ünnepség, Petőfi Emlékház, 9:30

Előszilveszter a Rocktárban, Paddy and theRats, Frankzafka

December 30., kedd
Szünidei kézműves foglalkozás, téli díszek készítése,
Művelődési Központ, 10:00-tól 12:00-ig

Rákász Gergely Koncertorgonista Spirit c.
élményhangversenye, Művelődési Központ, 17:00

Petőfi Mozi
December 19-23.
13:00 3D A Madagaszkár pingvinjei, animációs
15:00 3D Exodus: Istenek és királyok,kalandfilm
17:30 Dumb és Dumberkettyó, vígjáték
19:30 3D A hobbit - Az öt sereg csatája, kalandfilm
December 24. Karácsony napi akciós belépő
10:00, 12:00 3D Madagaszkár pingvinjei, animációs
December 25-30.
12:00 3D Asterix - Az istenek otthona, animációs
14:00, 18:00 Éjszaka a múzeumban - A fáraó titka,
kalandfilm
16:00 3D Hős6os, animációs
20:00 3D A hobbit - Az öt sereg csatája, kalandfilm

Január 29., csütörtök
25 éve halt meg Kovács Ferenc szobrászművész, Szabó
Ildikó művésztanár előadása, Városi Könyvtár, 17:00

Január 28., szerda
Képpé formált háború, Sebestyén Imre első világháborús
képeslapgyűjteményét bemutatja dr. Pallagi Mária történész,
Városi Könyvtár, 17:00

Január 24., szombat
Ismerős Arcok, Good Company koncert, Rocktár, 20:00

Mórás Szalagozó buli: RockParadise, Dj. Kopi, Rocktár, 22:00

Január 23., péntek
Ircsik József festőművész kiállítása, Városi Könyvtár, 17:00

Január 22., csütörtök
Himnuszmondó verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából
az általános iskolák 7.- 8. osztályos tanulói számára a
Himnusz születésnapján,Városi Könyvtár, 14:00

Január 20., kedd
Betűbölcsi Baba-mama Klub, Városi Könyvtár, 10:00

kivágható programmelléklet

Karácsonyi Délután a Baptista gyülekezettel, zenés és
színes programok, dísz és ajándékkészítés, Móra Ferenc
Gimnázium tornaterme, 17:00

2014. december 19.
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Lakcím nélkül
Van, hogy egy egész élet kincsei és kellékei elférnek egyetlen
ágyon. Vannak, akiket karácsonykor sem vár meleg otthon, szerető család, kalácsillat. Kiskunfélegyházán a 100 fő befogadására alkalmas nappali melegedő, a 82 férfi és 43 nő elhelyezését nyújtó éjjeli menedékhely, továbbá a 14 férőhelyes átmeneti
szállásból álló hajléktalanellátó rendszer kísérli meg legalább
komfortosabbá tenni a fedél nélkül élők ünnepét.
– 1999 óta van hajléktalanellátás a városban, itt, az Alpári út
61. szám alatt 2010 óta fogadjuk
a rászorulókat. Országos felvevőhely vagyunk, sok érintett szerint a
legszínvonalasabbak egyike – magyarázza Rátkai Sándor szakmai
egységvezető-helyettes, miközben
végigjárjuk az intézményt.
Az átmeneti szállás és a nappali
melegedő ugyanazon épület szobáit és auláját jelenti. Az intézmény a
nap 24 órájában nyitva tart, de a hálókat – vagyis átmeneti szálláshelyeket – csak 17 órától lehet elfoglalni.
A zord téli hetekben sokan az egész
napot az épületben töltik. Néhányan
tévéznek, mások rejtvényfejtéssel,
beszélgetéssel múlatják az időt,
ami errefelé gyakran jár ólomlábakon. Minden délben 50 adag meleg
ebédet osztanak szét a népkonyhán,
ami töredéke a jelentkező igénynek.
Ezért a dolgozók próbálják a legrászorulóbbaknak juttatni.

Mert bármennyire is furcsán
hangzik, itt is vannak szegényebbek és jobb módúak. A lakók többségének van némi jövedelme, ha
több nem, a 22.800 forintos foglalkoztatás-helyettesítő támogatás.
Hozzájuk képest a több tízezer forintos nyugdíjjal rendelkezők mármár vagyonosnak számítanak.
Rátkai Sándor szerint a csapat részben cserélődik, de 50-60
százalékuk gyakorlatilag évek óta
itt él. Az idősek, betegek és rokkantak számára különösen nehéz
továbblépni, de azért mindig akadnak olyanok is, akik talpra állnak a
krízishelyzetből. Sokan szenvednek
pszichiátriai betegségekben vagy
küzdenek más, gyakran halmozott
egészségügyi problémákkal, és
mindnyájukra fokozott lelki terhet
ró az otthonuk hiányából adódó
veszteséggel való megküzdés.
Emberi sorsok. Megkövesedett fájdalmak, csalódások, hi-

bák, tévutak vezetnek idáig, de
olyan is van, aki önhibáján kívül
került kiszolgáltatott helyzetbe.
Akadnak, akiket rászedtek vagy
hitel vitte el mindenüket. Sokszor
családi problémák, alkohol, drog
áll a háttérben. Az idős, elesett,
magányos embereket megpróbálják szociális otthonban elhelyezni,
de a többiekért is mindent megtesznek az itt dolgozók. Az elmagányosodott, perifériára szorult
emberek számára néha a társadalomhoz kötődő utolsó szál a
gondozótól kapott figyelem, emberi szó. Némelyeknek a hajléktalan lét az út vége. Másoknak egy
másik élet kezdete. Addig is ez az
otthonuk. Talán utolsó esély egy
emberhez méltó élethez, amit a
mosás és tisztálkodás lehetősége,

egy ágy, matrac, tiszta ágynemű
testesít meg.
Ferenczi Ilona tavaly áprilisban
Szegedről jött Félegyházára, azóta
itt él. Voltak jobb időszakai, például
amikor napszámban dolgozhatott.
Most azonban se munkája – pedig több helyre is jelentkezett – se
pénze. Könny szökik a szemébe,
úgy mondja: el lesz ő karácsonykor
a szállón, csak az unokájának tudna ajándékot küldeni!
Rátkai Sándor hosszan sorolja
mennyi szervezet, alapítvány, magánszemély gondol adománnyal,
étellel hajléktalan embertársainkra, különösen az ünnepet övező
időben. Talán ezek a gesztusok is
hozzájárulnak, hogy mindig van,
akinek sikerül megerősödni, talpra
állni és új életet kezdeni.
T.T.

Jutalomfalattal ünnepelnek
Néhány szerencsés kutyus új gazdája társaságában várhatja már
az angyalkát. Persze a kutyamenhelyen maradtaknak sem lesz
ugyanolyan a karácsony, mint a
többi nap: ők jutalomfalattal és
más finomságokkal ünnepelnek.
Marancsikné Némedi Erzsébet,
a Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány
titkára, a Herosz Kiskunfélegyházi szervezetének elnöke díszekkel
varázsol állatok karácsonyfáját
a menhely előtt álló fenyőfából,
amely alatt bárki elhelyezheti az
árva kutyáknak szánt adományát.
Ottjártunkkor éppen Németországból érkezett bőséges ajándék:
minőségi tápokat, konzerveket, vitaminokat, játékokat küldtek a távol élő állatszeretők Félegyházára.
A mikrobusz visszafelé sem ment
üresen, hat kutya utazott örökbefogadójához. Ettől sajnos nem

lett több hely a menhelyen, mivel
ugyanennyi eb került be az elmúlt
héten. Chip – bár 2013 óta kötelező volna – egyikben sincs.
Erzsike és munkatársai a karácsonyt is az állatok között töltik.
– Szenteste vagy szilveszter,
mindegy! Ugyanúgy el kell látni az

állatokat, mint
bármely hétköznap. Ki kell takarítani, etetni…
Évek óta megrendezzük
az
állatok karácsonyát. Feldíszítjük a fenyőfát,
aminek az alja
lassan megtelik
finomságokkal,
plédekkel, edényekkel…
és
kapunk pénzadományt is – avat be az ünnep
részleteibe Erzsike. A családosok
ilyenkor a szokásosnál kicsit korábban elmehetnek, ő tovább marad. Mint mondja, neki a kutyák a
családja. Otthon nem tart állatot,
ahhoz túl sokat van távol. Az állatmenhely öreg tacskóját, a rangidős

Totót viszont a sajátjának tekinti.
Itt többet élvezhetik egymás társaságát, mintha hazavinné. A nyugdíjas pedagógus személyes példájával mutatja: az állatvédelem nagy
elköteleződés, rengeteg áldozat.
Évek óta nem utazott el hosszabb
időre, számára nincs ünnep- vagy
munkaszüneti nap. Erre nem túl
sok ember kapható.
A félegyházi elkóborolt ebeknek
azonban szerencséjük van. Erzsikén kívül Huszka Tamás telepvezető, dr. Medgyesi József állatorvos, számos önkéntes, és a telep
alulfizetett dolgozói is elkötelezettek a sorsuk iránt. És szerencsések
azért is, mert Baranyi-Réczicza
Tímea segítségével és külföldi
állatvédelmi szervezetek közreműködésével évente száznál több
kutyát fogadnak örökbe.
T. T.

2014. december 19.

KIS KARÁCSONY, NAGY KARÁCSONY  FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

13

A narancsos kacsasült elmaradhatatlan
Jól érzem magam a bőrömben, sőt egyre jobban a karácsonyi
készülődés közepette. Vége az őszi nagy hajtásnak. Túl vagyunk
a kudarcokon és sikereken, jöhet a jól megérdemelt pihenés.
Ilyenkor nagy kő esik le a szívemről – kezdi beszélgetésünket
Árvai Zoltán, a KHTK Kézilabda Szakosztályának vezetője, amikor
az adventi időszakról faggatom.
Persze azért van bennem egy kis
stressz is. Ez a vásárlások miatt
jön elő. Nagy a család, Félegyházán és Kecelen is sokakat felkeresünk karácsonykor, és ilyenkor
nehéz kiválasztani az ajándékot.
Nehéz dönteni, hogy ki minek örülne igazán. Persze nem ez a lényeg
a karácsonyban, hanem az, hogy
végre nem futólag találkozunk.
Leülünk egy ebédre, vacsorára és
kényelmesen elbeszéljük azt, amire egész évben nem volt időnk, türelmünk.
A legszebb azért a szenteste.
Erre közösen készülünk a családdal. Feleségemmel Évivel, kislányaimmal Eszterrel és Kornéliával
együtt választjuk ki a fenyőt. A
befaragás az én dolgom, de a díszítést már együtt végezzük. Nem
szoktuk csillogó-villogó díszekkel
elborítani a karácsonyfát. Magunk
készítette apróságokkal ékesítjük.
Amikor már pompázik a fa, a nappaliból felmegyünk a szobába, ahol

játszadozunk. Egyszercsak megzizzen egy harangocska, amire a
gyerekek azonnal felfigyelnek, és le
kell vonulnunk a karácsonyfához. –
A lányok szerencsére még hisznek
az angyalkákban, legalábbis hinni
akarnak. – Fantasztikus élmény,
amikor kibontjuk az ajándékokat.
Gyertyát gyújtunk és énekelünk,
szeretgetjük egymást.
– Gondolom a szeretetteljes
pillanatok után pedig jön a vacsora. Mindig ugyanaz a menü
nálatok?
– Minden évben próbálkozunk
valami újjal, de a narancsos kacsasült az elmaradhatatlan. Ezt
csodálatosan készíti a párom és
ragaszkodunk hozzá. Vacsora után
a felnőtteknek jöhet egy laza borocska, a gyerekeknek pedig a finom tea.
– Említetted, hogy a karácsonyhoz közeledve túl vagyunk
a kudarcokon és sikereken.
Hagyjuk most a kudarcok so-

rolását, mondj egy-két dolgot,
amit sikerként éltél meg.
– Az egyik legfontosabb, hogy
szerettük volna, ha édesanya többet otthon tud lenni, és ezt elértük. Kevesebb munkát vállalt, így
több időt tudott együtt tölteni a
gyerekekkel. Ráadásul még olyan
elfoglaltságra is jutott ideje, amit
nagyon szeret. Ez pedig a kézilabda. Az én hobbim a kézilabda,
amiben váltakozva értek kudarcok és sikerek. Bizony előfordult,
hogy elvesztettünk olyan mérkőzéseket, amelyeket papírforma

szerint hozni kellett volna. De a
fiúk feledtetni tudták a rossz érzéseket azzal, hogy a vereség után
felálltak, és olyan csapatok ellen
is pontokat szereztünk, amire
egyáltalán nem számítottunk. Ez
a felnőtt csapatnál és az utánpótlásnál egyaránt előfordult. Örömömre szolgál, hogy az utánpótlás csapattal jól szerepeltünk. Az
még inkább megnyugtató, hogy
kezd kialakulni egy jól összeszokott gárda, akik előbb-utóbb jó
felnőtt csapatot alkothatnak.
H. S

A rendőrkapitány karácsonya
Családi körben ünnepel, de aprósüteménnyel meglátogatja a
kollégáit.
– A karácsonyi menüt mindig
megbeszéljük, ám hosszú évek hagyományai alapján halászlé készül,
és aszalt szilvával töltött pulyka
kerül még az asztalra – mondta
Timafalvi László rendőr alezredes, kapitányságvezető. – Kiderült,
hogy a feleségem éppen olyan jó
halászlét főz, mint az édesapám,
úgyhogy még addig eldől, ki lesz az
idei szakács. A saláták elkészítése
az én tisztem.
– Hogyan zajlik a készülődés?
– A fa megvásárlása az én dolgom, és az égősort néha kicserélem, díszeket pedig minden évben
veszünk néhányat a meglévőkhöz.
Gyerekkoromban sajátmagunk készítettük a díszeket, ragasztottuk,
hajtogattuk, s amíg a fiúk kicsik

voltak, átörökítettük ezt a hagyományt, de kinőttek belőle. Kicsit
hiányzik ez a közös élmény. A karácsonyfa alá jelképes ajándékok
kerülnek, apróságok, de mind meglepetés, sosem beszéljük meg előre.
– Az előkészületek és az ünnepek alatt, mint magánember
is ügyel a bűnmegelőzésre?
Otthon mennyire rendőr?
– Természetesen ugyanúgy figyelek a biztonságra, a bankkártyától a
lakás bezárásáig, ahogy azt a lakos-

ságnak javasoljuk. Egyébként a nap
24 órájában készenlétben vagyok,
a vezetőnek értesülnie kell minden fontos eseményről, s ha nem
is kell bemenni a kapitányságra,
mindenről tudok. Nem meglepetés,
szinte hagyománynak számít, ezért
elárulhatom, hogy karácsonykor
meglátogatom majd egy kis aprósüteménnyel felszerelkezve, az éppen
ügyeletben lévő kollégáimat.
– Mivel tölti a család a hosszú
ünnepet?
– Amíg kicsik voltak a gyerekek,
Ákos és Gergő, a szentestét együtt
töltöttük négyesben, és másnap
meglátogattuk a szülőket. Az idén
édesapám és nővéremék társaságában ünnepelünk, mi látjuk őket
vendégül. Ebben az évben nem
utazunk el, korábban wellnessezni, kirándulni jártunk. Karácsony
másnapján anyósomékat látogat-

juk meg, az lesz a menős program.
Keveset tartózkodunk otthon és
keveset vagyunk együtt, dolgozunk,
a gyerekek távol vannak, ritkán találkozunk, így átértékelődnek az ünnepek. Amikor pedig visszamennek
a gyerekek, „útravalót” készítünk
számukra. Úgy tervezem, hogy az
ünnepeket felhasználom arra is,
hogy készüljek a constantinumos
tanítványaim próba-érettségijére,
és kikapcsolódásként majd olvasok
vagy filmet nézek, hangulat kérdése, hogy melyiket választom.
– Milyennek látja a majdnem
elmúlt évet?
– Sok munkasiker van mögöttünk, jól dolgozott a kapitányság.
Három osztályban tanítok, ez sok
időt leköt a munkán kívül, de szívesen teszem, és összességében
csak elégedett lehetek a 2014-es
esztendővel.
tli
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A karácsonyi rajz a legbecsesebb
ajándék a Kiss-családban
Sekrestyés, harangozó, karbantartó és gondnok a Sarlós
Boldogasszony
Templomban
Kiss Zoltán. Emellett vőfély,
néptáncosként évek óta „koptatja a csizmát”, és fafaragással is foglalkozik. Advent idején felsokasodnak az egyházi
teendők, de arra gondot fordít,
hogy családjában is szép legyen a karácsony.
Feleségem Márti, gyermekeim,
Márton, Anna és Lukács ebben az
időszakban sokszor hiányolnak engem. Ennek ellenére megtaláljuk a
módját, hogy szeretetteljesen ünnepeljük meg a karácsonyt – kezdi
az ünnepi történetet Kiss Zoltán.
Régebben befaragtam a fenyőfát
(ez ma is az én feladatom), beraktam a nappaliba, az angyalkák
pedig éjjel feldíszítették. Így reggel csodálkozva ébredhettünk. Ma
már ez kicsit másként történik,
de a legkisebb gyermek, Mártonka még mindig úgy tudja, hogy az
angyalkák varázsolták széppé a
karácsonyfát. A nagyobb testvérek

mézeskalácsot sütnek, ajándékokat készítenek és segítenek a díszítésben.
– Hogyan telik az ünnep napja?
– Amikor hazaérünk a délutáni
ünnepi szentmiséről, akkor megtörténik az ajándékok átadása.
Imádkozunk, felolvassuk az evangéliumból a Jézus születéséről
szóló részt. Utána a közös vacsora következik, majd elmegyünk a
templomba, megnézzük a pásztor-

játékot és részt veszünk az éjféli
misén.
– Milyenek a család ajándékozási szokásai?
– Nálunk a gyerekek örülnek
minden apróságnak. Nincsenek
elkényeztetve, tudják az értékeket. Pár évvel ezelőtt egy televízió
volt a közös ajándék, és annak is
ugyanúgy örültek, mintha mindenki külön-külön kapott volna
ajándékot. Természetesen ők is

megajándékoznak minket. A legnagyobb már vásárolgat, de Anna
és Lukács összefognak és maguk
készítik a meglepetést.
– A gyerekektől kapott ajándékok között van olyan ,amelyik
különösen kedves?
– A rajzok. Szinte minden évben
kapunk rajzokat. Ezeket egy mappában őrizzük. De legalább ekkora
becsben tartjuk azt a képkeretet,
amelybe régebbi családi fotókat
ragasztottak.
– A családi vacsorának vannak szabályai?
– Hagyományosan készítjük el a
családi menüt. Mindig van halászlé
és mákos guba. Természetesen az
ünnepek alatt asztalra kerülnek a
sültek és a töltött káposzta is.
– Vőfélyként van feladata ebben az időszakban?
– Vannak, akik ilyenkor kötnek
házasságot. De én katolikus embernek vallom magam és nagyböjt,
illetve advent időszakában nem
vállalom a vőfélykedést. Mindennek megvan a maga ideje.
H. S.

Egyszerű vacsora, esti séta, közben jön a Jézuska
Dr. Sinkó Melinda családjában
minden karácsony ugyanolyan:
közös és meghitt.
Amikor telefonon egyeztettük
az interjú időpontját, azt mondta,
hogy kitakarít nekem egy sarkot.
Dr. Sinkó Melinda (37) háziorvos,
a baba-mama klub vezetője mindent kitakarított – vagy nem is volt
mit –, muffint sütött, és bezárta
Picurt, a pumit.
– Együtt díszítjük fel a fenyőt,
megvacsorázunk, a menü sült pulyka lesz salátával, utána sétálunk
egyet, ha lesz hó, ha nem, megnézzük az ünnepi fényeket, közben jön
a Jézuska.
– Ki engedi be, ha senki sincs
otthon?
– Valaki visszaszalad szaloncukorért, mert arra szükség van a
sétához… – mesélte Melinda. –
Utána kibontjuk az ajándékokat és
együtt játszik a család. Három gye-

rekünk van, Ferike 11 éves, Imike
8, és az egyetlen kislány, a 4 esztendős Virág. Férjem, Géza a József Attila Iskolában tanár. A fiúk
inkább anyásak, sokat legóztam és
vonatoztam már velük, esténként
rendszeresen,
összekuporodva
mesélünk. Mi is ebben a világban
élünk, úgyhogy rajzfilmeket is nézünk, de a mindennapi olvasás
nem maradhat ki. Karácsonykor ez
annyiban változik, hogy több időnk

van egymásra, és ez már a készülődés időszakában is meglátszik.
– Milyen lesz a karácsonyfa és
mi lesz alatta?
– Viszonylag kicsi műfenyő, saját
készítésű díszekkel. Gömböket és
törékeny díszeket nem rakunk fel.
– Nehogy felborítsák a gyerekek? Nem olyan kicsik már.
– Megoldják… Ferike már ismeri
az ajándékozás hátterét is, Imike
hosszú listákat készít, és a kívánságok felsorolása mindennap változik, számukra a legó a sláger. Virágnak bizonyára babát és babaruhát
hoz a Jézuska, de nem a túl nyugatias fajtából, inkább baba-szerű
babát. Karácsony szentestéjén 1011 óráig fent vagyunk. Aztán első
nap édesanyáméknál jön össze a
család, nővéremék is két gyerekkel,
másnap pedig meglátogatjuk férjem szüleit is. Az ünnepek után elmegyünk kirándulni, fürdőbe, szán-

kózunk a dombról, ott majd néhány
nap összemosódik.
– A baba-mama klubból ismerlek, amit közösségnek nevezel.
– Ők a szívem csücskei, személyes, napi kapcsolat van közöttünk.
Tavaly karácsony estéjén is beszéltem az egyik anyukával, mert aggódtam érte.
– Az évvége közeledtével
szoktad-e értékelni az elmúlt
esztendőt?
– Nincs értékelés, nincs fogadalom és nincs tervezgetés, hiszen
beszélő viszonyban vagyunk egymással, és mindennap megtehetjük. Most végeztem, háziorvos vagyok, augusztusig voltam rezidens,
s mint főállású anya készültem a
vizsgákra. Az itthoni lemaradást
próbálom behozni, mint például a
takarítás. Januártól olyan munkát
szeretnék, ami összeegyeztethető
a családdal is.
tli
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Megyei úszóbajnokságot rendeztek
Kiskunfélegyháza adott otthont
december 14-én a megyei utánpótlás rövidpályás úszóbajnokságnak,
melyen 16 versenyszámban közel
százan indultak el. A Bács-Kiskun
Megyei Úszó Szövetség és a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület által megtartott versenyen a helyiek
mellett Kecskemét, Kalocsa és Kiskunhalas legjobbjai vettek részt. A
félegyházi csapatot mintegy 40
úszó képviselte. A megmérettetésen igazolt és nem igazolt versenyzők is rajthoz állhattak.
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Szabó Boglárkát
választották az év
női futsalosának
Nem maradt elismerés nélkül
az Astra Kiskunfélegyháza HFCvel NB I-es futsal bajnokságot
és Magyar Kupát nyerő Szabó
Boglárka idei teljesítménye.

Elismerés a birkózóknak
Decemberben tartotta meg a
Magyar Birkózó Szövetség a hagyományos, „Karácsonyi Party”
elnevezésű rendezvényét, ahol ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a legnagyobb sikerekről és
díjazták a sikeres versenyzőket és
a közreműködőket.
A Kiskunfélegyházán végzett
munka elismeréseként az egyesület edzője, Szabó József a „BIRKÓZÓK NEVELÉSÉÉRT” díjat kapta, melyet a szövetség elnöke, dr.
Hegedűs Csaba és igazgatója és
Gáspár Tamás olimpiai és világbajnokok adtak át.

Harmadik
helyen
telelnek
a kézisek
Parádés játékkal bravúros győzelmet aratott az NB II-es kézilabda bajnokság őszi záró
fordulójában a Kiskunfélegyházi
HTK. Az együttes a még veretlen, listavezető Törökszentmiklósi Székácsot múlta felül
35-33-ra. A magas színvonalú,
pörgős találkozón végig a félegyházi csapat vezetett és az
utolsó percekben hármas emberhátrányban sem engedte ki
a kezéből a győzelmet.
NB II férfi felnőtt, Délkelet 11.
forduló: Kiskunfélegyházi HTK –
Törökszentmiklósi Székács (1511) 35-33.

A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére
a hazai szövetségek idén is leadták voksaikat, mely alapján
eldöntötték, hogy kik voltak
sportáguk legjobbjai. A futsal
szakágban a nőknél Szabó Boglárka 2013 után második alkalommal kapta meg az elismerő
címet.

Egyéni és csapatsikerek tornában

A diákolimpia keretein belül a
XX. „ÖCSI BÁCSI” Torna Kupán
vettek részt Kalocsán a Jövő Bajnokai DSE tornászai december

12-én. A versenyen korcsoportonként 14 csapat állt a szerekhez. A kiskunfélegyházi fiatalok
csapatban az első és a második

korcsoportban egyaránt győzni
tudtak. Egyéniben Palásti Enikő
és Gombás Bora korosztálya
legjobbja lett.

Az oldalt írta és szerkesztette Gubu Zoltán
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Leírhatatlan volt az öröm
Gazdikereső
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és
gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni. Amennyiben a
gazda nem jelentkezik az állatért,
az 14 nap elteltével szabadon
gazdához juttatható.
A bemutatott kutyák után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634,
vagy a 70/313-9059 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13-tól 16.30-ig.
Csíkos(ka): december 6-án került
be, keverék kan.
Drazsé: december 7-étől van a
telepen, foxterrier keverék, fiatal
kan. Mindkettő a Szegedi úton kóborolt, az Eldorádó kocsma környékén.
Stella: december 12-én találták
az Alpári út elején, a Lovag-tanyánál. Steffi jellegű szuka.
Gubanc: december 10-én érkezett a puli jellegű keverék idősödő
kan, a Szeder utcán kóborolt.
Lencsi: december 8-án hozták be,
találták. Pincsi jellegű szuka.

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Pomázi Pálné Kis Margit – Kiskunfélegyháza, Csányi Istvánné Mészáros Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Papp Istvánné Kalmár
Anna – Kiskunfélegyháza, Nagy Ferenc Antal

A múlt héten bemutatott kutyák
közül Tüszi Németországban lopta be magát új gazdija szívébe,
aki mellett remekül érzi magát új
macska barátaival. Kántorra van
érdeklődő, de még nem vitték el.

– Kiskunfélegyháza, Palatinus András – Kiskunfélegyháza, Lajkó László – Balotaszállás, Dani
György – Kecskemét, Dobos Pál – Kecskemét,
Puliusz Tibor Ferencné Náfrádi Erzsébet – Kecskemét, Bónus Pál – Kecskemét, Rehák Erzsébet
Sára – Kecskemét, Kis Antalné Tubak Erzsébet
Mária – Pilisvörösvár.

Öt számítógéppel lepte meg a Családok Átmeneti Otthonában lakó
gyerekeket és felnőtteket Kiss
Kálmán. A kiskunfélegyházi számítástechnikai berkekben Gustty
néven jól ismert szakember a gépekre a tanulást segítő és játékprogramokat telepített, emellett
egy nagyobb teljesítményű géppel
az internetes hozzáférést is lehetővé tette az otthon lakóinak.
Leírhatatlan volt az öröm, amikor a számítógépeket birtokba vették a gyerekek a Családok Átmeneti Otthonában. Az is természetes,
hogy nem az iskolai, a matematika,
az irodalom és nyelvek tanulását
segítő programokat nyitották meg
elsőként, hanem a játék örömének
áldoztak.
Hatalmas lehetőség a gyerekeknek, hogy megkaptuk ezeket a
gépeket. Sugárzott az arcuk, amikor birtokba vették és használni
kezdték őket. Segít ez bennünket
abban, hogy jókedvűen, hasznosan
tudják tölteni a szabadidejüket, és
kikapcsolódásra is lehetőségük legyen – mondta el a gépek átvétele
után Szalainé Őrző Emília az intézmény szakmai vezetője.
Hirdetés

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT

Hirdetés
Nincs Karácsony PC Varázsló nélkül! Nálunk megtalál mindent amit a fa alá
tehet! Tabletek, notebookok, asztali számítógépek és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban! Ráadásul…
Az új készüléke mellé ajándékba
adunk egy hozzávaló kiegészítőt!

+Ajándék +Windows 8.1! Br. : 86.990 Ft
Jöjjön be és nem fog csalódni!

Kiss Kálmán, aki hosszú évek
óta a helyi számítástechnikai versenyek főszervezője, kapott és vásárolt alkatrészekből rakta össze
a gépeket. A programokat is gondosan válogatta, annak érdekében,
hogy megfelelőek legyenek a használói korosztálynak. Úgy gondolja, hogy a legjobb helyre kerültek
számítógépei, mert olyan gyerekek
vehetik birtokba, akik a családi
helyzetük miatt ezt nélkülözik.
Az sem baj, ha a játékokkal kezdték el a használatot, mert így megismerik a számítógép működését,
és a későbbiekben már komolyabb
programokkal is bánni tudnak.
Azért teremtettem internetezési
lehetőséget is a gyerekeknek, mert
eddig nem volt lehetőségük sem
vezetékes, sem egyéb módon kapcsolódni a világhálóhoz. Mostantól
tudnak levelezni, ismerkedni a világgal. Jó volt látni, tapasztalni az
adomány fogadtatását. Jó érzéssel
töltött el, hogy ajándékozhattam.
Megígértem, hogy nem csak használatba adom a számítógépeket,
hanem a folyamatos karbantartásukat is vállalom – mondta el az
adományozó.
H. S.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet
kíván a Süveges Autósiskola!
Továbbra is várjuk a vezetni vágyókat!
Süveges Autósiskola vezetésben
vezetünk!
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