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Külterület – Ahol a víz az úr

Félegyháza külterületein is egyre komolyabb gondot jelent a 
belvíz. A járhatatlan utak miatt nehezen közelítik meg a mentők 
a tanyákat, a postások csak kerülőutakon képesek eljuttatni a 
küldeményeket. A napi odafigyelést biztosító tanyagondnokok is 
csak nehezen jutnak el a rászorulókhoz, és a tanyabolt sem tudja 
ellátni a belvizes területen élőket.

A napokban Ván Jenő önkor-
mányzati képviselő és Sipos Ró-
bert, az önkormányzat városüze-
meltetési osztályának szakembere 
térképezte fel a kialakult helyze-
tet. A Jászszentlászlóval határos 
13-as körzetben tapasztalták a 

legnagyobb gondokat. Ebben a tér-
ségben mintegy 250 lakó minden-
napjait teszi lehetetlenné a belvíz. 
A tanyaépületeket ugyan még nem 
veszélyezteti közvetlen veszély, de 
közülük sok már megközelíthetet-
len. Lakóik – felnőttek és gyere-

kek – csak gumicsizmában tudják 
megközelíteni otthonaikat. Autói-
kat a legközelebb eső magaslaton 
parkírozzák. Egy itt élő családnak 
a tűzifát sem tudták bejuttatni hoz-
zátartozóik. Két traktor segítségét 
kellett kérni ahhoz, hogy a fűtés 
megoldódjon.

Fokozza a gondokat, hogy az 
ásott kutakból sem háztartási, 
sem egyéb célra nem lehet hasz-
nálni vizet. A belvíz ugyanis a talaj-
szint alatt harminc centiméterrel 
már ott is jelen van, ahol kívülről 

még nem látszik. De a legtöbb he-
lyen, a balesetveszély elkerülése 
miatt a hidroforok szivattyúit is le 
kellett szerelni. A törpe vízművek 
hiányában maradt a kannás víz és 
az ásványvíz. Jelenleg mindkettő 
nehézségek közepette juttatható ki 
a tanyákra.

Ván Jenő önkormányzati képvi-
selő a bejárás tapasztalatai alapján 
megfogalmazta: az önkormányzat 
a pillanatnyi helyzetben annyit tud 
segíteni, hogy az ott élőkkel együtt 
közreműködik a vízelvezetésben. Fo
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Ahol a víz az úr 

Azt is megfogalmazta a képvi-
selő, hogy a belvizes területeken 
azok az útszakaszok, amelyeket 
az elmúlt időszakban felújítot-
tak, sárosak ugyan, de járhatóak. 
Éppen ezért szorgalmazni fogja, 
hogy a külterületi utak felújítása 
a szárazabb időszak bekövetkez-
te után itt kezdődjenek elsőként. 
Szeretné elérni azt is, hogy a főbb 
elvezető csatornák, valamint a 
zsiliprendszer karbantartása 
folyamatos, naprakész legyen. 
Ennek érdekében tárgyalásokat 

kezdeményez az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatósággal.

A belvizes területeken a me-
zőgazdasági károk sem elhanya-
golhatóak. Sok még a szántatlan 
terület, és várhatóan hosszú ideig 
kell még várni a gazdáknak,hogy 
megművelhessék a földeket. Így 
csúszik, vagy kimarad a tavaszi 
szántás és vetés. De az ősszel 
elvetett növényi kultúrákra is a 
pusztulás vár, amelyeket hosszú 
ideje már a belvíz takar.

 H. S.

Munkába állt az új aljegyző
Február 1-jétől dr. Füstös Magdolna látja el Kiskunfélegyháza vá-
ros aljegyzői feladait. A szakembert hat pályázó közül választot-
ták ki a tisztségre.

Dr. Füstös Magdolna 1996-ban 
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri 
Hivatalban volt pályakezdő. Az Ál-
lamigazgatási Főiskola elvégzését 
követően lakásügyintézőként, majd 
a Gyámhivatal ügyintézőjeként 
dolgozott. Miután megszerezte a 
mérlegképes könyvelői szakképe-
sítést, a közgazdasági osztályon 
látott el vezetői feladatkört, s 
eközben elvégezte a jogi egyete-
met is. A hivatalban eltöltött több 
mint tíz év alatt nagy tapasztalatot 
szerzett a közigazgatási hatósági 
ügymenetben, és az önkormányza-
ti feladatellátás átfogó ismeretére 
is szert tett.

2008-ban a Kiskunmajsai Több-
célú Kistérségi Társulás munka-
szervezet-vezetője, 2013-ban a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kiskunmajsai Tankerüle-
tének jogi referense lett, ahol részt 
vett az új oktatási rendszer felál-
lításában. 2015. február 1-jétől 
Kiskunfélegyháza Város aljegyzője.

– Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy visszatérhettem a szakmai 
pályámat leginkább meghatározó 
kiskunfélegyházi polgármesteri hi-
vatalba. Minden tudásommal azon 
leszek, hogy megfeleljek a képvise-
lő-testület, a munkatársaim és a 
lakosság elvárásainak – fogalma-
zott az új aljegyző.

Megújul a Parkerdő
Amint az időjárás lehetővé teszi, megkezdik a Parkerdő rendbe-
tételét. A tervek szerint a majálist már a megújult környezetben 
ünnepelhetik a félegyházi családok – tudtuk meg Balla László 
alpolgármestertől.

Igazi, nosztalgikus május 1-jére 
van kilátása azoknak, akik a munka 
ünnepén kilátogatnak a Parkerdő-
be. Pályázati forrásból hamarosan 
megkezdődik ugyanis a környezet 
rendbetétele, amit – amennyiben a 
nyertes pályázat kivitelezése során 
nem merülnek fel előre nem várt 
események – túraútvonalak kiala-
kítása, padok, esőbeállók, kilátó 
építése tesz majd teljessé.

– A 2014-ben elnyert pályázat 
jóvoltából megújul a félegyháziak 
egykor kedvelt kirándulóhelye, a 
régmúlt városi majálisok állandó 
helyszíne. Az aljnövényzet kitakarí-
tása mellett az erdőben lévő rova-
rok és kártevők növényvédelmi per-

metezésére is több alkalommal sor 
kerül májusig. Ezek az engedélye-
zett szerek a kullancsokat is irtják 
– hangsúlyozta az alpolgármester.

Balla László hozzátette azt is, 
hogy pályázati forrásból és önerő-
ből mintegy 50 millió forintot költ 
a város a Parkerdőre. Ennek kere-
tében kulturált sétálóutak, kilátó, 
padok, tanösvények, ismertetőtáb-
lák, esőbeállók valósulnak meg, és 
az erdészházat is rendbe teszik. A 
jövőben mindkét tisztáson lehet 
majd programokat rendezni, és 
bátran választhatják újra hétvégi 
kirándulásaik helyszínéül is a fél-
egyházi családok a Parkerdőt.

 T. T.

Hirdetés
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Felpezsdültek az ingatlaneladások 
az ipari parkban
Míg a 2009. évi ipari parkká minősítése óta 2014 októberéig 
mindösszesen 5 vállalkozás települt be a Kiskunfélegyházi Ipari 
Parkba, addig az azóta eltelt négy hónapban a negyedik ingatlan 
értékesítése van folyamatban – tudtuk meg Dósai Bencétől, az ön-
kormányzat Polgármesteri és Fejlesztési Kabinetjének vezetőjétől. 

– 2014 októberében az ingatlanel-
adások felpezsdültek. Elsőként 
egy 4681 négyzetméteres területet 
vásárolt meg egy élelmiszer-elő-
állító cég, amely – a piaci igények 
és a tervezett fejlesztések megva-
lósulásának függvényében – 5-20 
fő munkavállaló foglalkoztatását 
tervezi. Mintegy 40 munkaválla-
lóval tervez az az élelmiszeripari 
cég, amely 20 ezer négyzetméter 
területet vásárolt meg beruházá-
sa megvalósítására. A harmadik, 
3400 négyzetméteres terület új 
tulajdonosa, egy közúti áru-
fuvarozással és raktározással 
foglalkozó gazdasági társaság a 
jelenlegi 5 munkavállalón felül 
további 5 fő alkalmazását terve-
zi. Vételi ajánlat érkezett továbbá 
egy 8923 négyzetméter nagyságú 
ingatlanra is. Az ajánlat elbírá-
lása jelenleg folyamatban van – 
mondta el a kabinetvezető.

Dósai Bence szerint az ered-
ményekben az újszerű hozzáállás 
mutatkozik meg.

– Az önkormányzatok között 
úttörő módon proaktív gazdaság-
fejlesztési munkát végzünk a fél-
egyházi polgármesteri hivatalban. 
Ajánlatainkkal magunk keressük 
meg a potenciális befektetőket, 
és igyekszünk az igényeikhez ru-
galmasan alkalmazkodva minden-
kinek személyre szabott ajánlatot 
összeállítani. 

A kabinetvezető szerint ez a 
város vagyonával való felelős gaz-
dálkodásnak csak az egyik oldala. 
A másikra – amikor Félegyháza 
vagyonának védelme motiválta a 
döntést – ugyancsak volt példa a 
közelmúltban.

– A februári testületi ülésen 
nem támogatta a képviselő-tes-
tület annak a kft.-nek a kérel-
mét, amely a jelenlegi ipari park 

nagyságával megegyező területet 
szeretett volna bérbe venni. Az 
ok még csak nem is a mindössze 
70 forint/négyzetméteres éves ár 
volt! Egyrészt megingatta a kép-
viselők bizalmát az a tény, hogy 
míg a cég korábban 150 új mun-
kahely létesítését jelentette be, 
kiderült, hogy valójában legfeljebb 
8 valósulna meg ebből. Ugyanak-
kor az önkormányzattal korábban 
megkötött szerződés alapján járó 
kötelezettségükből semmit sem 
teljesítették, gyakorlatilag soha, 
egyetlen fillért sem fizettek a vá-

rosnak. Tekintettel arra, hogy a 
bérelni kívánt terület az egyetlen 
terjeszkedési alternatíva jelenleg 
a város számára ha az ipari park 
megtelik, a képviselő-testület úgy 
ítélte meg, hogy ilyen körülmények 
között nem köti le a területet, és 
felmondta a cég és az önkor-
mányzat között megkötött bérleti 
szerződést – magyarázta a kabi-
netvezető, hozzátéve: a félegyházi 
önkormányzat törekvése, hogy a 
városban hosszú távon, felelősen 
gondolkodó vállalkozások teleped-
jenek meg és dolgozzanak. 

Idén is lesz  
Esküvő Kiállítás 

Félegyházán
Február 15-én, vasárnap 9 és 
17.30 óra között rendezik meg 
Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc 
Művelődési Központ dísztermében 
az immár hagyományos Esküvő Ki-
állítás és Valentin napi vásárt.

A rendezvényen a széles kíná-
lat mellett színes programok is 
várják az érdeklődőket. Így ér-
demes azoknak is ellátogatniuk, 

akik egyelőre nem terveznek há-
zasságkötést.

Délelőtt táncbemutatók, délután 
alkalmi és menyasszonyiruha-be-
mutatók szerepelnek a program-
ban. A házasságra készülők között 
még egy görögországi utazás is 
gazdára talál, a helyszínen beirat-
kozó párok pedig 50 százalékos 
kedvezményt kapnak a díszterem 
bérleti díjából. A részvételi felté-
telekről az érintettek a helyszínen 
a kiállítás napján tájékozódhatnak.

A kiállítás díjtalanul látogatható.

Új tagokat vár  
a fotókör

A több mint öt éve működő kis-
kunfélegyházi Wesel Hugó Fotókör 
tagfelvételt hirdet. A foglalkozáso-
kat minden csütörtökön 18 és 20 
óra között a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 
emeleti klubszobájában tartják. 

Várják mindazokat, akik szeretnék 
megismerni a fotózás alapfogal-
mait, a hagyományos és analóg 
technikákat, a képszerkesztés tit-
kait, és szívesen töltenék el sza-
badidejüket hasonló érdeklődésű 
emberek között.

Felolvasó maraton
15 órás felolvasás lesz a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban Wass 
Albert, Reményik Sándor, és más 
erdélyi írók, költők, valamint váro-
sunk neves szülöttei Móra Ferenc 
és Petőfi Sándor műveiből február 
20-án és 21-én. 

Magyarországon csak halála 
után fedezték fel az erdélyi magyar 
irodalom nagy alakját. Egyik leg-
híresebb könyve a Kard és kasza, 
amelyben több generáción keresz-
tül tekinti át a magyar történelmet 
saját ősi nemzetségének történe-
tén szűrve, 1050-től egészen a je-
lenkorig.

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Csitos Györgyné Marton 
Sarolta – Kiskunfélegyháza, Tóth Sán-
dorné Mizsei Mária – Kiskunfélegyháza, 
Lesták Józsefné Tóth Rozália Gizella – 
Kiskunfélegyháza, Fekete Jánosné Haj-
du Rozália – Kiskunfélegyháza, Nagy 
László – Kiskunfélegyháza, Herczeg 
Sándor – Kunszentmiklós, Szabó Ist-
ván Jánosné Bencsik Erzsébet Rozália 
– Kecskemét, Rásó Lajosné Dalmadi 
Etelka – Nyársapát, Andrási Jánosné 
Szunyi Ágnes –Pálmonostora, Gergő 
Józsefné Kánnai Piroska – Kunszent-
miklós, Kanyó János – Bugac, Pintér 
Andrásné Lénárt Ilona – Szank, Cserép 
Anna – Kiskunfélegyháza, Farkas Já-
nosné Juhász Terézia – Kiskunfélegy-
háza, Czövek Gyuláné Csák Erzsébet – 
Kecskemét, Szabó Péterné Deák Etelka 
– Izsák, Horváth Sándorné Bakó Teré-
zia – Helvécia, Ivanov Georgiev Károly 
– Kiskunfélegyháza, Éberling Józsefné 
Lédeci Margit – Szabadszállás, Kristóf 
Károlyné Terjék Julianna – Pálmonos-
tora, Csuka Istvánné Telek Éva – Kis-
kunfélegyháza.
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Félegyházának televízió kell!
A városvezetés érzékeli a vá-
rosi televízió iránt mutatkozó 
fokozott lakossági igényt, és 
keresi a megoldást – jelentette 
ki Csányi József polgármester, 
miután elmondta: hosszú tár-
gyalási folyamatot követően 
sajnos nem sikerült megegyez-
nie az önkormányzatnak a Trió 
Televízió tulajdonosával. 

– Részleteket nem mondhatok, 
mert ezzel üzleti titkot sértenék. 
Elég annyi, hogy nem tudtunk 
megállapodni a magas vételára, 
és súlyos adósságai miatt a Trió 
Televízió önkormányzati üzemel-
tetéséről. Naponta kapunk visz-
szajelzéseket, hogy mennyire hi-
ányolják az emberek a korrekt és 
objektív televíziós tájékoztatást.  
Azonban a bonyolult jogi és jelen-

tős gazdasági vonatkozások miatt 
nem ígérhetünk gyors megoldást. 
A költségvetést olyan súlyosan 
megterhelné egy önkormányzati 

televízió finanszírozása, amire 
jelen pillanatban nem áll készen. 
A város pénzügyi stabilitásának 
megőrzése mellett szeretnénk 

a lakossági igényt is kielégíteni, 
ezért úgy döntöttünk, hogy egy 
másik utat választunk. Kisebb rá-
fordítással előbb egy internetes 
televíziót indítunk el még az év 
első felében, amivel megteremt-
jük a szakmai bázist és a fejlő-
dés lehetőségét. Szerencsések 
vagyunk e tekintetben, mert a 
kiváló helyi szakembergárda áll 
a rendelkezésünkre. A későbbi-
ekben – pályázati lehetőségekben 
is bízva – szeretnénk elérni, hogy 
a helyben gyártott hírösszefog-
lalók, magazin- és vitaműsorok 
kábelszolgáltatókon és digitális 
földfelszíni sugárzón keresztül is 
elérhető legyenek. Nem adjuk fel: 
a városnak televízió kell! A részle-
teken dolgozunk, és folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot – ígérte 
a polgármester.

Tisztítják a csapadékvíz-elvezető árkokat
Szamosi Endre önkormányzati képviselő szerint már tavasszal ér-
zékelhető változást tapasztalhatnak a 4-es számú választókörzet 
lakói a csapadékvíz elvezetésben. Köszönhető ez annak, hogy 
szervezetten és szisztematikusan végzik a vízelvezető árkok tisz-
títását. A múlt év végén megkezdett munkát amint az időjárási 
viszonyok lehetővé teszik, idén is tovább folytatják.

– A nagy eső-
zések idősza-
kában volt 
a körzetben 
olyan ingatlan, 
ahol befolyt a 
konyhába a víz. 
Ezt a régóta 
aktuális prob-

lémát igyekszünk enyhíteni most a 
vízelvezető árkok átgondolt, meg-
tervezett és következetesen végre-
hajtott tisztításával. Bár ez minden 
ingatlantulajdonosnak kötelessége 
lenne, vannak, akik a minimális kar-
bantartási feladatokat sem látják el. 
Mivel azonban a következmények 
másokat is sújtanak, a körzet kép-
viselőjeként felkaroltam az ügyet, és 
megszerveztem a munkát – mond-
ta el Szamosi Endre, akitől azt is 
megtudtuk, hogy a Zrínyi utcai S-ka-
nyarnál, a Berzsenyi utcán, a Beth-
len utca elején és a Bethlen utcai 
közben már rendbe tették az árkok 
egy-egy szakaszát. A munkálatok-
ban három közmunkás vett részt.

– Korábban a Könyök utcai víz-
elvezető árkot takarítottuk ki, 
ahonnan több teherautónyi földet 
szállíttattunk el. Terveink szerint 
tavasszal tovább folytatjuk a prog-
ramot, és külön figyelmet fordítunk 
azokra a helyekre, ahol a vízelveze-
tő csatornák a föld alatt futnak.

A képviselő szerint a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy az átere-
szekben gyakran képződik úgy-
nevezett földdugó. Ezeket – ahol 
lehetett – kimosatták, ahol viszont 
ez nem sikerült, ott úgynevezett 
„csőgörénnyel” szeretnék felsza-
badítani a csapadékvíz útját. Sza-
mosi Endre szerint amennyiben ta-
vasszal még a nagy esőzések előtt 
sikerül rendbe tenni a csapadék-
víz-elvezető árkokat, a térségben 
élők komoly változást tapasztal-
hatnak lakókörnyezetükben. Bí-
zik abban, hogy ezek után azok is 
nagyobb figyelmet fordítanak majd 
az ingatlanjukhoz tartozó csator-
narész karbantartására, akik ed-
dig elmulasztották azt.
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Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 
CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet beruházási ügyintéző mun-
kakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónap 
próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
Ellátandó feladatok: A települési önkor-

mányzat beruházásainak ügyintézése, melynek 
keretében feladat az önkormányzati tulajdonú 
és fenntartású intézmények épületállományá-
nak felülvizsgálata, éves karbantartási és fel-
újítási munkák meghatározása. Az ügyintéző 
feladata a tervszerű karbantartó és felújító 
munkák előkészítése, a megvalósítás koordi-
nációja. A feladatellátás során elvárás a me-
nedzsment szemléletű munkavégzés. A beru-
házási ügyintéző az elrendelt karbantartási és 
felújítási munkák műszaki ellenőrzését látja el, 

jogosult esetekben ezen feladatkörét szakértők 
bevonásával láttatja el.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogál-
lásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint a Kiskunfélegyházi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egye-
temi vagy főiskolai szintű építészmérnök, épí-
tőmérnök, műemléki szakmérnök vagy egyéb 
műszaki szakképzettség és a beruházások szer-
vezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisz-
tikai áttekintésével összefüggő szakképesítés, 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, B 
kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: Fényképes Europass önéletrajz, pá-
lyakezdők esetében motivációs levél, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az 
erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazo-
lás, az iskolai végzettséget, képesítést igazoló 
okiratok másolata, személyes adatok kezelésére 

vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: A munkakör legkorábban 2015. március 1. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. február 17. (Postai feladás bélyegzője).

A pályázat benyújtásának módja: Postai 
úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyházi Polgár-
mesteri Hivatal címére (6100 Kiskunfélegyhá-
za, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével. A 
borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 11-2/2015., 
valamint a munkakör megnevezését: beruházási 
ügyintéző vagy személyesen a Kiskunfélegyházi 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (6100 Kis-
kunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. I. emelet 30.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
rendje: Az érvényes pályázatokat a munkáltatói 
jogkör gyakorlója, dr. Faragó Zsolt jegyző bírál-
ja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
február 23.

Emlékmű és közterület-szépítés
Meizl Ferenc szerint Félegyháza kiemelt helyet foglal el a madár-
barát program működtetésében, és ebben meghatározó szerepe 
van a Kossuthvárosi óvodában Timafalfi Lászlóné Gabikának, a 
Százszorszép Óvodában Fricska Györgyinek, a Natura Hungarica 
Alapítvány munkatársainak, közöttük Kárpáti Ritának, és a prog-
ramhoz nemrégiben csatlakozó Kossuth Lajos Szakközépiskolá-
nak. Mindannyian komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy 
az óvodás és iskolás korosztály egy életre „megfertőződjön” a 
madár- és természetvédelemmel. Munkájuk eredménye nem is 
marad el: Meizl Ferenc szerint Félegyházán egyre gazdagabb a 
madárpopuláció. 

– 2016-ban lesz 110 éve, hogy 
Herman Ottó elindította hazánkban 
a Madarak és fák napját. Ez a szép 
hagyomány ma is él, és én minden 
tőlem telhetőt megteszek annak 
érdekében, hogy Félegyházán és 
térségében tartalommal töltsük 
meg és ápoljuk – mondja a nyugal-
mazott iskolaigazgató, akit a gyere-
kek városhatáron innen és túl csak 
„Madaras bácsiként” emlegetnek.

– Madarakról nem beszélhetünk 
fa nélkül! Hiszen ott találnak oltal-
mat, élelmet maguknak, hálából 
pedig a fák „doktoraként” végzik 
páratlanul értékes tevékenysé-
güket. A madarak és fák napja is 
egy kiváló lehetőség arra, hogy ezt 
megélt élményként tudatosítsuk a 
gyerekekben, a jövő természetvé-
dőben. A mi generációnk felelős-

sége az, hogy pihenőkertek, gon-
dozott térségek létesítésével olyan 
közösségi tereket hozzunk létre, 
amelyek a természettel – a fákkal 
és madarakkal – való közvetlen 
találkozásra kínálnak lehetőséget 
– mutat rá a tőle megszokott lelkes 
elköteleződéssel Meizl Ferenc. És 
a félegyháziak azt is tudják: amit 
ő egyszer a fejébe vesz, azt előbb-
utóbb véghez is viszi. Többek kö-
zött ennek köszönhető a négy 
évvel ezelőtt létesült madárbarát 
kert, az ország egyetlen madárba-
rát könyvtárának szomszédságá-
ban. Ennek az értékteremtő mun-
kának lesz a következő állomása 
egy Hermann Ottó emlékmű.

Mint azt Meizl Ferenctől meg-
tudtuk, apropóként az utolsó ma-
gyar polihisztorként és a madarak 

atyjaként tisztelt tudós születé-
sének 180. évfordulója szolgál. A 
jubileumról a félegyházi Madárba-
rát Klub a kecskeméti Természet 
Háza kivételesen gazdag kiállítási 
anyagának bemutatásával em-
lékszik meg (amit április 1-jétől 
tekinthetnek meg az érdeklődők), 
április 18-án pedig a tervek szerint 
ünnepélyes keretek között adják át 
a Herman Ottó emlékművet. 

– Balla László alpolgármester, 
a térség képviselője nem csak 
partnerként állt a kezdeményezés 
mellé, de segítségével a Bozóki 
László sírköves által tervezett és 
megalkotott emlékmű környezete 

is méltóképpen megújul Nagy Ág-
nes kertészmérnök tervei nyomán 
– hangsúlyozta a nyugalmazott is-
kolaigazgató.

Mint azt Balla László alpolgár-
mester elmondta, örömmel ka-
rolta fel a kezdeményezést, amely 
nem az első közös munkájuk Me-
izl Ferenccel. A város 2015-ös 
költségvetéséből mintegy 1 mil-
lió forint körüli összeget szán az 
önkormányzat az emlékmű kör-
nyezetének a rendezésére. Ez a 
fejlesztés fontos része lesz annak 
a megújulásnak, amit tavasztól 
tapasztalhatnak a félegyháziak a 
város közterein.  T. T.
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Elfogadta a képviselő-testület 
Félegyháza költségvetését
Harmincnál több napirendi pontot tárgyaltak meg az idei első, 
maratonira sikerült testületi ülésen a városatyák február 5-én, 
csütörtökön. A több mint három és fél óra alatt egyebek mellett 
öt évre kinevezték Szatmári Andreát a VSZKSZ vezetőjének, dön-
töttek a Kiskun Múzeum valamint a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár és Művelődési Központ részére egy-egy fő, a polgármeste-
ri hivatalhoz pedig további két fő létszámbővítésről, és a város 
2015. évi költségvetését is elfogadta a testület.

Újra „muskátlis” 
lesz a város

5 millió forint jut az idén a főut-
cán és az ötös főút mentén virá-
gok elhelyezésére továbbá gon-
dozásukra, ugyanekkora összeg a 
strand régi öltözőinek felújítására, 
150 ezer forint támogatás Szász 
András öt kötetének megjelen-
tetésére… A 2015-ös év önkor-
mányzati gazdálkodását megala-
pozó költségvetés tervezete az 
elmúlt napokban számos fórumon, 
grémium előtt megmérettetett. S 
bár súlyponti kérdésekben voltak 
nézetkülönbségek a képviselő-tes-
tület tagjai között, abban minden-
ki egyetértett, egy jó költségvetés 
készült.

Mint az a tájékoztatókon elhang-
zott, az intézményvezetők nem 
csak elfogadhatónak tartják a ke-
retösszegeket, de örömmel álltak 
fel az egyeztetésről: gyakorlatilag 
minden intézménynek több jut, 
mint egy évvel ezelőtt. A 2014-

ben bevezetett 5 ezer forintos Er-
zsébet-utalványt minden, a város 
által foglalkoztatott munkavállaló 
megkapja, ráadásul nem csak tö-
redékrészben mint tavaly, hanem 
egész évre. Ugyancsak lényeges 
változás a korábbi gyakorlathoz 
képest, hogy az intézmények tava-
lyi megtakarításaikat fejlesztésre 
fordíthatják. „Régóta halogatott, 
jogos igényeket tudtunk kielégíteni, 
miközben a költségvetés két lábbal 
a realitások talaján maradt.” – fo-
galmazott Csányi József polgár-
mester.

Hitel nélkül 
A 2015. évi költségvetési főösz-
szeg mintegy 7 milliárd 746 millió 
forint, ez – a szennyvízberuházás 
befejeződése miatt – hozzávetőle-
gesen 1 milliárd forinttal kevesebb 
az előző évinél. A központi intéz-
kedések nyomán 2014 végéig meg-
történt az önkormányzat adósság-
átvétele. Azóta – hangzott el a 
tájékoztatókon – hitel igénybevé-
telével nem élt, és 2015-ben sem 
tervez élni az önkormányzat (bele-
értve a működési és a beruházási 
hiteleket is).  Ezt hosszú ideje elő-
ször mondhatja el költségvetéséről 
Kiskunfélegyháza.

Havi 5 ezer forint 
638 foglalkoz-

tatottnak
Az önkormányzat költségvetése 
2 gazdasági szervezettel rendel-
kező és 6 gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési in-
tézmény költségvetését tartal-
mazza, közel 2,5 milliárd forint 
összegben. A 638 főt foglalkozta-
tó intézmények stabil működése 
biztosított, az adható juttatások, 
beruházások, eszközbeszerzések 
is be tudtak épülni. Az 1,2 milliárd 
forint feladatfinanszírozású támo-
gatást az önkormányzat 469 millió 
forinttal egészíti ki saját bevételei-
ből, ami 72 millió forinttal haladja 
meg a tavalyit.

A pénzbeli és természetbeli szo-
ciális juttatások rendszere 2015-
től átalakul, és egyben ennek for-
rása és finanszírozási rendszere is 
megváltozik. 2015. március 1-jétől 
a foglalkoztatás-helyettesítő tá-
mogatás és a rendszeres szociá-
lis segély ellátási formák a Járási 
Hivatalhoz kerülnek, így az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésé-
ben már csak 3 hónapra terveztek 
ezekkel.

Kiemelt cél továbbra is élni a pá-
lyázati lehetőségekkel. A 2015. évi 
költségvetésben megjelenik többek 
között a Családok Átmeneti Ottho-
na és a hajléktalanszálló foglalkoz-
tatás-bővítő TÁMOP-pályázata, az 
értékteremtő közmunka program, 

a közvilágítás korszerűsítése, a 
komplex telepprogram…  

A 2015. évi költségvetés 1 mil-
liárd forintos pénzmaradvánnyal 
számol, ami lehetőséget nyújt 
beruházásokra, felújításokra, 
eszközbeszerzésekre is. Kiemelt 
feladatként jelenik meg többek 
között a városban működő és te-
vékenykedő civil, sport és egyéb 
szervezetek, a panelprogram, a 
tégla építésű házak felújításának 
és a házi szennyvízcsatorna bekö-
tések támogatása.

Megújulnak  
a strandöltözők

A Városfenntartó és Szolgáltató 
Költségvetési Szervezet (VSZKSZ) 
fejlesztése fontos eleme a 2015. 
évi költségvetésnek. Ebben az év-
ben több mint 40 millió forintot 
csoportosítanának át beruházás-
ra, ami elengedhetetlenül szüksé-
ges a hatékony munkához és a cég 
működésének stabilizálásához. 
Ebből az összegből olyan banális, 
de a városlakók komfortérzetét 
nagyban befolyásoló fejlesztésekre 
is jut majd, mint például a strand-
öltözők rendbetételének megkez-
dése. Eddig ugyanis arra sem volt 
pénz és szándék, hogy a zárakat 
lecseréljék. Kisebb lépésekben, de 
látványos változás indul el a zöld-
felületek gondozásában, fejleszté-
sében, virággal való beültetésében 
is. Összességében – ahogy a pol-

Szatmári Andrea
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gármester mondja – „ezer éve” 
fennálló problémák felszámolása 
kezdődhet meg a 2015-re tervezett 
beruházásokkal.

50 millió  
beruházásra

2015-ben 50 millió forintos be-
ruházási keretből kezdheti meg a 
város a legsürgetőbb problémák 
felszámolását. Ebből az összegből 
lehetőség nyílik egyebek mellett a 
Honvéd-pálya mellett a Bikahegy 
városrész és a Móraváros között 
a gyalogos és kerékpáros össze-
köttetés megoldására, a Hársfa 
utcában a Fűzfa és Lugas utcák 
közötti 140 négyzetméteres sza-
kaszon járdaépítésre, a Szalay 
utca belsőudvarának átépítésére. 
Ebből az összegből járul hozzá a 
város a Herman Ottó emlékhely 
kialakításához, a Pázmány utcá-
ban, a rendőrség és a posta kö-
zött megépülhet végre a hiányzó, 
80 négyzetméteres járdaszakasz, 
megszépülhet a Templomdomb 
környezete. Pénz jut a Darvas tér 
melletti terület és környezetének, 
továbbá a Rét utca és környéke 
vízelvezetési problémáinak meg-
oldására, a Rét utca és a Kőrösi 
utca közötti út rendbetételére. 
A Kossuthvárosban is megkez-
dődhet a vízelvezetési problémák 
megoldása, egy közösségi házzal 
gazdagodik a térség, és megújul 
a víztorony környezete is. Megkez-
dődhet a Csólyosi út külső részé-
nek rendbetétele, és befejeződhet 
végre a Szent István téri templom-
kert megújulása. 

Civilek,  
sport, SZTK

A korábbinál nagyobb összeg jut a 
civilek és sport támogatására is, a 
közmunka program pedig alapjai-
ban alakul át. Úgynevezett értékte-
remtő közmunka keretében bel- és 
külterületi utak javítása, vízelveze-
tő csatornák tisztítása, járdák épí-
tése valósulhat meg, és még egy 
brikettgyártó üzem is létesülne. 
Ezzel a beruházással az intézmé-
nyek fűtése a jelenleginél lényege-
sen költségkímélőbb lehetne.

A 2015-ös esztendő kiemelt fel-
adatai közé tartozik a volt SZTK 
épület szolgáltatóházzá alakítása 

is. Több más mellett itt képzeli el 
a jövőben a képviselő-testület a 
jelenleg méltatlan körülmények 
között, a Hunyadi utcában működő 
gyermek háziorvosi rendelés vég-
leges elhelyezését. Az előkészítő 
és tervezési munkálatokat mind-
járt a költségvetés elfogadása után 
megkezdenék.

„Jó  
a költségvetés, 

de…”
A napirendi pont vitája során 
Horváth Tamás elmondta, hogy 
megítélése szerint a költségvetés-
nek vannak előremutató és fontos 

elemei, amelyek régóta megol-
dásra váró problémát orvosolnak. 
Ezzel együtt a szociális juttatások 
mértékét növelni javasolja.

– Kompenzálni kell azokat a 
hiányokat, amelyeket a kormány 
nem ad meg a félegyházi embe-
reknek, és ezeket a forrásokat 
minimum a 2014-es szinten kell 
tartsuk. 70 millió forint önerőt 
biztosított az önkormányzat 
ezekhez a szociális támogatá-
sokhoz tavaly, kérem, hogy 2015-
ben is tegyük ezt – fogalmazott 
a képviselő, és arra tett javas-
latot, hogy a saját erőforrásokat 
egészítsék ki erre az összegre. 
Hátrányos helyzetű gyermekek 
étkeztetésére, nagycsaládosok 
támogatására, kedvezményes 
belépőjegyekre, gyógyszer- és la-

kástámogatásra, élelmiszer-utal-
ványokra a tervezett felett 
mindösszesen 21,5 millió forint 
beépítését kérte.  

Kollár László köszönetet mon-
dott, amiért „az egyeztetés mód-
ja merőben eltért az előző évek 
gyakorlatától”, és a Jobbik által 
megfogalmazott szempontokat is 
megfontolták az idei költségvetés 
elkészítése során.

– Nem az önkormányzat, illet-
ve nem a várost vezető frakció 
felelőssége, hanem kormányzati 
döntés, de megítélésem szerint 
egy szociális bomba rejlik ab-
ban, hogy év közben átveszi a 
Kormányhivatal a szociális segé-
lyezési rendszert – jelentette ki a 

képviselő, hozzátéve: emiatt nem 
tudja támogatni a költségvetést.

Kapus Krisztián megfogalma-
zása szerint is „jó a költségvetés 
többsége”. Jellemzésére azonban 
az antidemokratikus, pazarló és 
koncepciótlan szavakat használta, 
és kérdései többek között az in-
tézményi finanszírozás plusz 84 
millió forintos, az innovációs köz-
pont bútorbeszerzésére tervezett 
500 ezer forintos, a városháza 
felújítására szánt 15 millió forin-
tos, a VSZKSZ eszközbeszerzésé-
re megjelölt 40 millió forintos, a 
hivatali informatika fejlesztésére 
tervezett 10 millió forintos téte-
lekre vonatkozott, illetve szerinte 
csökkent a tömegsport és a civil-
szervezetek támogatására szánt 
összeg.

„Ezer éves” 
problémák 

Csányi József polgármester vá-
laszában egyenként kitért a ki-
fogásolt tételekre. Ennek során 
elmondta, hogy az Innovációs 
Központ valaha egységes, új bú-
torzatát az elmúlt négy évben 
széthordták, az épületben nem 
állnak rendelkezésre a hasznosí-
táshoz szükséges minimális búto-
rok sem. A városháza teteje évek 
óta beázik, a helyzet megoldásá-
hoz első lépés a bádoglemezek 
cseréje, mégpedig az Örökségvé-
delmi Hivatal által is elfogadott 
módon. A gerendák jelenleg is víz-
ben állnak, ha a munkálatok záros 

határidőn belül nem kezdődnek 
meg, a tető bármikor beszakad-
hat. Az épület második emeletén 
gerendákkal vannak irodák és 
folyosórészek alátámasztva. A 
VSZKSZ-nél hiába van több mint 
száz munkatárs, gépek nélkül 
nem tudnak hatékony munkát vé-
gezni. „Sarlóval nem fogják tudni 
levágni a parlagfüvet a városban, 
fűkaszából pedig összesen kettő 
van.” – fogalmazott a polgármes-
ter. Mint mondta, az önkormány-
zat informatika rendszere elavult, 
nem állnak rendelkezésre jogtisz-
ta szoftverek. „A bútorkeretet 
sem bőrkanapékra költjük, hanem 
a munkatársak sokszor méltatlan 
munkakörülményein szeretnénk 
enyhíteni” – jelentette ki Csányi 
József. 
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Az összehasonlító adatokat 
Kisné Drubi Anikó osztályveze-
tőtől hallhatták a képviselők, aki 
elmondta, hogy tömegsport tá-
mogatására 20 milliót tervezett a 
költségvetés 2014-ben, most 25,5 
millió forint értékben szerepel ez 
a terület, míg a civilszervezetek 
támogatása 13,5 millió forint volt 
tavaly, idén pedig több mint 28 mil-
lió forint.

Pro  
és kontra

Jankovszki Zoltán a szociális 
rendszerben történő változás kap-
csán arra emlékeztette a jelenlévő-
ket, hogy a kormány rendkívül sok 
mindent tett-tesz annak érdeké-
ben, hogy a szociálisan rászoruló-
kat megvédje, és bizonyságul kor-
mányzati intézkedéseket sorolt fel.

Ezt követően Balla László kért 
szót, és elmondta, hogy az Érdek-
egyeztető Tanács a 2015. évi költ-
ségvetési tervezetet egyhangúan 
támogatta, ami az elmúlt tíz év-
ben nem fordult elő. Az elmúlt év 
szeptemberében létrejött Idősügyi 
Tanács szintén jónak tartotta a 
költségvetés tervezetét.

Kiemelte, hogy idén sem beruhá-
zási, sem működési hitel felvétele 
nem szerepel a tervek között. Az 
1,7 milliárd forintos állami támo-
gatás 469 millió forinttal egészül ki 
saját bevételekből, ami 72 millió-
val több, mint az előző évi.

– Miért lenne baj, hogy többet 
adunk az intézményeinknek? Én 
erre inkább büszke vagyok! 638 
fő dolgozik az intézményeinkben. 
Hiba volna, hogy a tavalyi gyakorlat 
szerint (amikor 10 hónapra kaptak 
Erzsébet-utalványt) idén 12 hó-
napra adunk? Én erre is büszke 

vagyok! Intézményi felújításokra, 
beruházásokra „szórjuk a pénzt”? 
Szerintem reagálunk a félegyházi-
ak igényére, miszerint kulturált vá-
rosban szeretnének élni! Ezt tesz-
szük akkor is, amikor a talicska és 
gereblye mellett gépeket is adunk a 
VSZKSZ dolgozóinak kezébe, vagy 
megjavíttatjuk a fél éve használha-
tatlan rakodógépet…

Dongó József is abból indult 
ki, hogy a költségvetés alapvetően 
jó, amit az előző időszak kompro-
misszumos gazdálkodásának tu-
lajdonít. Emlékeztetett arra, hogy 
2010-ben csődközeli helyzetben 
dolgoztak. Ő a gazdaságfejlesztés-

re fordított arány 65 százalékát hi-
ányolta elsősorban a költségvetés-
ben. Miután megköszönte azokat a 
költségvetési elemeket, amelyeket 
javaslata alapján tartalmaz a ter-
vezet, megfogalmazta módosítási 
javaslatait: többek között járdafel-
újításokat, gyalogátkelő helyek lé-
tesítését, ivóvízellátást jelölt meg.

Gyenes Attila szóvá tette, hogy 
ezek a javaslatok nem szerepeltek 
a bizottságok előtt, ezért nem 
vitatva szükségességüket, szak-
szerűtlennek nevezte, hogy ilyen 
ad hoc módon szülessen döntés 
róluk.

Bense Zoltán kiemelte a költ-

ségvetés néhány fontos erényét. 
Hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag 
minden intézménynek több jut, 
mint egy évvel ezelőtt, az intéz-
mények tavalyi megtakarításaikat 
fejlesztésre fordíthatják, lehetőség 
nyílik parkok fejlesztésére, játszó-
terek felújítására és újak létreho-
zására, vízelvezetési problémák 
megoldására… A korábbinál na-
gyobb a civilek és sport támogatá-
sára fordított összeg, a közmunka 
program átalakul, és ennek kap-
csán bel- és külterületi utak javítá-
sa, vízelvezető csatornák tisztítása, 
járdák építése valósulhat meg. „A 
költségvetés a város általános tar-
talékait mintegy 100 millió forinttal 
növeli, megítélésem szerint stabil 
és teljesíthető” – jelentette ki.

Dongó József és Horváth Tamás 
módosító javaslatai végül nem 
kapták meg a képviselők többségé-
nek támogatását, de Csányi József 
polgármester felhívta a képviselő 
figyelmét az 50 millió forintos pá-
lyázati önrész keretre, és ígéretet 
tett arra, hogy amennyiben lesz 
pályázati lehetőség, ebből az alap-
ból az általa felvetett fejlesztések-
hez is biztosítani tudja az önkor-
mányzat a szükséges önrészt.

 Tóth Timea
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Eszik Bence lett a Societas alelnöke
Tisztújító kongresszust tartott 
az MSZP ifjúsági szervezete. 
A Societas – Baloldali Ifjúsági 
Mozgalom a kiskunfélegyházi 
Eszik Bencét választotta alel-
nökké. A fiatal politikust – aki 
a városi önkormányzat művelő-
dési és szociális bizottságának 
tagjaként is ismert – terveiről 
kérdeztük. 

Mint elmondta, rendkívüli meg-
tiszteltetésnek, de nagy felelős-
ségnek is tekinti, hogy a Socie-
tas Baloldali Ifjúsági Mozgalom 
alelnökeként részt vehet abban a 
munkában, amely a nemzeti, eu-
rópai és baloldali ügyeket egyként 
felvállaló ifjúsági szervezetet egy 
ütőképes, erős országos közös-
séggé formálja. 

– Ma nem könnyű fiatalnak lenni 
Magyarországon. A munkaválla-
lás és továbbtanulás, a családa-
lapítás egyaránt óriási terheket 

rónak ránk. A mind lehetetlenebb 
helyzet egyre növeli a kivándorlók 
számát. De nem csak azokkal kell 
foglalkoznunk, akik távoztak, vagy 
távozni készülnek – hangsúlyozta 
az új  alelnök. 

– Bács-Kiskun megyei fiatalként 
én magam is tapasztalom, milyen 
fontos volna az, hogy a kistelepü-
lések helyzetét sokszor joggal kilá-
tástalannak érző fiatalságot meg-
szólíthassuk, munkánkba, közéleti 
tevékenységünkbe bevonhassuk. 
Őket, akikről szinte már mindenki 
lemondott, s akikre pedig óriási 
szükség volna a leszakadó régiók 
helyzetének megváltoztatásához. 
Bejártam megyém és a Dél-Al-
föld településeit, szembesültem 
a mélyszegénységgel és a helyiek 
tetterejével, törekvéseivel és ösz-
szefogásának eredményeivel egy-
aránt. Büszke vagyok arra, hogy 
régiónk fiataljai közül is egyre 

többen csatlakoznak hozzánk, akik 
tenni akarnak a társadalmi és szo-
ciális viszonyok javításáért. Leg-
főbb törekvésem továbbra is az, 
hogy helyi és országos szinten fel-
szólaljak és tegyek e káros jelensé-
gek ellen. A közösségteremtés, az 
országos hálózat kialakulása révén 

pedig meg kell szólítanunk a szé-
lesebb közvéleményt is. Hiszem, 
hogy ezek jelenthetik a megoldást, 
megyei és állami szinten egyaránt. 
Szerencsére egyre többen látják 
hozzánk hasonlóan, hogy a magyar 
fiatalok ügye mindnyájunk közös 
ügye! – fogalmazott Eszik Bence.

Értékeltek és terveztek
A Jobbik választási kampánycsapata Kiskunfélegyházán egy 
„batyus” baráti összejövetelen értékelte az elmúlt esztendőt 
január 30-án. A találkozón Kollár László immár választókerületi 
elnökként látta vendégül a települések aktivistáit, megköszönve 
munkájukat.

Az összejövetel apropóján Kol-
lár László elmondta, a Jobbik már 
megkezdte a felkészülést a kö-
vetkező választásokra. A megyei, 
régiós felállást választókerületire 
váltották. A 4. országgyűlési vá-
lasztókerület elnöki teendőivel őt 
bízták meg.

A rendezvény vendége volt He-
gedűs Lóránt – református lel-
kész, politikus – és felesége Ko-
vács Enikő.

A vendégeket Varga Mihály 
népzenész és mesemondó, vala-
mint az izsáki néptáncosok szóra-
koztatták. s-r

117 pár kötött házasságot 
2014-ben Félegyházán
2014-ben 117 esküvőt tartottak Kiskunfélegyházán – tudtuk 
meg Csányiné Mészáros Ágnes anyakönyvvezetőtől, aki arról is 
beszámolt, hogy az elektronikus anyakönyv bevezetésével a há-
zasulók immár nem a régi „nagy anyakönyvet” írják alá a nagy 
napon, hanem egy úgynevezett házassági lapot.

Fontos tudnivaló, hogy a tör-
vény értelmében minimum 30 
napnak, de legfeljebb egy évnek 
kell eltelnie a szándékot rögzítő 
jegyzőkönyv felvételétől az eskü-
vőig. Csányiné Mészáros Ágnes 
szerint az időpont véglegesítése 
előtt érdemes lefoglalni a zenészt, 
a vőfélyt és a vendéglátóhelyet is.

Az anyakönyvvezetőtől meg-
tudtuk, hogy a legtöbben Félegy-
házán is – megegyezve az orszá-
gos trenddel – a tavaszi és nyári 
hónapokra tervezik az esküvőt, 
de a legnagyobb népszerűségnek 
egyértelműen az augusztus ör-
vend. Ilyenkor egy-egy szombaton 
akár 7-8 szertartást is tartanak a 
208 fő befogadóképességű, lég-
kondicionált díszteremben.

Áprilistól szeptemberig dél-
után 2 és 19, októbertől márci-
usig 10 és 15 óra között vannak 

az esküvők. Azoknak, akik kisebb 
költségvetésben, vagy egyszerűbb 
külsőségekben gondolkodnak, 
megoldást jelenthet a hétköz-
napon, meghatározott időpont-
ban lefoglalható, térítésmentes 
szertartás lehetősége, a 25-30 fő 
befogadására alkalmas házasság-
kötő teremben. Ilyenkor csak a 
plusz szolgáltatásokért kell fizet-
ni. Az anyakönyvvezető elmondta: 
40-50 ingyenes esküvőt tartanak 
évente. T. T.
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Az idén ünnepli a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa 

megalakulásának 20. évfordulóját

A szép évfordulót szeretnénk emlékezetesen ünnepelni,
zeneszerető közönségünk örömére!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%- ával támogassa 
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületét!

Adószámunk: 18348392–1–03
Köszönjük!

Lakossági fórum
Lakossági fórumra várják az érdeklődőket a „Kék-
víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Programmal kapcsolatban február 24-én, kedden 15 

órai kezdettel, a polgármesteri hivatal dísztermébe. 
Balla László alpolgármester köszöntőjét követően 
Kecskés Nóra kommunikációs munkatárs mutatja be 
a projektet, majd a projektmenedzser, a kivitelező, a 
mérnökszervezet és az üzemeltető képviselői várják 
a lakosság kérdéseit.

Mennyei és pokoli történetek
Az üzenet mindig ugyanaz. Elin-
dulunk a pokolból és megérke-
zünk a mennybe. A személyes 
életem történeteit mondom el. 
Nehéz helyzeteket, pokoli tör-
téneteket, és jó, örömteli hely-
zeteket, azaz mennyei törté-
neteket, amelyeket megéltem 
– mondta Szenczy Sándor, a 
félegyházi baptista imaházban 
megtartott előadása előtt.

A Baptista Szeretetszolgálat el-
nöke a Félegyházi Közlönynek kü-
lön is elmesélt egy pokoli és meny-
nyei történetet.

– Mentőcsapatunkkal nagyon 
gyorsan, órák alatt el tudunk jut-
ni a világ olyan területeire, ahol 
földrengések, árvizek pusztítottak, 
vagy éppen háború dúlt, legyen az 
Haiti, vagy éppen Csecsenföld. Ak-
kor, amikor ássuk ki az embereket a 
kövek közül, túlélők után kutatnak 
a kutyáink, bizony nagyon sokszor 
megakad az ember és gondolko-
dik. Miért csináljuk, miért tesszük 
ezt? Először az fogalmazódott meg 

bennem, hogy azért, mert sze-
retnénk segíteni az embereknek. 
De rádöbbentem, hogy nem ezért 
van. Azért teszem, mert nekem 
van szükségem arra, hogy tegyem. 
És így válik nyilvánvalóvá az, hogy 
ha megölik a munkatársam – mert 
ilyen is történt sajnos, szétlőtték a 
fejét –, ott állok mellette és akkor 
átfut rajtam, hogy mi az értelme 
ennek az egésznek? Az emberek 
bántanak. Segíteni szeretnénk, ők 
pedig lőnek ránk. Megfogalmazó-
dott, hogy feladom, abbahagyom, 
nem érdekel. Aztán fel kellett kel-
nem, tovább kellett menni.

Elérkeztünk a baptista imaház-
hoz Groznijba. Ott találkoztam egy 
öreg nénivel, aki három éve a kövek 
között, pincében élt. Esővizet ivott, 
kóbor kutyák húsát ette. A néni 
elém tette a Bibliát és azt mondta: 
itt már három éve nem járt lelkész, 
olvasd, prédikálj! Akkor rádöb-
bentem arra, hogy ebben az élet-
ben mindent el lehet veszíteni. De 
igazán nagy bajban az ember nem 

akkor van, ha mindent elveszít, ha-
nem akkor, amikor a hitét veszíti el. 
Ez a néni megtanított arra, hogy 
ne veszítsem el a hitemet.

Ezért, a hit miatt, volt lehetősé-
günk arra, hogy az elmúlt 18 év-
ben, 7 háborúban, 40 természeti 
katasztrófánál járva milliónyi em-
bernek tudtunk segítséget nyúj-
tani. A mentőcsapatunk most is 
készenlétben áll, hogy bárhová el 
tudjunk indulni 6 órán belül.

Szenczy Sándor baptista ima-
házban megtartott előadásán ze-
nész társa, Szabó Balázs műkö-
dött közre. H.S.

Jótékonysági 
bált szerveztek 
a waldorfosok

Kiváló hangulatban, családias, 
baráti légkörben telt a Félegy-
házi Waldorf Iskola és Waldorf 
Óvoda II. Jótékonysági Bálja a 
Művelődési Központban február 
7-én. A szombat esti mulatságon 
elsőként Csernik Szende székely 
mesemondó, majd a Padkapo-
ros Táncegyüttes bemutatója 
szórakoztatta a jelenlévőket. A 
vacsorát követően Gulyás László 
derítette jókedvre a közönséget, 
ami után bálnyitó táncház kezdő-
dött Kátai Tibor vezetésével.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna hálózat 
ellenőrzése során több ingatlannál tapasztaltuk a talajvíz és csa-
padékvíz szennyvízcsatornába történő bevezetését. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormányrende-
let 85. § 5. bekezdése értelmében elválasztott rendszerű szennyvízelve-
zető műbe talajvizet, csapadékvizet vezetni TILOS! 

A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a szabálytalan csator-
na-használatért a vonatkozó jogszabályok értelmében kötbért jogosult 
felszámítani.

A szennyvízcsatornába bevezetett talajvíz és csapadékvíz- a csatorna-
hálózat és a szennyvízátemelők túlterhelését eredményezi, szélsőséges 
esetben ellehetetleníti a szennyvíz elvezetését. 

A talajvíz szivattyúzásával a lakóépületük állagát is veszélyeztetik, 
mivel a talaj egy részét is eltávolítják, minek következtében az épület 
megsüllyedhet. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a csapadékvizet és 
talajvizet ne vezessék a szennyvízcsatornába!

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük. 

Tisztelettel: BÁCSVÍZ Zrt.

FELHÍVÁS
szabálytalan csatornahasználat 

megszüntetésére
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Humánum és szakmaiság
„Engem szeret a Jóisten. És én is Őt!” Ezzel a mondattal kezd-
te dr. Kása Zsuzsanna a bemutatkozást, amire tankerület igaz-
gatói kinevezése alkalmából kértem. Beszélgetésünk során 
érintettünk magánéleti és szakmai hullámhegyeket-hullám-
völgyeket, néha még kríziseket is. Végül valahogy mégis min-
dig ugyanide kanyarodtunk vissza: Istenhez és a szeretethez. 
Kása Zsuzsa közhelyek és szuperlatívuszok nélkül, a lehető 
legtermészetesebben beszél ezekről a kérdésekről. Azzal a jó-
zan mértéktartással és megérlelt-megélt bölcsességgel, amit 
a félegyháziak megszoktak, és talán már el is várnak tőle.

– Február 1-jétől a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont Kiskunfélegyházi Tanke-
rületének igazgatója. Vágyott 
erre a pozícióra?

– Egyszerűen az élet hozta. 
Egyik feladatból következett a 
másik, majd egy folyamatnak ez 
lett a kimenetele. Nem vágytam, 
de nem is bánom. Új kihívásként 
tekintek rá. Mindamellett – bár 
nem sok munkahelyem volt – ed-
dig még mindenhol jól tudtam 
magam érezni, és szakmailag is 
kiteljesedhettem. Biztos vagyok 
benne, hogy ezúttal sem lesz 
másként. Hálás vagyok, amiért 
úgy kaptam ezt a lehetőséget, 
hogy előtte a nevelés-oktatás 
szinte minden szegmensét végig-
jártam, megéltem a nehézségeit, 
mindennapjait. Voltam jogász, 
pedagógus, kollégiumi nevelő, is-
kolában vezető, a hivatalban osz-
tályvezető.

Majd öt évvel ezelőttig a neve-
lési-oktatási intézmények veze-
tőivel dolgoztam. Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy a munkakap-
csolatunk humánus, szeretettel 
teli volt, miközben stabil szak-
mai alapokon állt. Most várako-
zással tölt el, hogy ugyanabba a 
körbe kerülök vissza, és bízom 
abban, hogy a központosított ta-
nügyigazgatás anomáliáit is „ki 
tudjuk majd simogatni”.

– Kanyarodjunk még vissza 
az előzményekhez, és vegyük 
sorra milyen állomásokon át 
vezetett az út idáig!

– 1962-ben születtem Félegy-
házán, itt végeztem a zenei ál-
talános iskolát, majd a gimná-
ziumot. Egygyermekes, szerető 
családban nőttem fel, és máig 
hálás vagyok a szüleimnek mind-
azért, amit tőlük útravalóul kap-
tam. Pedagógus édesanyám az 

egypártrendszerben is gondos-
kodott arról, hogy életem részé-
vé váljanak a keresztény értékek. 
Édesapám a műanyaggyárban 
dolgozott vezető beosztásban.

1986-ban végeztem Szegeden 
a József Attila Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán, majd jogászként kezdtem el 
dolgozni. Párhuzamosan szakmai 
tárgyakat tanítottam a Közgazda-
sági Szakközépiskolában. Igazá-
ból gyerekkorom óta pedagógus 
szerettem volna lenni, és időköz-
ben meg is erősödött bennem, 
hogy ez a hivatásom. Így idővel 
teljesen áttértem a pedagógus 
pályára, és a Debreceni Egye-
tem szervezésében szakvizsgát 
is tettem. Előbb a „Közgé” peda-
gógusa, majd igazgatóhelyettese 
voltam, majd Ficsór József pol-
gármester úr és dr. Csölle Yvette 
jegyzőasszony hívását elfogadva 

helyezkedtem el a Polgármeste-
ri Hivatal művelődési osztályán, 
ahol később osztályvezető let-
tem. Ezúton is szívből köszö-
nöm elődömnek, Csáki Sándorné 
Juditnak mindazt, amire meg-
tanított.  Innen – jó négy évvel 
ezelőtt – Kapus Krisztián akkori 
polgármester magánéleti képzel-
gése miatt kellett távoznom. Gya-
korlatilag fél órát kaptam, hogy 

elhagyjam a hivatalt. 
Ebben a bizonytalan-
ságban nyújtott se-
gítő kezet Mayer Ta-
másné, akinek örökre 
hálás leszek, amiért 
„tiltás” ellenére is fel-
vett a Constantinum 
Intézmény pedagó-
gusai közé. Később a 
fenntartó rend képvi-
seletében Klára nővér 
felkért az intézmény 
középiskolájának  ve-
zetésére. Most is a 
velük való egyeztetést 
követően döntöttem 
úgy, hogy élek a kí-
nálkozó lehetőséggel.  
Szeretettel a szívem-
ben jöttem el.

T e r m é s z e t e s e n 
döntésemet meg-
beszéltem a csalá-
dommal is. Három 

gyermek édesanyja vagyok. A 29 
éves Viktóriám gazdasági mér-
nök, Félegyházán él és dolgozik. 
A 27 éves Gabikám Nyíregyhá-
zán lakik, férjnél van, hivatását 
tekintve versenylovas, belovagló, 
egyébként pedig a 10 hónapos 
Norina unokám édesanyja. „Kisfi-
am” Miklós, 19 éves fogtechnikus 
tanuló. Gyermekeim édesapjával 
tíz éve váltunk külön, de azóta 
is szeretetteljes, egymást segítő 
kapcsolatot ápolunk.

– 2014 októberében képvise-
lő-jelöltként is megmérettette 
magát. Mi vonzotta a politiká-
hoz?

– Amikor Csányi József a kam-
pányidőszakban megkeresett, 
hogy segítenék-e a polgármes-
ter-jelölti programjában az ok-
tatási koncepciót összeállítani, 
igent mondtam. Ennek egyik oka 
az volt, hogy elsősorban a szak-

mát, és nem a politikát láttam a 
kihívásban, másrészt olyan szak-
mailag hiteles, pozitív úriembert 
ismertem meg személyében, aki 
mögé kényszerem volt beállni. 
Nem sokkal később szóba került 
a képviselő-jelöltség kérdése is, 
és én annak ellenére vállaltam 
ezt lakóhelyem, a Bankfalu kör-
zetében, hogy tudtuk: a széles 
körben ismert okok miatt re-
ménytelen, és hogy jelölttársam-
mal szemben győzelmet érhes-
sek el. Ennek ellenére büszkén 
mondom, hogy mindössze 21 
szavazattal maradtam le. Ahogy 
azt is, hogy olyan ember mögé 
álltam, akit vállalni tudok, aki-
ben bízom. Nincsenek politikai 
ambícióim, de ha a szavazók erre 
felhatalmaztak volna, tisztelettel, 
becsülettel helytállok. A Jóisten 
azonban mást tartogatott szá-
momra.

– Tankerületi igazgatóként 
milyen tervekkel kezdi meg a 
munkát?

– A terveket behatárolja a köz-
pontosított rendszer és a mögöt-
te lévő jogi normahalmaz. Január 
1-jétől nagyobb szabadságot kap-
tak a tankerületek, ami remél-
hetőleg a nevelő-oktató munka 
hasznára fordítható. Mindenek-
előtt az igazgató kollégákkal tör-
ténő egyeztetés és közös munka 
a célom. Semmi újat nem akarok! 
Most is abban a szellemben kívá-
nok dolgozni, ahogy azt korábban 
a művelődési osztály vezetője-
ként tettem. Új beosztásomban 
– több más feladat mellett –  a 
kiskunfélegyházi és a kistérségi 
általános iskolák tanügy-igazga-
tási, operatív és humán erőforrás 
gazdálkodási feladatait látom el, 
kapcsolódó ügyekben kapcsola-
tot tartok az önkormányzattal, 
pályázatokat és projekteket fo-
gok össze. Összesen 9 intézmény 
12 tagintézménnyel  tartozik a 
tankerületbe Félegyháza, Bugac, 
Pálmonostora, Petőfiszállás és 
Gátér területén.

Várakozással teli szívvel látok 
hozzá a munkához, és minden 
erőmmel azon leszek, hogy az 
érintettek legnagyobb megelége-
désére lássam el a feladatot.

 Tóth Timea
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Farsang a könyvtárban 
A vidám lakomák, bá-
lok, mulatságok, nép-
ünnepélyek időszakát 
éljük, azaz farsang van. 
A Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár családi szom-
batján is erről szól-
tak a foglalkozások. A 
kézműves szekcióban 
álarcok és szemüvegek 
készültek. Sokan ki-
használták az alkalmat 
arra is, hogy farsangi 
maskarájukat bemutas-
sák, lemérve a tetszési 
indexet.

Ebben a tanévben 89 diák végez a Constantinum Katolikus Gim-
názium és Szakközépiskolában, akiknek alsóbb évfolyamos di-
áktársaik tűzték fel a végzős évet jelző szalagot. A bál a tanulók 
bécsi és angol keringőjével zárult.

A Szent Benedek Szakképző Iskolában 116 tanulót búcsúztat-
tak iskolatársaik a szalagozó ünnepségen január 30-án. Három 
osztály május elején kezdi meg érettségi vizsgáit, egy osztály-
nak pedig május közepén kell bebizonyítani szakmunkás felké-
szültségét.

Január 23-án, pénteken este rendezték meg a kiskunfélegyházi Móra 
Ferenc Gimnázium végzős diákjainak szalagozó ünnepségét a KÉSZ 
Aréna Sportcsarnokban. Az öt végzős osztály diákjainak osztályfő-
nökük tűzte fel a gimnáziumban töltött négy esztendőt jelképező 
szalagot. A negyedikesek közös táncát Mezei Anett tanította be.

A Kossuth Lajos Szakközép- és Szakiskola szalagozó bálján 250 
végzősre tűzték fel diáktársaik a búcsúzást jelző szimbólumot. A 
sportcsarnokban megtartott rendezvényen a végzősök látványos 
műsorral szórakoztatták a nagyérdeműt, majd klasszikus kerin-
gővel búcsúztak. 

Szalagozók városszerte

Isten áldása legyen Félegyházán!

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta a szentmisét feb-
ruár 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Sarlós Boldog-
asszony templomban. A hagyományoknak megfelelően ezen a napon 
a város elöljáróival közösen kérték Isten áldását Félegyházára és 
lakóira. A szentmisén megemlékeztek a Constantinum Óvoda és Kol-
légium megalakulásának 20. évfordulójáról is.

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollé-
gium 85 végzős diákja a február 13-án, pénteken 15 órakor, a 
Közgazdasági Szakközépiskola 105 végzőse pedig február 14-én, 
szombaton 15 órakor, a „mezgé” tornacsarnokában megrende-
zett szalagozó bálon kapja meg a kék szalagot.
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Volt egyszer egy vegyeskar
65 évvel ezelőtt alapította Kiskunfélegyházán az Ifjúsági Vegyes-
kart Kapus Béla. Bánkiné dr. Borbély Mária egykori kórustagként 
idézi fel a 60 esztendőn át működő vegyeskar emlékét, a közö-
sen átélt élmények és Kapus Béla személyiségformáló hatását, 
ami felnőttként is végigkísérte az egykori énekkarosokat.

Nem vagyok alapító tag, de min-
denképpen a kórus idősebb gene-
rációjához tartozom. Akkor lép-
tünk be az énekkarba (1959-ben) 
– kis elsős gimnazistaként – ami-
kor a 10 éves jubileumra készü-
lődtek. Csak a mi osztályunkból 
tizenheten! Megragadott bennün-
ket a családias közösségi légkör, a 
szigorúság mellett is állandóan je-
len lévő üde humor, vidámság. Jól-
eső érzés volt, hogy egy magasabb 
szintű kultúra művelői lettünk: a 
szép kórusművek megismertettek 
bennünket a klasszikus magyar és 
külföldi zeneszerzőkkel.

A hangversenyeken híres 
előadóművészekkel együtt léptünk 
fel: elénk tárult egy színes, értékek-
ben gazdag világ. A vegyeskarosok 
közös programjai nemcsak a pró-
bákból és fellépésekből tevődtek 
össze. Karnagyunk, Kapus Béla 
rendszeres összejöveteleken látott 
bennünket vendégül: fagylaltdél-
utánokon, teadélutánokon. (Azóta 

is gyakran eszembe jut, hogyan 
győzte ezt anyagilag a szerény 
kollégiumi nevelői fizetéséből.) 
Komolyzenei hangversenyekre, 
operaelőadásokra vitt bennünket, 
főként Szegedre. Nyaranta pedig 
felejthetetlen élményt jelentett az 
elmaradhatatlan hangversenykör-
út, amelynek során Magyarország 
legszebb tájait, nevezetességeit is-
merhettük meg. 

Évtizedek távlatából a vegyeskar 
úgy tűnik fel, mint egy hirtelen szi-
várvány a szürke égbolton. Szinte 
mindent jelentett a hajdani, szépre 
vágyó kamaszoknak: az esztétikai 
élményt, a közösséget, a kulturált 
szórakozást, vidámságot, felka-
varó szerelmeket, izgalmas uta-
zásokat, életre szóló barátságok 
kezdetét – egyszóval a kölcsönös 
szeretet védőburkát.

A kórus volt az a hely, ahol 
megkaptuk a szükséges tanítást, 
nevelést, jellemformáló beszélge-
téseket, a biztonságot adó megér-

tést. Amit a középiskolás években 
kaptunk, elkísért bennünket egész 
életünkben, erőt adva és átsegít-
ve minket a válságos időkön; je-
len van napjainkban is, pedig már 
nagyszülők vagyunk. Ha szomo-
rú vagyok, önkéntelenül énekelni 
kezdem a Hársfát vagy valamelyik 
másik szép dalt, s újra visszatér 
szívembe a reményteli ifjúság üze-
nete.

Amikor pedagógus pályámat 
kezdtem, régi tanáraim közül ke-
restem példaképeket. A diákokkal 
való kapcsolat, a szeretetteljes 
fegyelmezés szempontjából min-
denképpen Kapus Béla volt a min-
tám. A „Tanárúr”, ahogy neveztük, 
s így beszélünk róla ma is a régi 
barátokkal egymás közt. Tőle ta-
nultam, hogy a lelki bajokkal küzdő 
fiataloknak bármikor rendelkezé-
sére álljak, hogy meghallgassam 
őket és vigasztalást, tanácsot ad-
jak. Mindnyájan eltanultuk tőle a 
szenvedélyes hivatásszeretetet, a 
munkában való kitartást és követ-
kezetességet.

A Kiskunfélegyházi Ifjúsági Ve-
gyeskar nem csupán egy kellemes 
időtöltést nyújtó műkedvelő egye-
sület volt, ezt számos kitüntetés, 

díj és elismerés is bizonyítja. A 
szeretetközösség tagjainak megfe-
lelő színvonalon kellett teljesítenie. 
Sok karnagy panaszkodik, hogy alig 
tudja a kórustagokat összeverbu-
válni. Mi évről évre úgymond „fel-
vételiztünk”: az egész kórus előtt el 
kellett énekelni szólamainkat, s en-
nek alapján döntötte el a Tanár úr, 
hogy hazavihetjük-e az egyenruhát 
és maradhatunk-e a vegyeskar tag-
jai. Ezt az izgalmas próbatételt is 
vállaltuk, mert a tagság egy rangot 
jelentett a városban.

Köszönet Kapus Béla karnagy 
úrnak és mindazoknak, akik lehe-
tővé tették, hogy a Vegyeskar mű-
ködjön, s együtt énekelhessünk a 
találkozókon is, néha 1000 fős kó-
russal. 
 Bánkiné dr. Borbély Mária

Móra Ferenc félegyházi volt, mint mi magunk

Móra-felolvasónappal kezdődött meg február 5-én Kiskunfél-
egyházán a Móra-emléknapok programja. A városi könyvtárban 
csaknem 200 fiatal és felnőtt hallgatta és élvezte Móra Ferenc 
verseit, novelláit és prózáját az általános- és középiskolások 
előadásában. A felolvasónapon itt voltak a félegyházi iskolák 
határon túli partner iskoláinak képviselői is, akik valamennyien 
városunk szeretett írójának nevét viselik. Erdélyből Zimándújfalu 
és Székelyudvarhely ifjú előadói érkeztek a gimnázium, illetve a 
Constantinum Intézmény meghívására. Vajdaságból a Kevi Móra 
István Művelődési Egyesület képviseltette magát.

A rendezvényen Vészits Andrea, 
Móra Ferenc dédunokája köszönetet 
mondott azért, hogy Kiskunfélegy-
háza évről évre ilyen szeretettel 
emlékezik meg szülöttéről. Örömét 
fejezte ki, hogy a fiatalok ismerik, 
szeretik, és szívesen olvassák kö-
zönség előtt is a nagy mesemondó 
műveit.

A felolvasónap előadóit és ven-
dégeit Csányi József polgármes-
ter többek között ezekkel a gondo-
latokkal köszöntötte: Móra Ferenc 
az egyik legkedveltebb magyar író, 
akinek a könyveit jó volt olvasni 
gyerekként, és szórakoztató ma is, 
felnőttként. Móra Ferenc félegyházi 
volt, mint mi magunk. Azokon az ut-
cákon járt, amelyeken mi is járunk, 
azt kapta a városunktól – apjától, 
anyjától – amit mi is kapunk.

A Móra–emléknapok rendez-
vénysorozata a Constantinum és a 
székely udvarhelyi Móra Ferenc Álta-

lános Iskola diákjainak közös műso-
rával zárult. Az ünnepi megemléke-
zésen Rosta Ferenc alpolgármester 
mondott köszöntőt. Mind mondta: 
„Kiskunfélegyházán az elmúlt két 
esztendő Móra-emlékévekként vo-
nult be a város történetébe. Amikor 
az emlékbizottság tavaly ősszel be-
fejezte munkáját, pontosan tudtuk, 
hogy a Móra-kultusz folyik tovább a 
jól kialakított hagyomány medrében. 
A Móra Ferenc Közművelődési Egye-
sület elnökének, a félegyházi Móra- 
kultusz ápolásának legmarkánsabb 
egyéniségének, Kapus Bélánénak 
támadt az a gondolata, hogy legyen 
egy találkozó a határon túli Móra- 
intézményekkel, ismerjük meg őket, 
és ők is minél több információt sze-
rezhessenek a Móra-család szülőhe-
lyéről. Mert ugye, Petőfi szülőhelyét, 
sírjának helyét viták övezik. De a 
Móra-család Félegyházához köthe-
tő, és őket nem adjuk!” H. S.
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Fővárosi siker született 
a diákolimpián
Február 6-án és 7-én rendezték 
meg Kiskunfélegyházán a IV. kor-
csoportos fiúk országos futsal 
döntőjét. A diákolimpiai döntőbe a 
megyék legjobb csapatai, valamint 
a főváros legerősebb együttese ju-
tott be. A mérkőzéseket egyszerre 
két helyszínen, a KÉSZ Aréna Vá-
rosi Sportcsarnokban és a Cons-
tantinum Intézmény Sportcentru-
mában játszották. 

A futsal diákolimpiára a 2000-

ben és 2001-ben születetteknél az 
idei tanévben 597 együttes neve-
zett. Bács-Kiskun megyét ezúttal 
Kiskunhalas képviselte.

A döntőben a fővárosi Gloriett 
sportiskolások már az első perc-
ben előnybe kerültek és nem en-
gedték ki a kezükből a győzelmet. 

A mérkőzés után a legjobb nyolc 
csapatot oklevéllel, az első három 
helyezettet éremmel és kupával 
díjazták. Emellett külön elismerés-

ben részesült a gólkirály, a legjobb 
kapus, a legtechnikásabb játékos 
és a győztes csapat felkészítője.

Eredmények: 3. helyért: Debre-
cen – Békéscsaba 0:1. Döntő: Bu-
dapest (Gloriett) – Felcsút 7:1

Bemutatóval  
egybekötött birkózó 

bált tartottak
Több mint 200 vendég részvételével rendezett 
birkózó bált február 7-én szombaton a Kiskun-
félegyházi Vasas TK Birkózó Egyesület a József 
Attila Általános Iskola tornacsarnokában. A ren-
dezvény látványos birkózó bemutatóval kezdődött. 
Ván Jenő és Szabó József felkonferálásában a 
csapattagok a tornateremben felállított szőnye-

gen mutatták be birkózó tudományukat. A bállal 
a szórakozás mellett a birkózókat is támogatták a 
résztvevők.

Kiskunfélegyházán rendezik meg 
a futsal Magyar Kupa döntőt 
Kiskunfélegyháza ad otthont 
február 28-án és március else-
jén a futsal Magyar Kupa idei 
döntőjének. A kétnapos prog-
ram helyszíne a KÉSZ Aréna Vá-
rosi Sportcsarnok lesz. Február 
28-án a férfi szakág elődöntőit, 
március elsején pedig a női és 
a férfi döntőket tartják meg. 

A Magyar Labdarúgó Szövet-
séggel folytatott tárgyalás pozitív 
eredményéről Balla László, Kis-
kunfélegyháza alpolgármestere 
számolt be:

– A rendezési jog megnyerése 
sportdiplomáciai siker, amelyben 
sokat számított az Astra Kiskun-
félegyházi Bulls HFC női futsal 
csapatának évek óta tartó kivá-
ló szereplése. Az Astra a Magyar 
Kupa címvédőjeként a 2014/15-ös 
szezonban zsinórban negyedik al-
kalommal jutott be a fináléba, és 
első ízben szerepelhet hazai pá-
lyán e rangos sorozatban.

Részvétel  
a tajvani junior 

ökölvívó  
világbajnokságon

Székesfehérváron rendeztek 
január 31-én válogató versenyt, 
melyen a Kiskunfélegyházi HTK 
Ökölvívó Szakosztályának két 
tagja, Endre Krisztina és Mát-
rai Klaudia indult el. A junior 
korú lányok 2014-ben második 
helyen végeztek az országos 
bajnokságon, de a győztesek 
korosztályt váltottak, így a fél-
egyházi reménységek ismét 
megmérkőzhettek a magyar vá-
logatott tagságért. Endre Krisz-
tina 54 kilogrammban legyőzte 
ellenfelét, míg Mátrai Klaudia 
57 kilogrammban második lett.

A sikeres szereplésének kö-
szönhetően Endre Krisztina el-
indulhat a májusi tajvani junior 
ökölvívó világbajnokságon. 

Tervezett program:
2015. február 28. (szombat)

12:30 Női futsal NB II. Kelet válogatott – Női futsal NB II. Nyugat válogatott
14:00 Férfi futsal NB II. Kelet válogatott – Férfi futsal NB II. Nyugat válogatott

15:30 Férfi futsal Magyar Kupa 1. elődöntő mérkőzés
18:00 Férfi futsal Magyar Kupa 2. elődöntő mérkőzés

2015. március 1. (vasárnap)
11: 45 Futsal játékvezetők – Futsal edzők

13:00 Női Futsal Magyar Kupa döntő mérkőzés 
15:30 Férfi Futsal Magyar Kupa döntő mérkőzés
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FARSANGI ÁRKAVALKÁD A PC VARÁZSLÓBAN!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek  

és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!
Új notebookok már:  br. 85.000 Ft-tól
Új Tabletek már:  br. 21.000 Ft-tól

Valamint használt számítógépek 
már:  br. 15.000 Ft-tól

Ráadásul… az új készülék mellé ajándékba adunk  
egy hozzávaló kiegészítőt! Jöjjön be és nem fog csalódni!

Gazdikereső
Új 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 ér-
deklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634, 
vagy a 70/313-9059 telefonszá-
mokon, vagy a Csólyosi úti telep-
helyen lehet. Nyitva tartás: hétfő-
től szombatig 13-tól 16.30-ig.

Kóchuszár: Kb. 10 hónapos komon-
dor kan, január 27-én Bankfaluból 
(Templomhalom u.) befogva.

Pötyi: Kb. kétéves keverék szuka, 
január 31-én Selymesből befogva.

Csoki: január 14-én került be Kis-
kunmajsáról, kb. 1 éves szuka. 
Ismertetőjegye, hogy a meden-
cecsontja sérült, bizonytalan a 
járása.

Barka: Kb. 1 éves keverék szuka, 
február 4-én a Horváth Z. utcából 
befogva.

Arcok a városból
Hivatásos előadóművészi bizo-
nyítványa mellett vagy ellenére 
Vas László muzsikusnak tartja 
magát.

– Gitározni tanultam, a Klap-
ka utcában az árokparton Rolling 
Stonest, és az akkori slágereket 
játszottam este 9-ig, mint egy 
igazi utcazenész – mesélte Vas 
László előadóművész. – Később 
OSZK hivatásos előadóművészi bi-
zonyítványt szereztem, de inkább 
zenésznek, muzsikusnak tartom 
magam. Mindig a kultúrában dol-
goztam vagy a zene, vagy a hagyo-
mányok alkotójaként és előadója-
ként.

– Hogyan kezdődött?
– Ének-zenei általánosba jártam, 

még a Szent János térre, Aliz néni 
(Dr. Somogyvári Zoltánné) osztá-
lyába, és kötelező hangszerként a 
trombitát választottam. Az iskola 
kellően megalapozta zenei érdek-
lődésemet, és ehhez sikeresen 
hozzájárult édesapám tánczeneka-
ra is, melynek a gitárosa mutatott 
4-5 akkordot. Az iskolai évfolyam-
ból kettőnket javasolták a szegedi 
konzervatóriumba, akkor a zenei 
pályafutásom mintha véget is ért 
volna, mert helyette a villanysze-

relő szakmát választottam. Ha 
ugrunk az időben, ’76-ban Buda-
pesten, mint magántanuló igazán 
belevetettem magam a zenélésbe, 
vendéglátóztam. Mindent játszott 
a zenekarom, hangulat, hihetetlen 
bulik, mígnem valaki megkérdezte: 
Miért nem lehet „normális” szá-
mokat játszani?

– Külföldön is jártatok?
– Ausztriában, Hollandiában, 

Luxemburgban, Norvégiában… 
Közben elkezdtem saját szerzemé-
nyekkel is foglalkozni, hogy maga-
mat is megmutassam. Megszüle-
tett egy 1,5 órás, zenés, színpadi, 
kicsit szürrealista mű egy alkoho-
lista kötéltáncosról, a „Vándor-
cirkusz”, amit 2002 áprilisában a 
művelődési házban bemutattunk, 
és még néhányszor eljátszottunk. 
A következő korszakot a Vas László 
és Barátai zenekar jellemzi, emel-
lett szerzői estek, sikerek, klasszi-
kus és kortárs megzenésítések.

– Még mindig messze járunk a 
betyároktól és pásztoroktól, azaz a 
Széljáró Balladástól.

– A Táncszínházzal a Kálváriánál 
debütáltunk, majd egy tehetségku-
tató sorozat indult, melyben hely-
béli amatőr fiatalok és idősebbek 

verseit vittem színpadra. A lényeg 
a játék, a mozgás, és a gyerekek 
bevonása volt az előadásba. A Vas 
László és Barátai, a Táncszínház, 
plusz a tehetségkutató-sorozat 
alapozta meg a Széljáró Balladást. 
2010-ben jelent meg az első cd-nk, 
utána „leült” a dolog, életben kel-
lett tartani.

– Mennyiben más a betyárvilág 
hangulatát átadni, mint Rolling 
Stonest játszani?

– Mindig is bennem volt, visz-
szakanyarodtam hozzá, bluest 
játszottam, de kibújt belőlem. A 
stílus, a ritmus és a hangzásvilág 
az enyém, de a zenekar minden 

tagjával megbeszéljük, az egyéni 
ötletek forrnak végül eggyé.

– Meg akartam hallgatni a 2. cd-
t, mint háttérzenét, közben ten-
ni-venni valamit, de már az elején 
félretettem mindent, nekiültem a 
hallgatásnak. A duhaj betyárok és 
a pásztorok lelke után mi követke-
zik?

– A népdalfeldolgozásokat el-
mozdítjuk a saját alkotások irányá-
ba. Ha megfog egy vers, általában 
születik hozzá egy dal bennem. 
Pakolgatom mellé a zenekari hang-
zást, és módosulhat is, elfogadom 
a többiek véleményét. Persze kell 
a lehetőség, kellenek a fellépések, 
hogy megmutassuk magunkat.

– A „civil” Vas Lászlót is sze-
rettem volna bemutatni, de min-
dig visszakanyarodunk a zenéhez. 
Marad néhány mondat az interjú 
végére: Milyen vagy, amikor éppen 
nem a zenével foglalkozol?

– Egy magyar ember, ki nagyon 
tiszteli az őseit, a kultúrát és 
az örökséget. Pár évig íjászkod-
tam, hobbiként kézműveskedtem, 
bőröztem, a közelmúltban juhbél-
ből húrt készítettem a tekerőlant-
ra… A fiam Budapesten él fele-
ségével, más világban dolgozik: 
mérnök-informatikus. Jó érzés, 
hogy révben vannak. Ritkán jön-
nek, de mindig várjuk őket. tli


