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Egy éve esküdtek fel Kiskunfélegyházára

Egy évvel ezelőtt, 2014. október
22-én tartotta alakuló ülését Kiskunfélegyháza
képviselő-testülete, amikor ünnepélyes keretek
között esküt tett Csányi József
polgármester, a 14 képviselő, a
bizottságok külsős tagjai, továbbá
Balla László és Rosta Ferenc al-

polgármesterek. Az eskü szövege
szerint mindannyian fogadalmat
tettek egyebek mellett arra, hogy
a tisztségükből eredő feladatokat
Kiskunfélegyháza fejlődésének előmozdítása érdekében teljesítik.
Elmúlt egy év. Jó alkalom ez arra,
hogy megálljunk egy pillanatra,

visszatekintsünk, számba vegyük
honnan indultunk, hová sikerült
eljutni, és hová igyekszünk. Az elmúlt esztendő legfontosabb történéseinek összefoglalására tettünk
kísérletet abban a kiadványban,
amelyet lapunk mellékleteként
postaládájában talált Tisztelt Ol-

vasó! Reméljük, hogy Önnek is kellemes perceket szerez felidézni a
sikereket, fejlesztéseket, eredményeket. Mindazt, aminek közösen
örülhetünk mi mindannyian, akiknek fontos Félegyháza!
Gerencsérné Tóth Timea
főszerkesztő

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Új tanyabuszokkal segítik
a külterületen élőket

Két új, kilenc személyes Mercedes
mikrobuszt vettek át október 20án Szegeden az önkormányzat és
a tanyagondnoki szolgálat képviselői. A korszerű járművek egy eredményes, 20 millió forintos vissza
nem térítendő önkormányzati pályázatnak köszönhetően segítik a
továbbiakban a külterületen élők
mindennapjait.
A mikrobuszokat a szociális és
művelődési bizottság kihelyezett
ülésének kezdetekor mutatták be
egy sajtótájékoztató keretében.
Kiskunfélegyházán 2009 óta
működik tanyagondnoki szolgálat két főállású tanyagondnokkal.
A gondnokok azon fáradoznak,
hogy a közel négyezer külterületen élő lakos hozzáférjen az
alapszolgáltatásokhoz, információkhoz. Segítik az időseket abban, hogy eljussanak orvosukhoz,
a hivatalba, vagy éppen a piacra.
Az új mikrobuszok, amelyek a
mozgáskorlátozottak szállítását
is kényelmesebbé teszik, erre
a szolgáltatásra több lehetőséget biztosítanak. De a szolgálat

ezentúl több óvodába, iskolába
igyekvő gyermeket is tud segíteni, mint eddig. Erre is egyre
nagyobb igény van a külterületeken, különösen zord időjárási
viszonyok közepette – mondta el
– megköszönve az önkormányzat
segítségét – a buszok átvételekor
Gálig Erzsébet, a Szivárvány
Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény vezetője.
A mikrobuszok szegedi átadásakor Mihálffy Gábor, a működésének 10. évét ünneplő Pappas Auto
Magyarország Kft. értékesítője elmondta: megbízható, a feladatok
ellátására alkalmas járműveket
adnak át a félegyháziaknak.
A négykerék meghajtás stabilitást biztosít, biztonságos a fékrendszere. Kényelmes, és extra
szolgáltatásokkal rendelkezik, többek között éberségfigyelőt, telefon
kihangosítást is biztosít. Szép az
autó, de nem kell sajnálni a legnehezebb terepen sem. Ezek az
autók biztos, hogy mindig eljutnak
a célpontig – tette hozzá Mihálffy
Gábor.
s. r.

Nemzeti ünnep
Október 23-án az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetét, valamint a Magyar Köztársaság
1989. évi kikiáltását ünnepeljük.
1956. október 23-án a budapesti eseményekkel
kezdődött a magyar nép diktatúra elleni forradalma és
a szovjet megszállás elleni fegyveres felkelése. E nap
jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 23-án az
akkori megbízott államfő, Szűrös Mátyás a Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltotta
ki a III. Magyar Demokratikus Köztársaságot. Az új,
demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben
nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október

2015. október 23.

Energiatakarékos közvilágítás
December 15-éig megújul Kiskunfélegyháza teljes közvilágítása. Az október 12-én aláírt
szerződés értelmében hamarosan megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, amelynek
keretében a város teljes bel- és
külterületén a hagyományos
fényforrásokat ledes lámpákra,
a már megvilágított középületek világítástechnikáját pedig
ledes reflektorokra cserélik.
Minderről Csányi József polgármester tájékoztatta a sajtó
munkatársait.
Egy sikeres pályázatnak, és egy
éves előkészítő munkának köszönhetően 3.400 lámpatestet cserélnek a következő hetekben energiatakarékos led-es fényforrásokra. Az
elnyert mintegy 484 millió forintos
támogatás a beruházás száz százalékát fedezi.
– A szerződés aláírását követően
megtörtént a lámpatestek megrendelése, és november elején megkezdődik a felszerelésük is – mondta el
a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy a lakossági áramszolgáltatást a munkálatok egyáltalán nem
érintik, és a kivitelező partner ígérete szerint a közvilágítás is zavartalan lesz a munkálatok ideje alatt.
A napi 200-250 felszerelt lámpatest
ugyanis mindjárt a beszerelés napján működőképes is lesz.
Csányi József beszámolt arról is, hogy
a projekt megnyerését követően, az
előző városvezetés
által készített dokumentumok áttekintése során azt találták,
hogy a tervezett világítótestek minősége
igen gyenge, és az
elvárt teljesítmény
mellett nem alkalmas
a remélt megtakarí-

23-át. A jeles napot Szőke Anikó olvasónk versrészletével köszöntjük.
HAZÁM
Szép vagy Magyarország.
Számomra a földgolyón te vagy a legszebb.
Itt születtem, itt élek,
itt térnék nyugovóra az örök hó mezejére.
Nem tudom miért szeretlek,
de ha rólad van szó,
érzem, hevesebben ver a szívem
ha bántanak, megremeg a lelkem.
Ám legbelül a szívemben, mindig rád találok én.
Hiányzol, ha nem érzem a közelséged,
Féltelek, ha bizonytalanná válik a léted.

tás elérésére. A fejlesztési csoport
munkatársainak gondos számításait mérlegelve a városvezetés úgy
döntött, hogy nem éri be a silány
minőséggel, és a legkorszerűbb világítótestek között számon tartott
Philips fényforrásokkal készítettek
új pályázati leírást. A pályázatban
módosították az Energetikai Tanulmányt és a Megvilágítási Tervet. A
műszaki változtatásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint a
KEOP Közreműködő Szervezete elfogadta, így a közbeszerzési eljárás
már a módosított új kritériumokkal
lett elindítva. S bár a változás miatt
a közbeszerzési eljárás lefolytatása
hosszabb időt vett igénybe, a nyereség egyértelmű. Kiskunfélegyháza eddig évente 70 millió forintot
felemésztő közvilágítási költsége a
beruházásnak köszönhetően 20-25
millió forinttal csökken. Igaz – tette hozzá a polgármester – hogy a
meghibásodott és elöregedett lámpatestek cseréjére minden évben el
kell különíteni egy jelentősebb ös�szeget.
Az új lámpatestek egyébként
alumíniumból készültek, és edzett
síküveggel vannak ellátva, ebből
adódóan UV-, por-, ütés- és vízállók. Az új fényforrások élettartama
pedig akár 30-50-szerese a hagyományos, jelenleg üzemben lévő izzókénak.

Nincs tengered, óceánod, óriási hegycsúcsod,
mégis a Kárpát-medence gyöngyszeme vagy.
Néha irigykedem sok emberre,
mikor látom milyen luxuskörülmények között élnek,
hazájuktól távol, a világ másik oldalán,
ahol ragyog minden.
Bár, ha arra gondolok, Ők úgy fekszenek le,
minden gondolatuk, a szívük, a lelkük,
itt jár a Kárpát-medence gyöngyszemének,
dimbes-dombos sík tájain, mikor nyugovóra térnek.
Ilyenkor már nem is vágyom el innen,
hiszen te vagy nekem a legszebb.
Te vagy az én Hazám,
drága szép Magyarország.
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Megszüntetik a beázást
Sokan és nagy érdeklődéssel várták a piacon szervezett lakossági
fórumot október 19-én. Sorjáztak
is a kérdések és javaslatok bőven a városvezetés, a VSZKSZ,
illetve a piac üzemeltetéséért felelősök felé. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy mikor szűnik
meg a fedett rész beázása, és a
szabadtéri területen a csapadékvíz elvezetésének hiányosságai.
Röviden fogalmazva: eső idején
meddig folyik a víz a vásárlók és
eladók nyakába, meddig kell vízben állni, kerülgetni a tócsákat
piaci napokon?
Balla László alpolgármester a
felmerült kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy az építők nem a
legjobb megoldást választották a
fedett rész tetőszerkezetének kialakításához. A télen felgyülemlett havat sokszor kellett takarítani, és ezt
a terhelést a műanyag borítás nem
bírta, meghajolt és több helyen megrepedt. A teljes felújítás elkerülhetetlen. Ehhez már árajánlatot is kért

az önkormányzat, amiből kiderült,
hogy ennek költsége 10 millió forintos nagyságrendű. Az idei költségvetésben erre már biztosan nem lesz
pénz, de jövőre mindenképpen sorra
kerül. Ennek ellenére belátható időn
belül elvégzik azokat a legszükségesebb javításokat, amelyek az áldatlan
állapotokat megszüntetik. A kültéri

Új parkoló épült
Új, nyolc férőhelyes parkoló épült a
Bajcsy-Zsilinszky utcán. A parkoló
építését Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi Szakiskola igazgatója kezdeményezte az önkormányzatnál, annak
érdekében, hogy a speciális iskolában
tanító pedagógusaik zökkenőmentesen tudják ellátni feladatukat. A
munkák zömét az iskola burkoló- és
kőműves tanulói szakmai gyakorlat
keretében végezték, így minimális
költségből tudták megvalósítani.
Ágoston Tibor azzal indokolta a
parkoló építésének szükségességét,
hogy a Kossuth utcai intézményből
mintegy 30 tanár jár ide rendszeresen tanítani. Az azonos csengetési
rend miatt nagyon kevés idő áll rendelkezésükre az átjutásra, a parkolási lehetőség hiánya pedig nehezíti a
pontos órakezdést. Ez most megoldódott. Ráadásul a költségek is minimálisak voltak, hiszen a burkoló- és kő-

műves tanulók szakmai gyakorlatként
végezték. Ők is büszkék erre, mert a
tanulás és gyakorlat mellett értelmét,
hasznosságát is látták a munkának.
Balla László alpolgármester képviselői keretéből is támogatta a parkoló megépítését. Tette ezt az oktatási feladatok segítéséért, és azért is,
mert naponta érzékeli a Bajcsy utcán
tapasztalható parkolási gondokat,
különösen a vásárnapokon. Az átadáskor elmondta, hogy az utcában,
ahol volt hely, már mindenhol kiépültek a parkolók, ennek a 40 méteres
szakasznak a kivételével. Fontosnak
tartotta azt is, hogy a parkoló megépítése miatt nem kellett fákat kivenni.
A körzet önkormányzati képviselője megköszönte a kezdeményezést
Ágoston Tibornak és a kivitelezést
szervező, irányító Balogh Lászlónak, Csabai Csabának és Seres Katalinnak.
s. r.

csapadékelvezetési gondokkal kapcsolatos problémákra is hamarosan
megoldást keresnek.
A fórum résztvevői kérték a piac
világításának megoldását is, hiszen
az őszi és téli időszakban reggelente sötétben kell kipakolni, és az első
vásárlók sötétben érkeznek. Az alpolgármester ezt az igényt is jogosnak

tartotta, és azt ígérte, hamarosan
megoldják a problémát.
A lakossági fórumon megfogalmazódott egyéb kérdések zömét helyben
tisztázták. Amire nem lehetett kielégítő választ adni, annak megoldási
lehetőségeit kivizsgálják és harminc
napon belül választ adnak a probléma
felvetőjének.
s. r.

Szépül a tér

Megkezdődtek a munkálatok a Móra
Ferenc Gimnázium előtt. Október
19-én, hétfőn lezárták a munkaterületet, és felvonultak a munkagépek is. A fejlesztés eredményeként
hamarosan egy apró tér, afféle „agora” alakul ki a gimnázium előtti
járdaszakasz kiszélesítésével. A

kerékpártárolót a Wesselényi utcára áthelyezve egy ellipszis formájú, díszköves, padokkal tarkított közösségi tér szolgálja majd
a pihenni, beszélgetni vágyókat. A
munkálatok során külön figyelmet
fordítanak az érintett szakaszon
lévő öreg fákra.

Zarándoklat

Kiskunfélegyházáról a Sarlós Boldogasszony templomból indult október 17-én reggel az a zarándoklat,
amellyel Berecz Skolasztikára, a

Szent Benedek Leányai Társaság alapítójára emlékeztek.
A tiszaalpári Zárdatemplomig tartó
több mint 20 kilométeres utat kecskeméti, lakiteleki,
valamint kiskőrösi
hívők is megtették. Ez alkalommal
áldották meg az
úgynevezett Sárga iskolai keresztet,
amelyet a Berecz Skolasztika Alapítvány közreműködésével újítottak
fel az alpári tanyavilágban.
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Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
november
12-én, csütörtökön 16 órakor a
Városháza Dísztermében.
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt

2015. október 23.

Jubiláló Zenebarátok

szervezetek képviselői KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉST ÉS JAVASLATOT
tehetnek.
Minden érdeklődőt várnak.
Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Átadták a mentőállomást

Október 16-án birtokba vehették
felújított és korszerűsített régi-új
állomásukat a mentők. A 60 millió forintos beruházásnak köszönhetően jelentősen javultak a
munkakörülmények, és várhatóan
gyorsabban érik el a betegeket,
balesetet szenvedetteket. Az átadó
ünnepségen Csányi József polgármester, dr. Gyöngyösi Péter projektigazgató és dr. Zentay Attila
régióigazgató vágta át a nemzeti
színű szalagot, és mondott köszönetet a kivitelezőknek, segítőknek,
a mentőszolgálat munkatársainak.
Az ünnepségen Csányi József
arról szólt, hogy fontos esemény
a város életében a megújult mentőállomás, és hogy mentőink vis�szaköltözhettek régi helyükre. Itt
végre méltó körülmények között
tudják ellátni áldozatos szolgálatukat. A polgármester ígéretet
tett arra is, hogy az önkormányzat
lehetőségeihez mérten a későb-

biekben is segíti a mentőállomás
működését, fejlesztését.
Dr. Gyöngyösi Péter projektigazgató arról szólt, hogy a „Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés”
projekt keretében országos szintű
fejlesztés valósul meg, és 60 régi
mentőállomás újul meg. A kiskunfélegyházi huszonegyedikként került átadásra. A felújítás során a
helyszínre érkezési idő csökkentése mellet cél volt az üzemeltetési
költségek csökkentése is. Ennek
érdekében került sor a nyílászárók cseréjére, illetve a hőszigetelés és a fűtési rendszer korszerűsítésére.
Dr. Zentay Attila régióigazgató
a kivitelezőknek, az önkormányzatnak, külső támogatóknak és a
mentő bajtársaknak köszönte meg
a felújításhoz nyújtott segítséget,
és azt, hogy az átmeneti helyzetben is zavartalanul működött az
ellátás.
H. S.

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusa október 16-án a Szent István templomban, október 17-én
pedig a Mezőgazdasági Szakiskola
sportcsarnokában ünnepi hangversennyel emlékezett megalakulásának 20. évfordulójára. A jubileumi
hangversenyen közreműködött az
olaszországi Feltre városának Solo
Voci férfikara és a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar Kamaraegyüttese.
A jubileumi hangversenyen Csányi József polgármester méltatta
a kórus két évtizedes munkáját.
Megköszönte azt a sok-sok felemelő pillanatot, amikor a dalosok
kellemes és szórakoztató pillanatokat szereztek Félegyháza lakóinak.
Külön méltatta azt, hogy az énekkar
számos hazai és külföldi találkozón
is nagy sikerrel szerepelt, jó hírét
keltve ezzel a városnak.
A kórus 20 éves munkáját Lukács Ferenc, a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Egyesületének elnöke
összegezte röviden: „Nem hiszem,
hogy 20 évvel ezelőtt valamelyikünk
is komolyan gondolta volna a közül
a hét férfi közül, akik egy alkalmi
kórus megalakulásáról döntöttek,
hogy ez lesz a vége.
Mi csak közösen szerettünk volna
énekelni, a közös éneklés, a kórus-

muzsika okozta, sokszor euforikus
hatásával szerettük volna szebbé
tenni életünket, s énekünkkel a
minket hallgatók életét.
Könnyű egy soha meg nem határozott célt sokszorosan túlteljesíteni, ha mindez észrevétlenül, a kihívásokat, a tökéletest túlszárnyalni
igyekvő, a megmérettetéstől nem
riadó tettvágy buzgólkodik 40 emberben próbáról próbára.
A sok pici szikrából lángot gyújtó,
alapító karnagynak, Kapus Bélának úttörőként kellett amatőrökből
profi szemléletű kórust verbuválni.
Az ő általa lerakott szikla alapozta
meg egy másik tehetség, Szatmári
Imre különleges érzékével, alkotókészségével, fanatizmusával, azt a
sikert, hogy az elérhető legmagasabb, Hangversenykórus minősítést
háromszor is megélhette a kórus.
A 20 éves munkát sok-sok pici
és komoly hozzájárulás, támogatás
segítette. Sokakat kellene felsorolni. Mecénásaink támogatásai, a
kórusmuzsikát szerető fantasztikus
közönségünk, családtagjaink nélkül
mindez nem valósulhatott volna
meg.
De itt vagyunk! 20 évvel idősebben, fáradtabban, sokkal több
gonddal, de akkor is tetterősen,
bízva a jövőnkben.”
s. r.

Figura László fába faragott kunsága az Ipartestületben
„Közvetlen élményeim sűrűsödnek a fában, amelyből csak ki kell
bontani, ki kell faragni mindazt,
amit a ma emberének a kunsági
parasztról el szeretnék mondani”
– vallja munkásságáról Figura
László fafaragó, akinek október
19-én nyílt kiállítása az Ipartestület székházában. A művész munkáit Fodor Ferenc néprajzkutató
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Figura László munkássága a
lokálpatriotizmusról, hazaszere-

tetről és az igazságról szól. A szülőföldhöz ragaszkodás, az ősök
tisztelete, a hagyományok tisztelete, a katolikus vallás tisztelete,
mind-mind visszatükröződik alkotásaiban. Minden munkája egy
regény, egy novella, egy néprajzi-,
történeti tanulmány, melyet ki-ki
tájékozottságának megfelelően
tud olvasni – mondta megnyitójában Fodor Ferenc.
A tárlat november végéig látogatható az Ipartestület székházában.
s. r.
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Ezt minden félegyházinak látnia kell!
Különleges, egyedi hangulatú
kiállítás várja a látogatókat a
Kiskun Múzeumban Félegyháza Népe – a középkori templomhalom régészeti emlékei
címmel. S bár vezetőmnek, dr.
Knipl István régésznek érintettsége miatt az elfogultságot is
megbocsátanám, engem meg
győzött: ezt az anyagot minden
félegyházinak látnia kell!
A szakember magával ragadó
lelkesedéssel beszél a legapróbb
kiállított tárgyról, motívumról is.
Megcsodáljuk a letűnt korból származó vereten a karmai között
nyulat tartó ragadozó madár ábrázolását, a templomhalmi ásatáson
feltárt különleges leleteket, közöttük például annak a gótikus veretes
övszereléknek a darabjait, amit a
XIV. században egy 10-12 éves kislánnyal együtt temettek el. Vannak
itt gyűrűk, fülbevalók, a korábbi
ásatási évadok során, és a kiállítás
megnyitását megelőző napokban
felszínre került tárgyi emlékek. Az
üvegvitrinben körbejárható fazekat
például nemrégiben tárta fel Knipl
István, s még maga sem tudja, hogy
pontosan mit rejt a belsejét kitöltő
homok.
– Az feltételezhető, hogy egy úgynevezett építő áldozatról van szó,
vagyis egy olyan edényről, amelyben valamilyen áldozatot ajánlottak fel és a ház tövébe rejtettek.
A homokban valamilyen apró állat
csontjai is láthatóak, de a tartal-

mát nem bolygattuk meg. Abban
reménykedem ugyanis, hogy talán
lehetőségünk nyílik valamilyen átvilágító technikával megvizsgálni
a leletet. Így olyan információkhoz
juthatnánk, amihez manuális vizsgálat mellett sohasem – magyarázza a szakember.
A kiállítás egyik legkülönlegesebb
darabja a Kiskunfélegyháza Radnóti utcai tarsolylemez, amelyre 1970
tavaszán, házépítés közben találtak
rá. Az unikális darab másolata része a Kiskun Múzeum állandó kiállításának, viszont itt most az egyik
legdíszesebb aranyozott ezüst tarsolylemezként ismert eredetit tekintheti meg a közönség, ami 45 év
után első alkalommal van Félegyházán kiállítva. Egyébként – tudom
meg Knipl Istvántól – a különleges, kifejezetten erre az alkalomra

gyártott vitrinekben bemutatott
darabok 80 százalékát először láthatja a közönség.
Ráadásul mindezt egy középkori templomot idéző díszletben és
hangulatban élvezheti a látogató.
Az „átlényegülésben” segítenek az
üvegablak-imitációk, s általában:
a gótikus stílus megidézése a helyiségben oszloppal, félhomállyal,
templompaddal, és egy gyönyörű
gótikus szárnyas oltár fotókópiájával.
Hogy milyen volt pontosan a
Templomhalmon valaha állt gótikus templom és környéke, arról
csak halvány sejtése lehet a késői
utókornak. A terem közepén álló terepasztal és a megidézett belső tér
egy lehetséges alternatívát mutat.
Hogy mit nyújthat a látogató számára ez a kiállítás? Mindenekelőtt

résnyi betekintést Félegyháza középkori múltjába, kétféle népcsoport emlékanyagába, egy középkori
magyar templom és temető-őrizte
emlékekbe, a betelepülő kunok nyomaiba, a magyar kultúra és társadalom korabeli tárgyi emlékeibe.
S hogy mindez „emészthető” és
élményszerű legyen a témára oly
fogékony ifjabb korosztály számára
is, arról Fekete Beatrix múzeumpedagógus gondoskodik. Irányításával – igény esetén – a kiállítás
megtekintését követően a gyerekek
játszva, megélt élményekkel mélyíthetik el az itt szerzett tudást. A
teremben berendezett játékos régészeti feltáró hely környékén nem
igaz a múzeumok szigorú figyelmeztetése, itt minden megfogható,
kiásható, megfigyelhető. A nagyobbak forráselemzéssel, játékos restaurálással gazdagíthatják középkori ismereteiket.
Nemes Rozália teremőr szerint
a kiállítást főleg az idősebbek és a
pedagógusok látogatják nagy örömmel, de nagyon jók a visszajelzések
a gyerekcsoportoktól is. Rozika
csak azt sajnálja, hogy nem jönnek
sokkal többen. Ő mindenesetre felkészülten várja a látogatókat, akiket arra biztat: kérdezzenek bátran,
senki ne menjen el megválaszolatlan kérdéssel a fejében!
A Félegyháza Népe – a középkori
templomhalom régészeti emlékei
című kiállítás március 31-éig látogatható.
Tóth Timea

Kreatív elfoglaltság az apróságoknak mindennap
Jöhet akármilyen zord idő, a gyermekek és szüleik akkor is találnak
védett helyet a játékhoz, szórakozáshoz. Ehhez a helyszínt a napokban megnyílt Dudás Kreatív Ház
biztosítja a Gorkij utcában, a volt
gyermekkönyvtár helyén. A játékeszközök mellett az üzemeltetők
játszóházzal, mesével, zenével és
játékos foglalkozásokkal teszik színesebbé a szabadidő eltöltését.
– Ezen a helyen többet szeretnénk megvalósítani, mint egy játszóház. Bárki, bármikor feljöhet
szüleivel együtt, és használhatja a
három terem összes játékát. Amivel több lesz, mint egy játszóház,
az az, hogy heti rendszerességgel,
több foglalkozást is tartunk a gyerekeknek. Ezek között lesz zene-bölcsi, zene-óvoda, mondóka-torna,
mozgás-kotta a kicsiknek, és az is-

kolába készülő csapatnak is szervezünk érdekes programokat – mondta el a megnyitáskor Jánosi Eszter
üzemeltető.
A gyermekek új, kreatív játszóterének megnyitását az önkormányzat részéről dr. Ónodi Izabella, a
művelődési és szociális bizottság
elnöke így köszöntötte: „A hagyományőrzés nem játék, de a játék
lehet hagyományőrző! Kiskunfélegyházán évtizedek óta sikeresen
próbál felszínre törni a népzeneés néptánc kultúra több generációt
átívelő ápolása. Fiatal népzenészeink, néptáncosaink – függetlenül
attól, hogy született félegyháziak,
vagy azzá lettek –, egy új vonalat,
új energiát képviselnek az utánpótlás képzésében. Ez jól látható és
tapasztalható a közelmúlt városi
programjain is.

Most pedig egy olyan, szívemhez
igen közelálló kulturális és pedagógiai központot nyithatok meg,
amely elsősorban a legkisebbekkel
foglalkozik. Nagyon nagy hiánypótló szerepe van a városban a Dudás
Kreatív Háznak, hiszen mindan�nyian tudtuk és éreztük már, hogy
az egészen kicsi gyermekeknek
milyen örömet szerez a játékos hagyományőrzés, a népzene hallatán
történő ritmusos totyogás.
Ők a jövő magyar emberei, a
kiskorukban kifejlődött audovizuális kultúrájuk meghatározza majd
egész életszemléletüket. Nemcsak
kötelességnek, hanem életvitelnek
is tartják majd a hagyományőrzést
és a mindennapok hagyománytisztelő megélését. Ebben lesz az ő
segítségükre a Dudás Kreatív Ház
Jánosi Ágnes és Kisgyőri Krisztián irányításával.”

s. r.
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Keresztszentelés
a Molnártelepen
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye érseke szentelte fel a felújított útmenti fogadalmi keresztet október 11-én, a
molnártelepi Nagyszőlő úton.
Történt ugyanis, hogy Rusai
Bálintné (Kanyó Katalin) földjébe
több egymást követő esztendőben villám csapott, amely tönkre
tette a termést. 116 évvel ezelőtt
ezt a fogadalmi keresztet ajánlotta
fel az égieknek, azt remélve, hogy
a villámcsapások elkerülik földjét. Kérése meghallgattatott. Az

1899-ben állíttatott kereszt állaga
azonban az évtizedek során megromlott. Felújítását most Jégh Iván
és családja vállalta magára, ennek
köszönhetően október 11-e óta
újra teljes pompájában áll az út
mentén, a molnártelepiek örömére
és büszkeségére.
A felújítási munkálatok Bozóki
István kőfaragó-restaurátor keze
nyomát dicsérik, aki a helyreállítás során különös gondot fordított az eredeti darabok felhasználására.

Megbeszélték közös dolgaikat
Lakossági fórumot tartott október
13-án Szamosi Endre önkormányzati képviselő a Batthyány Lajos
Általános iskolában. Az összejövetelen jelen volt Csányi József polgármester és Faragó Zsolt jegyző is.
Szamosi Endre a 4-es számú választókörzet lakóinak megköszönte
az elmúlt időszakban nyújtott segítségüket. Ezt követően utcáról-utcára felsorolta azokat az eseményeket,
amikor lakossági összefogással,
vagy önkormányzati segítséggel sikerült a körzetben élők gondjain
segíteni. Szó esett a Kossuth utcai
járda felújításáról éppúgy, mint a
vízelvezető árkok, vagy ereszcsatornák, elhagyatott telkek rendbetételé-

Látogatás
Kikindán
Kiskunfélegyháza város hivatalos
küldöttsége látogatott el október
elején a 30. Kikindai Töknapokra. A delegáció vezetője Balla
László alpolgármester volt, vele
együtt Bense Zoltán képviselő,
valamint a Testvérvárosi Egyesület részéről Dulity Kálmán,
Faragó János és Kiss Gábor
utaztak a vajdasági városba.
A delegációt tagjait fogadta Pavle
Markov, Kikinda polgármestere. A
barátságos hangulatú beszélgetésen egyebek mellett abban állapodtak meg a vendégek és a vendéglátók, hogy megfelelő pályázati kiírás
esetén közös projektek kidolgozásában és megvalósításában is szívesen együttműködne a két város.

ről. A képviselő jövőbeli terveiről is
szólt, kérve a jelenlévőket és körzete
minden lakóját, hogy az eddigiekhez
hasonlóan időben jelezzék a gon-

dokat és legyenek közreműködőek
azok megoldásában is.
Csányi József a város vezetésének egy éves tevékenységéről

Ami maradandó
Fekete Pál tanárra, országgyűlési képviselőre emlékezett Félegyháza halálának huszadik évfordulóján.
Október 14-én a Felsőtemetőben álló sírhelyénél
idézték meg a halk szavú, következetes pedagógus,
szakfelügyelő, a város országgyűlési képviselője és
díszpolgára emlékét a család, volt tanítványai, kollégái és tisztelői jelenlétében, majd – még ugyanezen a napon – Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke nyitotta meg a Petőfi-házban azt az emlékkiállítást, amely „Ami maradandó…” címmel Fekete
Pál munkásságát mutatja be fotók, sajtómegjelenések és személyes tárgyak segítségével.
„A tanítók tanítója volt szakfelügyelőként és pedagógusként is. Elsősorban az életével, stílusával
nevelt a tanteremben, családi-, baráti körben éppúgy, mint a közéletben. Halkszavúsága messze szóló
volt, mert ez a csendesség parázslott…” – emlékezett egykori kollégájára, barátjára, politikai harcostársára Lezsák Sándor. A kiállítás november végéig
látogatható.

szólt. Többek között beszélt a
közterek karbantartásáról, a hat
általános iskola és egy középiskola működtetésének átvételéről,
arról, hogy hamarosan átadják a
kerékpárutat a Bercsényi utca és
a Mezőgazdasági bolt között, a
város közvilágítása pedig megújul
az év végére. – A télre is felkészültünk, és idén minden rászorulónak
segítünk tűzifával a fűtési gondok
elkerülésében – mondta el a polgármester.
A fórum résztvevői köszönetet
mondtak a város szépüléséért, és
azért a törekvésért, hogy a hivatal segítségét ajánlja problémáik
megoldásához. Kihasználva a találkozást, a képviselőnek és a városvezetőnek aktuális gondjaikat is
megfogalmazták.
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Az Év Olvasója

55 év után találkoztak
A Móra Ferenc Gimnázium 1960ban érettségizett 4/b-s leányosztálya találkozott a közelmúltban.
Szeretettel emlékeztek osztályfőnökeikre Dániel Gyula és dr. Mezősi Károly tanár urakra.
Kedves, vidám történeteket
meséltek a gimnáziumban töltött
négy év eseményeiről, a tanárok
intő szavaira még mindig emlékeznek. Csányi György, Gyarmati István, Tóth László, Kerekes
Imre, Dr Héjjas Zoltán, Soltész
Dezső, Varga Edit, Csetneky

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
2010 óta ítéli oda az Év Olvasója
címet, amit az idén Varga Lajos
Istvánné nyert el. Az elismerést
október 10-én, szombaton az Országos Könyvtári Napok keretében
adták át.
Marika néni 2008 óta rendszeres
olvasója a könyvtárnak. Mint elmesélte, már gyerekkorában is szívesen
járt a könyvek közé, olvasással töltötte szabadidejét.
Az irodalom iránti szeretete végigkísérte életét, különösen szívesen ol-
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Magdolna, Horváth Sándor sok
értékes tanáccsal indította útra a
lányokat.
A 23 fős osztályból ma már
kilencen aranydiplomás pedagógusok. A többiek is tanultak, becsülettel dolgoztak. Sajnos ketten
nem voltak jelen, de a többiek úgy
határoztak, hogy a továbbiakban
minden évben találkoznak. Örömmel hallgatták egymás történeteit
a felnőtt gyermekekről, unokákról,
a dédunokákról és előkerültek a
szép fényképek is.

vas romantikus műveket és bűnügyi
történeteket.
Az utóbbi években betegsége miatt lánya, Marianna segíti a könyvek
kölcsönzésében, aki havonta átlagosan 10 könyvet visz 72 éves édesany
jának. A könyvtári nyilvántartás szerint a felnőtt olvasók közül Marika
néni kölcsönözte az elmúlt évben a
legtöbb kiadványt az intézményből,
szám szerint 96-ot. Szerinte az olvasás sokkal szórakoztatóbb, mint
bármely tv-műsor, ezért arra biztatja
a fiatalokat is, hogy olvassanak.

Félegyházán is elérhető a sóterápia
Az asztmában, allergiában, vagy
visszatérő légúti betegségekben
szenvedőknek különösen jótékony
hatású a sóterápia, de baktérium- és
csíraölő hatása miatt megelőző jelleggel mindenki másnak is ajánlott.
Mostantól Félegyházán is elérhető
a só mikroszemcséinek inhalálása,
amely minden korosztály számára
mellékhatásoktól mentes, hatékony
kiegészítő, vagy egyedi terápiát
nyújthat.
A háromgyermekes Simon Hajnalka hosszú ideig Kecskemétre
hordta kislányát sóterápiára. A tapasztalatok rendkívül jók voltak, így
végül úgy döntött, hogy pótolva a hiányt, elhozza a félegyháziaknak ezt

Mini csodák
Megmutatni a maketteket, és
elcsábítani a fiatalokat, hogy
megismerjék, megtanulják az
alkotás örömét. Ezzel a gondolattal összegezte Fekete György
szervező a művelődési központban október 17-én megrendezett
makettkiállítás fontosságát. Az
alaklomra a fővárosból, Jászberényből, Miskolcról és a vajdasági Zentáról is érkeztek makettezők, hogy bemutassák élethű
miniatűrjeiket.

a lehetőséget. A rendelkezésre álló
technológiák közül az AREC sógenerátort választotta, amely pulmonológus (tüdőgyógyász) szakorvosi
ajánlással és – Magyarországon
egyedüliként – ÁNTSZ engedéllyel
rendelkezik.
A generátor só mikroszemcséket
bocsát a szoba levegőjébe, a sóbányához hasonló klímát teremtve.
Ebben a sóködben ülnek 50 percet
a vendégek, ami rendkívül intenzív
hatást eredményez. A só ugyanis
nyákoldó hatású, hatására beindul
a légzőszervek öntisztulása, ami
átmenetileg a tünetek, például a köhögés felerősödésével járhat.
A sószobában kúraszerűen ér-

demes tartózkodni. Az alkalmak
számát a tünet, vagy betegség függvényében érdemes megállapítani. A
tapasztalatok szerint egy allergiás
beteg 20 kezeléssel 10-12 hónapra
tünetmentessé válhat. Az időben
elkezdett és megfelelő ideig alkalmazott sóterápiás kúra lerövidíti,
megkönnyíti a betegség lefolyását,
enyhe esetekben megelőzi a betegség súlyosbodását, lecsökkenti,
vagy akár ki is válthatja a gyógyszerigényt – tudom meg Hajnalkától.
A SóVilág a Batthyány iskola mellett, előzetes bejelentkezés alapján
várja a vendégeket. Érdeklődni és
időpontot kérni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30-4413-480

Ha szeretné ingyenesen kipróbálni a sóterápiát, küldjön postai vagy
elektromos levelet a Félegyházi
Közlöny elérhetőségére! Öt olvasónk egy alkalomra szóló lehetőséget kap. A borítékon vagy a tárgyban
kérjük tüntessék fel: SóVilág!
(Félegyházi Közlöny 6100, Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. info@
felegyhazikozlony.hu)
Hirdetés
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Kelendőek voltak a virágok
A cserjéket és évelő növényeket
ilyenkor ősszel érdemes elültetni, hogy tavaszra megerősödjön a
gyökérzetük. A félegyháziak Fekete István kertész szerint jól
tudják, hogy a magyar éghajlaton
nevelt növények szebbek lesznek,
mint külföldről hozott társaik, különösképpen, ha gondozóik megfogadják a szakember tanácsait.
Tapasztalatcserére is lehetőség
nyílt vásárló és eladó között az
őszi virágvásáron, a Petőfi téren
október 17-én. Volt, aki csak nézelődött, gyönyörködött, de vevő is
akadt bőven.

Karbantartás a
városi uszodában
A Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezet tájékoztatja Kiskunfélegyháza város lakosságát és vendégeit, hogy az
éves karbantartási munkálatok
miatt a Városi Strand és Uszoda
október 26-án, hétfőtől november
8-án, vasárnapig zárva lesz. Nyitás november 9-én, hétfőn reggel
6 órakor.

Áramot termel a napkollektor
Megkezdte az áramtermelést a
Városi Strand és Uszoda vadonatúj
napkollektor-rendszere.
A napelemes kiserőművet az
EDF DÉMÁSZ október 14-én,
szerdán kötötte rá a hálózatra.
A beruházás KEOP pályázati forrásból és önkormányzati
önerőből vált lehetővé. Mint azt
a kivitelező félegyházi KUNVILL

Kft. ügyvezetője, Pengő János
a munkálatok során elmondta, a
196 napelemből és a beltéri egységekből álló rendszer jóvoltából a jövőben a strand területén
elektromosságot használó eszközök, gépészeti berendezések
áramellátásának jelentős részét
a napenergia szolgáltatja. Az
erőmű 50 kilowattóra teljesít-

ményre képes, ami tíz családi
ház napi áramigényét fedezné. A
rendszer nem csak a napsütötte
órákban működik. Felhős időben,
télen is termel áramot, amikor
fényt kapnak a napelemek. Igaz,
akkor kisebb teljesítményű. A
pályázati beruházás eredményeként a villanyszámla jelentős
csökkenését várják.

Hirdetés

EGYSZERŰ, GYORS ÉS GAZDASÁGOS
FŰTÉSI MEGOLDÁSOK OTTHONÁBAN.

Az infrapanelt vagy a fűtőpanelt
csak csatlakoztassa
a konnektorba és máris élvezheti
az otthon melegét!

Bemutatóterem
és vásárlási lehetőség:
Eltszer Kft., Kiskunfélegyháza,
Szent Imre herceg utca 73.
Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.
Telefon: 76 / 463 – 550
www.eltszer.hu

Adni jó
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat valamint a Radio Smile közös ajándékgyűjtést szervez karácsonyra, rászoruló családok részére. Kérik
mindazok segítségét, akik megunt, feleslegessé vált gyermekkönyveket, játékokat tudnak felajánlani. Az ajándékokat
a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény közreműködésével a hátrányos helyzetű családoknak juttatják el. A
szervezők december 11-éig várják a könyveket, játékokat a
városi könyvtárban, illetve a Smile rádióban.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzattal közösen adománygyűjtést szervez a karácsonyi ünnepekre. „Csomagolj be
egy doboznyi figyelmességet!”
címmel. A becsomagolt adományokat, ajándékokat a Városháza
melletti Tourinform Irodában lehet leadni december 1-jén, kedden 16 óráig.
A szervezők örömmel fogadnak játékokat, iskolai eszközöket, tartós élelmiszereket, ruhaneműt, higiéniai eszközöket.
Kérik, hogy az adományt csoma-

golják be színes csomagolópapírral úgy, hogy könnyen kinyitható és visszazárható legyen.
Fontos, hogy a dobozon szerepeljen: milyen nemű, milyen korú
gyermeknek szánják.
Az ajándékokat december
8-án 12 órától 18 óráig osztják
ki a városháza előtti parkolóban.
További információ kérhető Papp Viktória ifjúsági-, és
kulturális referenstől a 06 76/
562-030-as telefonszámon vagy
a papp.viktoria@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen.
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Átadták a félegyházi kormányablakot
„A közigazgatás nem az egyes
emberek hatalma a többiek fölött,
hanem a nemzet szervezete közös
céljainak megvalósítására, közös
szükségleteinek kielégítésére. A
közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint
az emberek és a nemzet szolgálata.” Ezzel a Magyary Zoltán gondolattal zárta dr. Sipos Krisztina
járási hivatalvezető a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Kormányablakának ünnepélyes megnyitóját október 13-án, kedden. A Petőfi tér 1.
szám alatt, a megújult épületben,
több mint 400 ügykört intézhetnek
a félegyházi és a térség más településeiről érkező ügyfelek.
Az épületben megtörtént az akadálymentesítés, megújult a teljes
berendezés, a számítógépes hálózat, a világítás, és a fűtés, megtörtént a falazat szigetelése és a nyílászárók cseréje. Az összesen 37
millió forintos fejlesztés átadása
kapcsán Kovács Ernő kormánymegbízott elmondta: a hónap vé-

géig 15 kormányablak kialakítása
történik meg Bács-Kiskun megyében.
Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról az új
stílusról beszélt, amelynek – szavai szerint – meg kell jelennie ma
már a „mindent egy helyen” ügyintézésben, az ügyfelekkel való
kapcsolatban, és a bürokratikus
elemek minimalizálásában is. Az
országgyűlés alelnöke egy-egy búzából font szívecskét ajándékozott
a félegyházi kormányablak ügyintézőinek, hogy emlékeztesse őket
arra: a mosoly a legjobb közvetítő
az állampolgár és a hivatal között. Lezsák Sándor említést tett
a kormány bürokráciacsökkentő
csomagjáról is, és azt kívánta: az
új stílus és felfogás jellemezze a
félegyházi kormányablakot!
Dr. Kovács Zoltán államtitkár
ünnepi beszédében leszögezte:
helyre kell állítani a hivatal és az
ügyfelek között megromlott bizalmat. Szavai szerint: – Nem csak

a külsőségekben, a környezetben,
a modern ügyfélfogadó pultokban
kell hogy megjelenjen a megújulás,
hanem a stílusban is! Az állam négy
ponton kíván beavatkozni az államigazgatásba annak érdekében,
hogy az állampolgárokat bosszantó olyan jelenségeket, mint a bürokratikus szabályok, vagy a határidők elhúzódása, minimalizálják.
Ezek a területek az adóigazgatás,
az építésügy, az uniós pénzekhez
való hozzáférés, és „az emberekkel
találkozó” közigazgatás.
Az államtitkár beszélt a bürokráciacsökkentő csomagról is,
amelynek keretében 110 törvény
módosítását tervezik. Többek között csökkenhetnek, vagy bizonyos
területeken meg is szűnhetnek
az illetékek. A javaslat szerint ingyenes lenne például az erkölcsi
bizonyítvány, vagy az úgynevezett
adóhatósági igazolás. Az előbbi
változás egymaga évente 400 ezer
embertől befolyó 1,2 milliárd forint
illetékbevétel-kiesést jelentene. Dr.

Sírhelyek újraváltása
A Városfenntartó Szolgáltató Költségvetési
Szervezet (VSZKSZ) Temetkezési részlege értesíti az érdekelteket, hogy a kiskunfélegyházi
Alsó-Felsőtemetőben a sírhelyek megváltási
ideje 25 év (1990. január 1. napja előtti megváltások) a kolumbáriumok megváltási ideje

10 év ( 2005. január 1. előtti megváltások.),
melyek érvényességi ideje lejárt.
Felhívják az érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek újraváltása céljából a VSZKSZ
Temetkezési részlegét (6100, Kiskunfélegyháza Jókai u. 1., Tel.: 76/462-653) felkeresni

Kovács Zoltán szerint a változások
miatt 2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb igazgatási szolgáltatási díjat, illetve illetéket kíván
beszedni a kormányzat, amit a
költségvetés tervezésénél is figyelembe vesz.
Az államtitkár végezetül kifejtette: a félegyházi a 163-dik kormányablak az országban, de a szám
az év végéig 250-re emelkedik. A
jelenleg intézhető több mint 400
ügytípus a tervek szerint már jövőre ezer fölé nő. Dr. Kovács Zoltán
szerint mindez az állam és a polgárok közötti bizalom helyreállítását
szolgálhatja. Az itt dolgozók pedig
– hangsúlyozta – az állam arcai!
Csányi József polgármester
a járási székhelytelepülés nevében arról beszélt a gyönyörűen
megújult kormányablak átadási
ünnepségén, hogy az új integrált
rendszer igazi nyertesei az itt élők,
akiknek a mindennapjait könnyíti
meg az átadott intézmény.

Tóth Timea

szíveskedjenek és gondoskodjanak a sírhelyek
újraváltásáról.
Amennyiben a lejárt sírhelyek megváltása
2015. december 31-ig nem történik meg, úgy
a sírhelyeket felszámolják és újra értékesíthetik.
Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat
Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezete
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Örökzöldekkel ültetik be a körforgalmat
Dr. Ónodi Izabella, a térség önkormányzati képviselője javaslatára új arculatot kap az
évek óta üresen álló körforgalom az 5-ös főút Kecskemét felől Félegyházára bevezető szakaszánál, a lakótelepnél. A talajelőkészítő munkálatokat követően október 9-én
megkezdték a növények beültetését is. A cserjék és más évelők a félegyházi Fekete
Károly dísznövénytermelő kertészetéből valók, ő és a VSZKSZ dolgozói gondoskodnak
a beültetésről is.
A szakember elmondta: a növények kiválasz- körforgalom út felől eső részére madárbirs tövetásánál fontos szempont volt, hogy az összkép ket ültet. Ez egy 20-25 centire megnövő, örökkomolyabb gondozás nélkül is egész évben mu- zöld talajtakaró. A belső részbe, a szökőkút köré
tatós legyen, és a szélsőséges időjárási viszo- 40-50 centiméteres magasságra megnövő frannyoknak is ellenálljon. Legyen szó 40 fokos hő- cia levendula kerül, míg a vízóraaknát tarkaleségről, vagy éppen a téli síkosság-mentesítést velű örökzöld cserjével: sárga-barna mirtusszal
végző sószóróról.
ültetik körbe. A maradék területet nyolc cikkelyre
Fekete Károly mindezek figyelembevételével a osztva rendezik el a többi növényt. Ültetnek ide
Hirdetés

Nagyobb
lakásba
költözne?

többek között bőrlevelet, orbáncfűt, kecskerágót, színes tarka levelű zsályát, lesz kékgyökér,
rózsaszín virágos levendula és egyéb kisebb növekedésű évelők, például 8-10 centire megnövő,
téli levélszínüket megtartó, nyáron virágzó varjúháj fajták.
A díszcserjék és évelő növények esetében –
mondja a szakember – érdemes előre gondolkodni, mert ezeket ősszel a legjobb elültetni. Így
tavaszra meggyökeresedik, ami ellenállóbbá
teszi. Fekete Károly szerint a körforgalom növényei jövő nyáron mutatják meg teljes szépségüket.
A szakember elmondta: rendkívül megtisztelő számára, hogy félegyházi termelőként részt
vehet ebben a munkában, hiszen az 5-ös főúton
a Kecskemétről érkezők itt szerzik az első benyomás Kiskunfélegyházáról.
T. T.

Igényeljen
megújult
szocpolt1
OTP
Lakáshitellel!

Csökkentse
törlesztőrészletét
lakáshitel
cafetériával!

Rózsika néni
103 éves

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) lakás építésére,
vásárlására és bővítésre már egy gyermek után is igényelhető.
Ráadásul lakáscélú hitelének törlesztéséhez munkáltatója cafetéria
keretében adómentes vissza nem térítendő támogatást nyújthat Önnek.2
THM: 3,16%–9,21%3
Részletes feltételek: www.otpbank.hu/szocpol • 06 1 366 6037 • 06 1 299 2999
A megújult szocpol (Családok Otthonteremtési Kedvezménye – CSOK) 2015. július 1-től igényelhető, részletes feltételeit „A lakásépítési
támogatásról” szóló 256/2011. (XII. 6.) számú Kormány rendelet tartalmazza.
Az SZJA törvény („Személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 2.7 alpontja) szerinti lakáscélú
felhasználásra felvett hitel törlesztéséhez nyújtható adómentes vissza nem térítendő munkáltatói támogatás. A támogatás nyújtásának
szabályait „az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól” szóló 15/2014 (IV. 3.) számú NGM rendelet tartalmazza.
3
A THM a 2015. október 1-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A THM mutató
értéke 5 millió Ft kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra. 0 Ft induló banki díjak kedvezményével – ügyletenként egy
ingatlanfedezet esetén – az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési költséget, továbbá a folyósítási díjat nem kell megfizetni, valamint a
hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj összegét – egy érték-megállapítás esetén – szerződéskötést követően az OTP Jelzálogbank visszatéríti
az ügyfél részére. 2015. október 31-ig a THM értéke kizárólag a referencia kamat (BUBOR) változása miatt módosulhat.
1

2

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon
a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a bírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által
folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése
vagy megléte szükséges.

Családja és a városvezetés körében ünnepelte 103. születésnapját Csányi Kálmánné október 9-én, a Nádasdy utcai Szociális
otthonban. Az idős hölgyet szeretettel és
virágokkal árasztották el. Lakótársai és
gondozói ünnepi műsorral, versekkel, énekkel ünnepelték Rózsika nénit, aki 1979-ben,
férje halála után döntött úgy, hogy az idősek
otthonában kér elhelyezést. Azóta itt telnek
napjai szeretetben és gondoskodásban.
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Sikeres projekt zárul
Október 31-én zárul a „Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. –
Délibáb utca szegregátumban”
címet viselő két éves projekt,
amelynek eredményeit és tapasztalatait sajtótájékoztatón
foglalta össze október 14-én,
szerdán Farkas Mihály projektmenedzser.
– A projekt keretében mintegy
750-800 köbméternyi szemetet
szállíttatott el az önkormányzat a
Délibáb utcából és az Alpári út 1.
szám alól – emlékeztetett Farkas
Mihály a közegészségügyi szempontból is fontos eredményre,
majd felidézte az elmúlt két év további történéseit.
A program nyertesei közé sorolható többek között az egykori
bankfalui iskola, mostani hajléktalanszálló különleges, arborétum
jellegű udvara. Ennek faállományát
és növénykultúráját sikerült felújítani a program keretében megrendezett két képzés résztvevőivel,
továbbá egy konyhakert kialakítására is sor került.
Farkas Mihály elmondta: örömteli, hogy a hajléktalanszálló lakói

sokat vannak jelen a Csillag Szolgáltatópont életében. A két intézmény közötti átjárás nem csak
mentesíti a hajléktalanszállót, de
többek között mosási, szárítási,
tisztálkodási lehetőséget kínál az
ott élő, nehézsorsú embereknek.
– Míg két évvel ezelőtt üres önkormányzati lakások között bolyonghatott a betérő, addig ma
egy igazi roma kulturális közösség
kezd formálódni a Csillag Szolgáltatópontban – fogalmazott a projektmenedzser, és az itt nyújtott
szolgáltatások létjogosultságát az
eltelt egy év adataival támasztotta alá. Ez idő alatt csaknem 3500
fő, vagyis munkanaponként 10-15
ember fordult meg a Csillag Szolgáltatópontban, több mint 900-an
mosodai szolgáltatást, csaknem
530-an a szárítást vették igénybe,
s mintegy 400-an az informatikai
szobákat látogatták.
A TKKI közreműködésével 50 fő
vett részt képzésben, s az egyéni
fejlesztési tervek – mondta el Farkas Mihály – igazi sikertörténetekről is árulkodnak. Például amikor
a 6 általánossal rendelkező férfi
nem csak a 8 általánost, hanem

Az Alpári út 1. a felújítás előtt.
egy targoncás képzést is elvégezte,
s ma már dolgozik.
A Csillag Szolgáltatópontban
jelenleg is három roma közfoglalkoztatott dolgozik, többek között
nekik is köszönhető a rend és tisztaság. Ez alapelvárás is, hiszen az
elmúlt két évben tréningek, programok, családi délutánok színesítették a szegregátumban élők
életét, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások, orvosok,
médiaszemélyiségek, politikusok
fordultak meg a helyszínen. A Délibáb utcai lakosok méltán érezhették, hogy valami felpezsdült

körülöttük. Ennek a pozitív hatásait szeretné a projektmenedzser
továbbra is megtartani.
A projekt fenntartási időszakában – a gazdasági bizottság
szeptember 29-i döntése értelmében – a Délibáb utca mögötti önkormányzati területeket ingyenes
használatba kapják az ott lakók.
A földet igénylőknek azonban kötelező részt venniük a kerti gazda
szakkör munkájában. A projektmenedzser ettől növénykultúrák
szakszerű ápolását, és az illegális
hulladék újratermelődésének megszűnését reméli.
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Ki kit tanít a fogyatékosok nappali intézményében?
– Te hol laksz? – szegezi nekem a kérdést a mosolygós arcú
Down-szindrómás férfi, még mielőtt bárkit üdvözölhetnék. A választ sem várja meg, karjai máris ölelésre nyílnak. Hangosan felkacag a leplezetlen örömtől, hogy fogadom vendégszeretetének
nyílt kifejezését. Miután megbeszéljük, hogy neveink összecsengnek, újabb öleléssel pecsételjük meg a felismerést. S ezzel máris
része lettem annak a különleges világnak, ami a félegyházi Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében természetesnek számít.
Tóth Tibi máskor is szívesen tölti nyílt a világ. Az anyuka azt reméli,
az időt Kérésziné Kocsis Móni- talán még munkát is találhat. A fiú
ka csoportvezető társaságában. pedig közösségben töltheti a hétMíg vezetésével körbejárjuk az köznapjait egy olyan helyen, ahol
intézményt, most is fel-felbukkan, értik, elfogadják, élményekhez
s finom eszközökkel gondoskodik segítik. Olyan helyen, ahol nem
róla, hogy kellő figyelemben része- tekintik csodabogárnak, ahol telsüljön.
jes értékű emberként bánnak vele,
A József Attila utcai épület ba- speciális igényeit és szükségleteit
rátságos és biztonságos élettér a is szem előtt tartva. Nemrég pél47 gondozottnak. Az itt dolgozók dául a többiekkel együtt a piacon
a lehető legtöbbet hozták ki a gyö- jártak…
nyörű, bár meglehetősen koros és
– Nagy gondot fordítunk az inkorszerűtlen épületből. A belső tegrációra – magyarázza Mónika,
udvarban néhányan a hinta körül míg szobáról szobára járunk. –
élvezik a szokatlanul meleg őszi Ezek az emberek nem betegségnapot, tőlük távolabb egy édesanya ben szenvednek, amiben élnek, az
aggódásba vegyült örömmel figyeli egy állapot. Fontos, hogy a mindentávolról 26 éves autista fia minden napi életben meg tudják élni, hogy
mozdulatát.
egyenjogúak és egyenértékűek a
Szilvi éppen hosszú ideje cipelt társadalom többi tagjával. Ezért
kétségbeesését készül letenni, de is visszük őket boltba, kiállításokegyelőre még maga sem hiszi el, ra, kulturális programokra, városi
hogy ez lehetséges. Évek óta ma- rendezvényekre, uszodába… Meggára utaltan próbált helyt állni látják a szépet, értékelik a művéÁkos mellett, de – vallja be őszin- szetet épp úgy, mint mindenki más.
tén – a feladat meghaladta erejét:
Mónikától megtudom: vannak
felemésztette minden energiáját egyéni fejlesztések, kis- és nagyés idejét. Amióta felmerült annak csoportos foglalkozások. A moza lehetősége, hogy Ákos a hét- gás és a zene elválaszthatatlan
köznapokat reggeltől délutánig a része a mindennapoknak, de van
félegyházi nappali intézményben számítógépes fejlesztőterem, vartölthetné, mindkettejük előtt ki- ró- és pihenő-, sőt, tornaszoba is.

A hat szakirányú végzettségű dolgozó arra törekszik, hogy mindenki a képességei szerinti törődést és
fejlesztést kapja. Ez meglehetősen
széles skálát jelent az egyáltalán
nem kommunikálótól az érettségizett gondozottig.
Az intézmény tanköteles kor
után fogadja az értelmi fogyatékossággal, halmozott fogyatékkal,
mozgáskorlátozottsággal, látásvagy hallássérültséggel és autizmussal élő félegyházi lakosokat.
Az ellátás teljesen térítésmentes,
csak az étkezésért kell egy nagyon
méltányos összeget fizetni. A felvétel további feltétele a legalább
részleges önellátás és a közösségben élésre való képesség.
A nagyteremben most éppen
kézműves foglalkozást tartanak.
Nagy az érdeklődés a „bagoly projekt” iránt: őszi falevelekből lesznek
a szárnyak, kartonpapírból a test.
Közben lehet beszélgetni, énekelni is. A Down-szindrómás Robika
büszkén mutatja édesanyjának, Icukának a kész művet, aki éppen csak
„benézett” néhány percre. Mert itt
a szülők is aktív részesei a közösségnek. Sokan ott vannak a rendezvényeken, kirándulásokon, és a
hétköznapokon is nyitva áll előttük
az intézmény ajtaja.
Icuka nem is szűkölködik az elismeréssel. Azt mondja, ő és 27
éves fia sokat köszönhetnek az intézmény létének és az itt dolgozó
odaadó munkatársaknak.
– Szeret a fiam bejárni, rengeteget foglalkoznak velük. Rendez-

vényekre, kirándulásokra, sportfoglalkozásokra viszik őket, az
ünnepségekbe mindenkit bevonnak a képességei szerint. Higgye
el: nincs másutt ehhez fogható
hely! – szögezi le.
Míg mi beszélgetünk, Mónika
elsimít egy konfliktust: Tibikét valaki megbántotta. Mindegy, hogy a
könnyeket fájó szavak, vagy a figyelem iránti vágy csalta a szemébe, a
szeretet és elfogadás őszinte megnyilvánulásaitól megnyugszik háborgó lelke. Szívbemarkoló élmény
látni azt az együttérzést, amivel
egymás felé fordulnak itt a gondozottak, és felemelő néhány órára részesének lenni az érzelmek
leplezetlen és nyílt áramlásának.
Nekem, a „kintről jött” embernek
zavarba ejtő ez az őszinteség. Itt
nyíltan kimondják, ha szeretnek,
ha szépnek tartanak, de az ellenkezőjét is. Az ölelés, simogatás,
kézfogás épp úgy része az emberek közötti kapcsolatoknak, mint a
szavak.
– Rendkívül együttérzők és érzékenyek, ami az egyiknek fáj, az
a másiknak is – magyarázza Mónika. – Egyetlen út vezet hozzájuk: a
szeretet és az elfogadás. Cserében
viszont minden nap boldoggá tesznek minket kedvességükkel, odafigyelésükkel, szeretetükkel.
A csoportvezető elmondja: munkájukhoz rengeteg támogatást
kapnak legfőképpen Gálig Erzsébet intézményvezetőtől, továbbá
a szülőktől, és dr. Ónodi Izabellától, a Sorsocskák Alapítvány elnökétől.
Beszélgetni hosszabban nem tudunk, ugyanis a vendég jelenléte
felébreszti a gondozottak figyelem
és szereplés iránti vágyát. Meg kell
néznem a sportversenyeken nyert
kupákat őrző vitrint, az időközben
elkészült baglyokat, és néhányan
feltétlenül elő szeretnék adni az
előző napi karaoke versenyre be
gyakorolt dalukat is. Míg az előkészületek zajlanak, egyikük a fülembe súgja: – Ha cikket írsz, az legyen
benne, hogy nemrég veszítettünk
el két társunkat, Szabó Józsefet
és Kocsis Gyulát. És hogy nagyon
hiányoznak! – mutatóujját szája elé
tartva jelzi: legyen a kettőnk titka,
hogy tőle tudom.
De már a húrok közé is csapunk,
rockkal kezdünk. Babos Zoltán
megindítóan tiszta, szép hangon
énekli az Edda örökzöldjét: „Álmodtam egy világot magamnak, itt
állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy
be tudjak lépni, van hitem a magas
falak előtt!”
Tóth Timea
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Akcióban a közterület-felügyelők
Sok pénzt megspórolhatnának
a félegyházi autósok, ha jobban ügyelnének a közlekedési
táblák, és a KRESZ-szabályok
– például az útkereszteződéstől és a gyalogátkelőhelytől
számított 5, továbbá a buszmegálló előtt 15, utána 5 méterre vonatkozó megállási tilalom – betartására.
Ezek ugyanis a leggyakoribb
okok, amiért a közterület-felügyelők a szélvédőre helyezik a büntető
cédulákat – tudom meg Szabó Gábortól és Ipacs Józseftől, míg a
napi bejárási tervük állomásait követjük. A két közterület-felügyelőt
azért kísértük el körútjukra, hogy
– minden közlekedő okulására –
számba vegyük a város kritikus
parkolási pontjait.
Az Attila utcai szerviz úton a
megállni, várakozni tilos tábla hatálya alatt parkoló személyautó
tulajdonosa 10 ezer forint büntetésről kap értesítést. Szabó Gábor
és Ipacs József egy számológépnél
alig nagyobb kézi nyomtatóba jegyzi fel az adatokat, amely a szabálysértés megjelölését követően automatikusan kiválasztja a büntetés
összegét. Így járunk el itt is, ahol
a megállni tilos tábla a tűzoltási
felvonulási területet hivatott biztosítani. A tilosban parkoló autó egy
esetleges vészhelyzet esetén az oltási munkákat nehezítené.
A büntetésről – mint mindig –
most is értesítést hagyunk a szélvédőn, és erről fényképet is készítünk. Közben arra kérem a párost,
hogy eloszlatva a városi legendákat
árulják el, mennyiben érdekeltek a
büntetések kiszabásában.
– Senki nem határozza meg,
hogy mennyi büntetést kell kiszabnunk, és jutalékot sem kapunk utána. Ezért nem tudjuk gyógyszerre
költeni… – teszi hozzá megbocsátó mosollyal Szabó Gábor. Szerencsére egészséges humorral áldotta
meg az ég, ami jól jön a mindennapi atrocitások kezelésében és
feldolgozásában.
Tisztázzuk azt is: a szabálytalanul parkoló autók adatainak rögzítése zárt rendszerben történik.
Ami tehát kijött a nyomtatóból, azt
a közterület-felügyelő sem eltörölni, sem módosítani nem tudja.
A tilosban parkolók kiszűrése
azonban csak egy szűk szelete a
közterület-felügyelők
munkájának, akik tavasz óta Gáborral és
Józseffel együtt négyen, két mű-

szakban teljesítenek szolgálatot.
Így reggel fél 8 és este fél 7 között
folyamatos a jelenlét Félegyháza
utcáin. Közreműködnek az úthibák felfedezésében és megjelölésében, ellenőrzik a játszótereket,
a köztisztaságot, a környezetvédelmi előírások, a kutyasétáltatás
szabályainak betartását, nyáron a
parlagfű elszaporodását és a gyomosodást, a közterület-foglalási
engedélyek meglétét, rendezvények esetén maguk gondoskodnak
az útlezárásokról, piacnapokon a
csarnok és környékének rendjéről,
a köztisztaság megőrzéséről.
Most egy veszélyes letört faágról
szóló bejelentés alapján útba ejtjük
a Hősök parkját. Gondos keresés
után vesszük észre a szomszédos
fák ágain fennakadt tetemes darabot, amit egy nagyobb szél könnyen
kimozdíthat ideiglenes helyéről.
A közterület-felügyelők fényképeket készítenek, amit azonnal el is
küldenek az önkormányzat illetékesének, hogy minél előbb intézkedni tudjon. Itt a veszélyhelyzet
elhárításához valószínűleg kosaras
emelőre lesz szükség, de ennek eldöntése már nem az ő dolguk.
Megyünk tovább a kórház környékére, ahol minden nap megfordulnak. A kórházban folyó építési
munkák miatt a mozgáskorlátozott
parkolókat át kellett helyezni, erre
tábla is figyelmezteti az autósokat, és még az út szélén is felfedezhetik a tiltott zóna kezdetét
jelző felfestést. Ennek ellenére ezt
sokan ezt nem veszik észre, vagy
figyelmen kívül hagyják. 50 ezer
forintjuk bánhatja, ugyanis ekkora
összeg a büntetési tétele, ha valaki

jogtalanul várakozik mozgáskorlátozott helyen.
Benézünk még a művese állomás
elé, ott most senki sem áll a tilosban. Tovább autózva, a kórháztól
egy-két perces sétával megközelíthető parkolókban (például a Blaha
Lujza téren és a víztoronynál, a
Mikszáth Kálmán utcán) egyetlen
autó sem áll.
A Batthyány utca elején, a „megállni tilos, kivéve rakodás 30 méter” tábla hatálya alatt parkol egy
autó. 10 ezer forint lesz a figyelmetlenség ára. Innen átsétálunk
a Körpatika elé, ahol a parkolási
gyakorlat egyértelműen mutatja a
gépkocsivezetők bizonytalanságát
arra vonatkozóan, hogy a „parkolás fél kerékkel a járdán” tábla
megenged, vagy kötelez.
– Ezen a helyen a ki- és bekanyarodó járművek zavartalan közlekedése miatt van szükség arra, hogy
a parkolás fél kerékkel a járdán történjen. Ez ilyenkor nem lehetőség,
hanem utasítás. Vagyis, aki négy
kerékkel az úttesten parkol, szabálysértést követ el – tudom meg
Szabó Gábortól. Ráadásul ilyenkor
arra is figyelni kell, hogy a járdán
megmaradjon a kerekesszékkel,
babakocsival közlekedők számára
is járható másfél méteres távolság. Itt egyelőre nem büntetünk. A
közterület-felügyelők a rendőrséggel közösen egy figyelemfelkeltő
kampányt terveznek ezen a helyen,
amikor néhány hétig csak tájékoztató kerül a szélvédőkre. Azt
követően viszont már büntetéssel
is számolnia kell a szabálytalanul
parkoló autó tulajdonosának.
A József Attila Általános Iskola

mögött nemrégiben két megállni
tilos tábla lett kihelyezve azzal a
céllal, hogy a gyerekek minél nagyobb biztonságban hagyhassák
el az iskolát. Míg ezen az oldalon
ugyanis nincsenek kiépített parkolóhelyek, az iskola előtt, a Deák
Ferenc utcai főbejáratnál minden
feltétel adott a biztonságos parkoláshoz.
Türelmi idő lévén egyelőre itt
sem büntetnek a közterület-felügyelők, de – udvarias hangon
– szeretnék figyelmeztetni a megállni tilos tábla hatálya alatt, a
menetirány szerinti baloldalon
parkoló középkorú urat, hogy a
szabályok megszegéséért akár 20
ezer forintos bírsággal lenne sújtható. Az viszont köszönet helyett
foghegyről odavágja: „Akkor kifizettem volna.”
– Cáfolom a hírt, miszerint a
büntetés kiszabása nekünk bármiféle izgalmi állapotot okozna – üti
el ismét humorral a helyzetet Szabó Gábor.
Elkísérem még a párost a piacra, s ha már arra járunk, benézünk
a Gorkij belső udvarba is. Itt éppen
a szerteszét dobált csikkeket sepregetik, a piramis formájú szökőkút pedig csordulásig szeméttel. A
közterület-felügyelőket meglátva
az üzletből is kijönnek panaszkodni: nehezen tolerálható számukra a
szemét folytonos újratermelődése.
– Szerintem nincs kicsi és nagy
szabálysértés, mivel a közösségi
együttélés szabályai mindenkinek
az érdekeit szolgálják – mondja
Gábor, mielőtt elválunk. Szerintem
ebben maradhatunk a nap tanulságaként. 
Tóth Timea
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

Bense Zoltán, 2. választókörzet

2006
óta
tagja a félegyházi képviselő-testületnek Bense
Zoltán, elsősorban mégsem
politikusnak tartja
magát. Mint mondja, hite szerint képviselői esküt a város és
a polgárok szolgálatára tett.
Nála a hangsúly a „szolgálaton” van.
– Ez a harmadik ciklus, hogy a
2. választókörzet képviselője vagyok. Itt lakom a családommal, és
itt éltem már gyerekkoromban is –
tudom meg tőle, útban a javában
zajló Szalay Gyula utcai beruházáshoz.
Útközben nem sokat tudunk beszélgetni. Erről köszönést fogad,
arról kérdést hallgat meg a képviselő, egy idősebb hölgy ügyében
máris telefont ragad. Mivel a válasz alaposabb utánajárást igényel,
a visszajelzés ígéretével távozunk.
– Sokan választják ezt az útvonalat a Móra tér és a belváros
között – magyarázza immár a Szalay Gyula utcára érve az okokat,
amiért gyakorlatilag képviselősége
kezdetétől kiemelten foglalkozik
ennek a területnek a fejlesztésével.
– Már 2007-ben a javaslatomra
készült el az az előterjesztés, ami
– az akkori városvezetés, Ficsor
József polgármester és a képviselő-testület támogatásával – lehetővé tette az elhanyagolt, ápolatlan,
terület rendezését. Az önkormány-

zat megvásárolta a két magántulajdonban lévő telket, megtörtént
a törmelékek, bontási anyagok elszállítása, a még itt álló ásott kút
betemetése, a városi közvécéként
használt, elvadult bokrok, cserjék
kivágása. Így alakult ki akkor itt
egy nagyobb zöldfelület, egyfajta
belső udvar a házak között.
A lezárt munkaterületen dolgozik
a markoló, már „mutatja magát” a
megújuló tér is. A csatornázás, csapadékvíz elvezetés után parkolók és
járda épül, a régi villanyoszlopokat
kandeláberek váltják fel.
A hosszabb távú tervek azonban
még ezen is túlmutatnak. Bense Zoltán – összefogva a szomszédos körzet képviselőjével, Balla Lászlóval
– egy padokkal, sétáló ösvényekkel,
pihenő-, vagy akár főzőhelyekkel is
színesített zöldterületet álmodott
meg ide, amely kisebb közösségi
rendezvények helyszíne is lehetne.
Sok kérdésem lenne a pedagógus, hegymászó képviselőhöz, de
a válaszokat folyton félbeszakítja
egy kérés, egy jelzés, egy telefonhívás… Így kénytelen vagyok korábbi találkozások, beszélgetések
emlékeit is segítségül hívni, hogy a
maga teljességében lássam Bense
Zoltánt. A szenvedélyes természetjárót, az elvei mellett hajlíthatatlanul kiálló embert, az együtt megélt
élmények nevelő hatását valló pedagógust.
Mire megkérdezném hol túrázott utoljára, már a József Attila Általános Iskola előtt állunk a
VSZKSZ-t képviselő Tóth László,
és Ódor László, a jegyzői iroda

szociális csoportjának vezetője
társaságában. A Deák Ferenc utca
és a Korond utca közötti jobbsorsra érdemes háromszög alakú közterület helyszíni szemléjének célja
megtalálni a legideálisabb körülményeket a város első országgyűlési képviselője, Fekete Pál szobrának. A jelenlévők számba veszik
a szükséges területrendezési munkákat, amelyek megtervezésénél
– kéri Bense Zoltán – a Petőfi-kút
leendő helyével is számoljanak.
– Régi vágyam visszaállítani
ezen a területen az „igazi” Petőfi
kutat – mondja lelkesen, immár a
Korond utcai játszótér felé sétálva.
– Én gyerekként még ittam abból
a kútból. Tudom, sokan örülnének,
ha sikerülne rekonstruálva visszailleszteni a városképbe.
A játszótéren éppen nyírják a
füvet. Körbejárjuk a kerítést, ami
bizony javításra szorul, és a játékokra is ráférne a bővítés. Bense
Zoltán ezt a jövő év tervei között
tartja számon. Csöndes, de határozott szavakkal avat be a körzetben tervezett további fejlesztési
elképzelésekbe. Közöttük szót ejt a
Bikahegy közvilágításáról, a szikkasztókról, az utak javításáról.
– Sokat köszönhetek ennek a
városnak: rengeteg gyerekkori
élményt, a szülőház melegét, az
iskolák útravalóit… Édesapám a
félegyházi Szent István templom
főkántora volt 30 évig. A pedagógus pályát adta fel érte. Én érettségi után elektronikai műszerésznek
tanultam, később a földrajz szakos
tanári diploma mellett az egye-

temen okleveles környezetvédő
végzettséget is szereztem, majd
mesterszakon okleveles földrajztanár lettem. Közben soha nem
volt kétséges számomra, hogy
Félegyházán akarok élni, családot
alapítani, felnevelni a gyerekeimet.
Mindez megadatott. Feleségemben hasonló érdeklődésű megértő
társra, gyermekeim gondos anyjára, számomra a biztos hátország
megteremtőjére találtam. Képviselőként azt szeretném elérni,
hogy Félegyháza sokaknak adhasson olyan ideális körülményeket
szakmai és magánéletükhöz, amit
én itt megtaláltam.
A Mártírok és a Hunyadi utcákat
róva a Kék-víz ivóvízminőség-javító projekt keretében megvalósult
úthelyreállításokat szemrevételezzük. Bense Zoltán hangjában
percről percre fokozódik a feszültség.
– Rengeteg lakossági panasz jut
el hozzám, és nagyon sok energiát emészt fel ezek tolmácsolása,
a jogos panaszok képviselete. A
családsegítő szolgálat és a mentőállomás előtt például – finoman
szólva is – erősen kifogásolható az
elvégzett munka minősége – emel
ki néhányat a konkrét esetek közül.
Körzetbejárásunk
következő
állomása az Alsótemető, ahol a
legfontosabb cél a terület bekerítése és új ravatalozó építése,
de a bővítés is napirenden van.
Ezért vásárolt meg a közelmúltban két szomszédos területet az
önkormányzat. Innen a Móra térre
megyünk, és rövid sétával zárjuk
a városnézést. Nem véletlenül éppen itt: az Angyalos-kút különösen
kedves Bense Zoltán szívének.
Megállunk a tövénél, körbejárjuk,
nyugtázzuk, hogy tavasszal ráférne egy tisztítás, felkerül az új tábla
is. Az angyal arca magán tartja a
pillantást. Különös, de a fém hidegségének nyoma sincs rajta.
Csendben lépdelünk tovább
a helyhez, ahová kicsit arrébb a
félegyháziak nagy kedvencét, a
Békás kutat szeretné felállíttatni
Bense Zoltán. Azt mondja: nosztalgiából. Szemünket a parkrészletre szegezzük, de a figyelmünket
még nem engedi el a fémangyal.
Mintha most is Félegyházáért
imádkozna.
Tóth Timea
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Újabb kézilabda győzelem
Előzetesen nem várt, nagy küzdelmet hozott a kiskunhalasi kézisek vendégjátéka Félegyházán
az NBII délkeleti csoportjának
5. fordulójában. A négy győzelemmel rajtoló Kiskunfélegyházi
HTK a mérkőzés első félidejében
jelentős hátrányba került, majd
fokozatosan átvette az irányítást.
Ha nehezen is, de legyőzték a Halast, így továbbra is hibátlanok a
bajnokságban.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
5. ford. 10.18. Kiskunfélegyházi
HTK- Kiskunhalas UKSC (15-15)
31-27

Szimultán sakkverseny Kemény Csabával
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Fél tucat gólt
rúgtak
A soltvadkerti műfüves pályán
fogadta az Akasztó csapatát a
Kiskunfélegyházi HTK a megyei
I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A listavezetőnek nem okozott gondot a még nyeretlen és
utolsó helyezett Akasztó legyőzése. 6-0-ás sikert arattak, amivel
megerősítették vezető helyüket a
tabella élén.
Bács- Kiskun Megyei I. 10.
ford. 10. 17. (Soltvadkert)
Kiskunfélegyházi HTK –
Akasztó FC (2-0) 6-0
Gólszerzők: 10. p. Szabó Tamás, 42. p. Zs. Juhász István, 47.
p. Ábel Zsolt, 64. p. Valkai Tamás,
68. p. Zs. Juhász István, 88. p.
Mizsei Ferenc

Hozták
a kötelezőt
A még nyeretlen és pont nélkül
álló Bócsa focistáit látta vendégül a Kiskunfélegyházi Vasutas a
megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. A középmezőnyhöz
tartozó félegyháziak esélyeshez
méltóan győzelemre játszottak. A
vendégek erejéből az utolsó előtti percben már csak a szépítésre
futotta.
Bács- Kiskun Megyei II.
Észak 10. ford. 10.17.
Kiskunfélegyházi
Vasutas
SK- Bócsai BLSE (2-1) 3-2
Gólszerzők: 7. p. Kürtösi Szabolcs, 40. p. Makai Zoltán, 72. p.
Makai Zoltán, ill. 12. p. Somogyi
Viktor, 89. p. Somogyi Viktor

Hengerelt
a KHTK II.
Izgalmas szimultán sakkversenyt
vívtak a gyerekek október 15-én
Kemény Csabával, a Kiskunfélegyházi HTK NBII-es sakkcsapatának
első táblás játékosával a József

Attila Általános Iskolában. A versenyre a Dózsa, a Batthyány és a
Platán iskolából is érkeztek tanulók, valamint egy óvodás is szerencsét próbált. Kemény Csaba

egyszerre 29 asztalnál játszott, a
partikat egy kivételével megnyerte.
A legjobb eredményt a fiatalok közül Hideg István Benjámin érte el,
aki döntetlenezett.

Egészségük megőrzéséért futottak
Több mint százan ragadtak futócipőt október 10-én a „Mozdulj BácsKiskun” mottóval megrendezett
parkerdei futáson. Az óvodások
300 métert, az általános iskolások
950 métert, míg a felnőttek 5700
métert teljesítettek. A hűvös időjárás ellenére izgalmas futamokat
bonyolítottak le. A felnőtteknél Galamb Csaba, a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub versenyzője ért
elsőként célba.

Izgalmas találkozót nyert meg Kerekegyházán a Kiskunfélegyházi
HTK II. A középmezőnyhöz tartozó csapatok találkozóját a félegyháziak kezdték jobban, 12 percet
követően magabiztos előnyre
tettek szert (0-2). A hazaiak a bekapott gólok ellenére nem adták
fel és az 50. percre döntetlenre
alakították az állást (2-2). Ekkor
újra nyílttá vált az összecsapás,
amiből a KHTK II. jött ki jobban.
Bács-Kiskun
Megyei
II.
Észak 10. ford. 10.17.
Kerekegyházi SE – Kiskunfélegyházi HTK II. (1-2) 2-6
Gólszerzők: 30. p. Czingel István Krisztián, 50. p. Malik Milán,
ill. 6. p. Balog Máté, 12. p. Lénárt
Máté, 59. p. Sánta Dávid, 63. p.
Katona Balázs, 75. p. Katona Balázs, 79. p. László Viktor

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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135 éve szentelték fel a félegyházi Szent István templomot
Városalapító őseink a 18. század közepén a jelenlegi Szent János
téren állították össze első fatemplomukat, melyet a hagyomány
szerint Szent István tiszteletére szenteltek fel. 1761-re felépült a
város első kőtemploma, a Sarlós Boldogasszony templom (Ótemplom), amely azonban az idő haladtával és a lakosság létszámának
emelkedésével már nem volt képes befogadni a híveket.
Megoldásként 1808-ban vetődött
fel először egy újabb templom építésének gondolata. Bár már ekkor
el is kezdték gyűjteni erre a pénzt,
de a templom építéséig még nagyon sok akadályt le kellett küzdeni.
1872-re érkezett el az idő (és gyűlt
össze elég pénz), hogy a város felépítse második katolikus templomát.
A Dötzer Ferenc és Pártos Gyula
tervei alapján elkészült kéttornyú,
neoreneszánsz stílusú templom
műszaki átadása már 1877 végén
megtörtént, de a berendezési tárgyak beszerzése újabb időt vett

gét. Másrészt az augusztusi
forróság nem kedvezett volna
a több óra hosszáig tartó felszentelési szertartáson részt
vevő összezsúfolódott tömegnek. Így a templomszentelés
szeptember 19-én történt
meg „fényes papi segédlettel”,
„a legnagyobb áhitatosság s
lelki buzgóság szállván meg a
nagyszámú lakosságot, szép
rendben tartva magát, hallgatta azt végig.” S hogy teljes
legyen a félegyháziak öröme,
az Újtemplom előtti téren délután népünnepélyt rendeztek,
ahol 12 akó bort ütöttek csapra, zeneszó mellett többször
aprópénzt szórtak és gyümölcsöt osztottak szét a nép
között.
Kőfalviné Ónodi Márta

igénybe. A várva várt tényleges
használatba vételre a felszentelést
követően kerülhetett sor. 135 évvel
ezelőtt, 1880. szeptember 19-én
szentelte fel a templomot Szent
István tiszteletére Peitler Antal
József megyéspüspök. Kézenfekvő
lett volna a ceremóniát a templom
névadójának, Szent Istvánnak az
ünnepén, augusztus 20-án megtartani, ám 1880-ban ez a nap pont
péntekre esett, ez pedig a város
katolikusainak bevett böjti napja lévén, kizárta a felszentelési ünnepséggel együttjáró lakoma lehetősé-

Ölellek Félegyháza…

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni. Amenynyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon gazdához juttatható.

Az ölelés ideális ajándék, mert mindenkire illik a mérete, és senki nem
ellenzi, ha továbbadják. Ezt bizonyította Félegyházán október 15-én
az ölelés világnapja, amikor önkéntesek „osztottak” ingyen ölelést a
városháza előtt. Sokan éltek a lehetőséggel.

1.) Csipi: 2 éves fekete-drapp keverék kan, 09.11-én a Petőfi térről került be.
2.) Csoki: Kb. 7 hónapos német vizsla kan, 09.29-én az 5-ös főútról került be.
3.) Lala: Kb. 2 éves shar pei- terrier keverék kan, 10.12-én a Holló Béla utcából
került be.
4.) Táltos: Kb. 5 éves kuvasz kan, 10.06-án Haleszból került be.
5.) Virgonc: Kb. 9 hónapos vizsla keverék kan, 10.13-án a Dayka utcából került be.
A menhely honlapján http://menhelykkfhaza.hu
további képek, és örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg.

Hirdetés

A legjobb használt iskolai PC ajánlataink!
HP 8000 Elite álló gép: Core2Duo 2.93Ghz, 2GB mem, 320GB
HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 44.990 Ft
HP 8200 Elite álló gép: Intel Core-i5, 3,1Ghz, 4GB mem, 250G
HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 75.990 Ft
Dell Latitude E4310: Intel Core i3, 4GB mem, 250GB HDD,
DVD-író, 6 hó gar.
br. ár: 56.990 Ft

A bemutatott kutyák után érdeklődni személyesen
a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/331-1634 és a 70/313-9059
telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13.00 – 16.30-ig.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kövesdi Viktória Malvin – Vörös
László, Nagy Tímea Aranka – Szombati János Róbert, Rekedt-Nagy Andrea – Sárközi István, Czakó Tímea – Seres
Mihály Nagy Ágnes – Boda Ferenc, Farkas Noémi – Vincze
KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Benjámin, Ajtai Nikolett – Pintér István, Igel Edit – Gulyás
József Csaba
Meghaltak: Valkai Pálné Bizo Erzsébet, Termózes Jánosné Sinka Mária, Bálind Ferenc – Kecskemét, Nemcsok
István, Lajos László Sándor, Szőke László Tamás, Varga
Jánosné Csányi Erzsébet – Kiskunfélegyháza
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

