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Csányi József emlékeztetett
arra, hogy a 2015 évi költségvetés értelmében a közterületek és
közintézmények fejlesztésére éves
szinten 100 millió forintot fordít az
önkormányzat. A komplett fejlesz-

tési terv részeként kerülhetett sor
a mostani beruházásra is, ami régi
adóssága a városnak. A polgármester szerint színvonalas, minőségi munka valósult meg, ami a jövőbeni félegyházi beruházásoknál
is alapvető elvárás.
Bense Zoltán köszönetet mon-

dott a régi álom megvalósításához
nyújtott támogatásért a város vezetésének és a jelenlegi képviselő-testületnek, a közreműködőknek, és a türelemért a lakóknak.
Ahogy fogalmazott, a mostani
átadás fontos állomása annak a
2007-ben megkezdett folyamat-

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

(folytatás a 2. oldalon)

November 11-én, szerdán ünnepélyes keretek között adták át a
Szalay Gyula utcai beruházást.
A nemzeti színű szalagot Csányi József polgármester, Balla
László alpolgármester, Bense
Zoltán, a térség önkormányzati
képviselője, és Seres József, a

(folytatás az 1. oldalról)
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nak, ami az egykori két magánterület megvásárlásával kezdődött, és amelynek célja, hogy ez a
hangulatos belvárosi tér elhelyezkedéséhez és funkciójához méltó
arculatot kapjon.
Hartyáni Gyula beruházási ügyintézőtől és Sipos Róberttől, a városüzemeltetési osztály munkatársától megtudtuk, hogy a beruházás
teljes költsége – tervezéssel és kivitelezéssel együtt – mintegy 14,8
millió forint volt. Ennek keretében
elkészült az út és a járda térburkolata, kialakítottak 13 parkolót,
megtörtént mintegy 120 négyzetméter tereprendezése. A nagy
teherbírású, 8 cm vastag térkövek
mellett – hagyománytiszteletből,
és persze a takarékosság okán
is – a régi, felszedett kockaköveket is felhasználták. A gyalogos
felületeket sárga színnel és oszlopokkal különítették el a gépkocsi
forgalomtól. A csapadékvíz elvezetését két csatornaszem szolgálja.
Ezeknek köszönhetően nem kese-

ríti meg többé sártenger itt sem a
közlekedést, sem a parkolást. Az
éjszakai megvilágítást három dísz-
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kandeláber és két acél kandeláber
szolgáltatja, ledes égőkkel ellátva.
A tereprendezéshez 15 köbméter

termőföldet használtak fel, elültettek 5 virágos és egy gömbkőrist,
valamint fűmagot is vetettek. T. T.

Adventi keresztállítás
Ismét megépül a
mézeskalács meseváros

A Karácsony meghitt hangulatát és közösségi örömét szeretné még ünnepélyesebbé tenni
a Kiskun Múzeum azzal, hogy
másodszor is mézeskalács meseváros megépítésére buzdítják
a város lakóit. Várják családok,
nagyszülők és unokák, kicsik és
nagyok, barátok, alkotó kedvű
közösségek valamint mindazok
jelentkezését, akik szeretnek
süteményt sütni és szívesen készítenek mézeskalács házikót a
jótékonysági célú felhívásra. Az
alkotások bármilyen építményt
ábrázolhatnak, házikót, emeletes
házat, vagy városunk nevezetes
épületeit: templomot, szélmalmot, városházát, vasútállomást,

Hattyúházat. Kiegészítők:
fenyőfa, kerítés, autó…
Mérete: max. A/4 mézes
tészta alapon. Díszítése
téli, karácsonyi hangulatot idézzen! A felajánlott
mézeskalács
házikókat
december 3-án, csütörtök
16 óráig várják a Kiskun
Múzeumba.
A karácsonyi mézeskalács meseváros kiállításmegnyitója december
5-én, szombaton 15 órakor lesz
a Kiskun Múzeumban. A Meseváros december 18-ig lesz megtekinthető, a házikók december
19-én, szombaton, 17.30-kor a
negyedik adventi gyertyagyújtást
követő tombola sorsoláson találnak gazdára.
Tombolát a kiállítás ideje alatt
lehet vásárolni. A befolyt összeget a félegyházi óvodák számára
népi játékok vásárlására és a Múzeumi Játszóház programjaihoz
használják fel.
Érdeklődni és jelentkezni lehet
a Kiskun Múzeumban, a 76/461468-as telefonszámon vagy a kiskunmuzeum@gmail.com e-mail
címen.

A Jobbik Kiskunfélegyházi Szervezete szeretettel hív mindenkit
november 29-én, vasárnap 15 órakor az adventi keresztállításra. A
Petőfi szobor előtti téren tartandó
ünnepségen részt vesznek a Sarlós Boldogasszony Templom és a
Szent István Templom lelkipászto-

rai, Kiss Ákos Jenő, Varga Mihály, Manninger Lencsi és Kollár
László önkormányzati képviselő. A
helyszínen a rendezvén ideje alatt
ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérést tartanak. Rászorulók
részére ingyenes ruha- és ételosztást szerveznek a rendezvény után.

Közösen az elfogadásért
– Az EsélyNap az elfogadásért
programsorozat célja ráirányítani
a figyelmet a hátrányos helyzetű
csoportokra és bemutatni értékeiket. Bízunk benne, hogy ezzel
a fogyatékossággal élők, a romák vagy éppen az idősek el- és
befogadását támogatjuk – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg
november 7-én Osztró-Szász

Angéla, a Bács-Kiskun Megyei
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetője a Szakmaközi Művelődési Házban az
EsélyNap rendezvényét. A program a Rolling Country Kerekes�székes Tánccsoport nagysikerű
bemutatójával kezdődött, amit a
csatlakozó szervezetek produkciói
követtek.
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80-100 köbméter falevelet A baj
szállítanak el naponta
megelőzhető

Sziszifuszi munkát végeznek ezekben a napokban a VSZKSZ munkatársai és a közmunkások Félegyháza közterein. A teljes
parkrészleg mellett további 6-8 közmunkás
dolgozik folyamatosan a lehulló falevelek
összegyűjtésén és elszállításán.
Ottjártunkkor a Kossuth utca körülbelül
50-60 méterén csordulásig megtelt falevéllel a lombszállító. A volán mögött Pomázi
István ül, aki az elmúlt 31 esztendő alatt
valamennyi jármű kezelésében gyakorlatot

szerzett. A váltós gépkocsivezető manapság
napi 10 órát is eltölt az 1989-es évjáratú
lombszállítóban. Munkatársai: Réczi Róbert 13, Karádi József 8 éve dolgoznak a
cégnél. Ők afféle „jolly jokerek”: ha kell füvet
nyírnak, a lombszívónál teljesítenek szolgálatot, vagy akár havat lapátolnak. A csapat
minden munkanapon mintegy 80-100 köbméter lombot visz el a közterületekről. A
Kossuth utca kiemelt figyelmet kap a platánsor és a nagy forgalom miatt.
T. T.

A társasházak lakóit veszélyeztető vagyon elleni
bűncselekményekről, illetve azok megelőzésének
lehetőségeiről szervezett fórumot a közös képviselőknek a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
november 4-én. A művelődési központban megtartott összejövetelen Mahlaj Róbert őrnagy,
bűnügyi osztályvezető szólt a város közbiztonságáról. Több bűncselekményt ismertetett, amelyeket a társasházakban élők sérelmére követtek el,
majd azokról a módszerekről beszélt, amelyekkel
ezek megakadályozhatóak lehettek volna.
A bűnügyi osztályvezető elmondta, hogy sok
az olyan vagyon elleni bűncselekmény, amelyek
nagyobb odafigyeléssel kivédhetőek lennének.
Példaként említette, hogy a társasházak lakói
gyakran anélkül utaznak el és hagyják magára
hosszabb időre lakásukat, hogy erről szólnának
szomszédaiknak. A betörők pedig megbizonyosodva, hogy éppen akkor nincsenek otthon a házigazdák, kifosztják a lakást.
A városban a betörések mellett gyakran előfordulnak a trükkös lopások is. Postai alkalmazottnak, önkormányzati hivatalnoknak, vagy
valamelyik szolgáltató cég alkalmazottjának,
óraleolvasójának adják ki magukat a csalók. A
lakásba bejutva pedig értékeket, pénzt lopnak.
Az ilyen típusú bűncselekményeknek általában az
idősebb korúak az áldozatai.
Mahlaj Róbert beszélt a biztonságos zárak,
riasztó rendszerek, és egyéb biztonsági berendezések lehetőségéről, fontosságáról is. Mint
mondta, ha ezek használata ellenére is megtörténik a betörés, ezek az eszközök segítik a rendőrség eredményes nyomozó munkáját.

Közösen a közbiztonság javításáért
Mobil rendszámfelismerő készüléket kapott a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság november 4-én az önkormányzattól. A kamera a rendszámokat rögzítve azonnal adatokat közvetít a járműről,
és ha körözött, vagy bűncselekménnyel összehozható autóról van
szó, arra is figyelmezteti kezelőjét. A kamerát az önkormányzat
vásárolta meg a város közbiztonságának növelése érdekében.
A korszerű eszközt Csányi József forgalmat ellenőrzik – tette hozzá
adta át Timafalvi László kapi- a polgármester.
A készülékről Timafalvi László
tányságvezetőnek. A polgármeselmondta:
a kamera felismeri a
ter elmondta: az önkormányzat és
rendszámot,
az autó színét, ös�a rendőrség együttműködése és
szeköttetésben
áll a központi nyilegyüttgondolkodása jól alakult az
vántartó rendszerrel és azonnal
elmúlt egy évben. A város közbizjelez minden problémát. Többek
tonságának javításáért közösen
között a műszaki engedély érvétudnak tenni, ezt a célt szolgálja
nyességéről is haladéktalanul táez az új kamera is.
jékoztatja a kamera kezelőjét. De
Folytatják a programot, és a figyelmeztet arra is, ha a jármű
jövő évi költségvetésben biztosítja körözés alatt áll, vagy ha a renda város azoknak a fix kameráknak számot nem arra a típusú, vagy
a beszerzési költségét is, amelyek színű autóra adták ki. Előnye a
a Félegyházára bejövő és kimenő készüléknek, hogy könnyen kezel-

hető, és a külterületeken is lehet
vele ellenőrzéseket végezni.
A kapitányságvezető arról is
beszámolt, hogy a közbiztonságot fejlesztő program következő
fejlesztéseként a fix telepítésű
kamerák beszerzését szorgalmaz-

zák. Azt követően pedig a város
közbiztonsági szempontból fontos pontjain (pályaudvarok, pénzintézetek, bevásárlóközpontok és
játszóterek) környezetében szeretnének ilyen eszközöket elhelyezni.
s. r.
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A tanítók tanítója

Fekete Pál mellszobrát avatták
fel november 6-án, pénteken a
Deák Ferenc utca és a Korond
utca találkozásánál, jelezve az
utókornak: itt élt és dolgozott az
ízig-vérig félegyházi tanár és politikus.
A szobor leleplezését követően Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, a Magyar
Ország
gyűlés alelnöke avató beszédében így fogalmazott: most
egy olyan ember emléke előtt tiszteleg az utókor, akinek a jó Isten
rövid élethosszat engedett meg,
mégis ez alatt az idő alatt minden

tőle telhetőt teljesített, és ami a
legfontosabb, hogy kiállt a haza
mellett. Aki hű volt hivatásához,
sokat tett a haza, a szűkebb pátria
és a család érdekében. Aki megérdemli az elismerést.
Fekete Pál a Kiskunfélegyháza
Város Díszpolgára címet posztumusz kapta meg 2008-ban, mostantól pedig a Lantos Györgyi
és Máté István szobrászművészek által készített szobor jelzi
az utókornak, hogy itt született
és tevékenykedett Félegyházán.
Az emlékművet Hajagos Gyula
plébános áldotta meg. 
V. K.

Tisztelettel emlékeztek
meg Göncz Árpádról
Néma tisztelgéssel, gyertyák és mécsesek gyújtásával emlékeztek meg
Göncz Árpádról Kiskunfélegyházán
az MSZP Gorkij utcai székházánál.
Az író, politikus munkásságáról
Horváth Tamás beszélt röviden.
„Ha szolgálni akarok, azokat szolgálom, akiket nincs, ki szolgáljon.”
Hirdetés

– idézte a rendszerváltás utáni
Magyarország első államfőjének
gondolatát. Ez a mondat mindent
elmond az értékítéletéről, értékrendjéről. Ezért, és a demokrácia
melletti példaértékű hite miatt szerettük és tiszteltük – tette hozzá a
párt helyi szervezetének elnöke.
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Szolgálatuk vigasz
és remény
– Az önök szolgálata nyújthat vigaszt, jelenthet kiutat a reményt vesztetteknek, a magukra maradottaknak – ezzel a
gondolattal köszöntötte Csányi József polgármester az ágazat
munkatársait a szociális munka napján, november 11-én a művelődési központ színháztermében.
Az ünnepi köszöntő után Rádi- Mészárosné Buri Andrea menné Szakál Irén nyugállományú tálhigiénés csoportvezető, Kiss
gazdasági csoportvezetőt és Ferencné kisegítő munkatárs,
Szabó Imre Jánosnét, a Darvas Bene József kertész és a karBölcsőde nyugállományú kis- bantartói csoport tagja, Lócskai
gyermeknevelőjét köszöntötték Istvánné, Rácz-Szabó Miklósvirággal és oklevéllel 40 éves né, Udvardiné Görög Tünde
munkásságukért.
és Rádi Anikó gondozónők (SziA köz szolgálatában eltöltött várvány Személyes Gondosko30 éves munkáját ismerték el dást Nyújtó Intézmény), Bodor
Fazekas-Szűcs Józsefné házi Gáborné (Fogyatékos Személyek
gondozónak (Szivárvány Intéz- Nappali Intézménye), Juhászmény), Jaksa Imre Béláné osz- né Rapcsák Mária gondozónő
tályvezető ápolónak (Szivárvány (Fogyatékos Személyek Nappali
Intézmény), Kádárné Horváth Intézménye), Szepesi JózsefMária gondozónőnek (Szivár- né, Fazekas-Szűcs Józsefné és
vány Intézmény), Feketéné Ko- Sinkó Zoltánné házigondozók.
vács Zsuzsanna kisgyermekA Kapocs Szociális Gyermeknevelőnek (Dankó Bölcsőde) és védelmi és Egészségügyi IntézTóth László Antalné nyugál- mény dolgozói közül bizottsági
lományú technikai dolgozónak dicsérő oklevélben részesült:
(Darvas Bölcsőde)
Kádár Péterné szociális és
A köz szolgálatában eltöltött mentálhigiénés és Solymosi
25 éves munkáját köszönték meg Imre szociális segítő (HajléktaRabi Ferencné konyhai dolgo- lan Ellátás Éjjeli Menedékhelye),
zónak (Szivárvány Intézmény), Csányiné Tajti Ildikó ZsuSzondiné Kovács Erzsébet zsanna, a családsegítő szolgálat
gondozónőnek (Szivárvány In- szakmai részlegének tanácsadótézmény) és Vereb Istvánnak (a ja, Nagy Istvánné és Lukács
Hajléktalan Ellátás korábbi szak- Jánosné, a Dankó Bölcsőde
mai vezetőjének).
kisgyermeknevelői valamint HiA művelődési és szociális bi- deg Zoltánné technikai dolgozottság nevében a munkájukat zó, Nemes Gyöngyi, a Darvas
elhivatottsággal,
kiemelkedő Bölcsőde kisgyermeknevelője és
szakmaszeretettel és odaadás- Soós Sándorné technikai dolsal végző dolgozókat részesí- gozó, Makány Éva, a Gyermektették dicséretben. Elismerő jóléti Szolgálat családgondozója
oklevelet vehetett át dr. Ónodi és Borbélyné Csáki Anita, csaIzabella bizottsági elnöktől: ládgondozó asszisztens.

Búcsú Radics Sándornétól
75 éves korában elhunyt Radics Sándorné Mészáros Erzsébet, a Bajcsy
Zsilinszky Endre Általános Iskola és
Diákotthon nyugalmazott földrajz –
történelem szakos tanára. Laczkóné
dr. Szabó Klára nyugalmazott iskolaigazgató méltatta egykori kollégája
életét és munkásságát a végső búcsú
alkalmával, november 12-én, a Felsőtemetőben. Emlékező gondolataiban a
Kiskunfélegyházán 1940-ben született pedagógusról úgy tett említést,
mint aki „Nemcsak oktatott, hanem

nevelt is.
Lámpásként világított, így
formálta a
gyerekeket.
Kötelességtudásra
és becsületességre
tanította a rábízott tanulókat. Szaktárgyi versenyeinek eredményét mindig
a legjobb helyezések sikere koronázta.

Szaktantermeinek anyaga földrajzból,
történelemből olyan ismereteket biztosítottak, hogy a mindennapi életben
sikeresen alkalmazták tanulói. Számára igazi hivatás volt a pedagóguspálya.
Feladatait hivatással tudta felemelni
azzal, hogy egész lényét, a szívét adta
a munkába. Munkájára jellemző volt,
hogy tökéletesen dolgozott. Személyisége csak ezt engedte meg, nem volt
szüksége dicsőségre.” A visszaemlékezés szerint Erzsike kollégáiban is
mindig csak a jót látta, személyiségét
a derű, vidámság és a bizalom jellemezte.
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Közmeghallgatás Félegyházán
Közmeghallgatást tartott november
12-én, csütörtökön Kiskunfélegyháza képviselő-testülete.
A felmerülő témák között volt
egyebek mellett a vágóhíd és a környékben lakók között hosszú ideje
feszülő probléma, amelynek megoldásához kérték az önkormányzat
közreműködését. Ahogy a felszólaló
fogalmazott: zajban, bűzben élnek,
az árut szállító kamionok még mindig több utca lakóinak életét keserítik meg. Az egyik felszólaló arról
számolt be, hogy sokszor füldugót
viselnek az otthonukban a zaj ellen.
Ezúton is arra kérték az önkormányzatot, a város vezetését, a körzet
képviselőjét, hogy egyeztessenek
a vállalkozással, és képviseljék a
környékben élők érdekeit. Csányi
József polgármester válaszában
elmondta, hogy foglalkoznak a probléma megoldásával. Az önkormányzat kezdeményezésére folyamatosan
tárgyalnak a Hungary Meat Kft-vel a
lehetséges megoldásokról.
Csányi József polgármester
válaszában elmondta, hogy folyamatosan foglalkoznak a probléma
megoldásával. Az önkormányzat
kezdeményezésére
folyamatosan
tárgyalnak a Hungary Meat Kft.-vel a
lehetséges megoldásokról.
Dr. Kőhalmi Józsefné, a Körpatika vezetője a gyógyszertár körüli
parkolási nehézségekre hívta fel
a városvezetők figyelmét, Dongó
József képviselő a csatorna beru-

házással összefüggésben felmerülő kérdéseket fogalmazott meg. A
téma kapcsán Kiss Kálmán Tibor,
a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat elnöke elmondta: az elmúlt egy
évben megpróbáltak jogszabályi változásokat elérni annak érdekében,
hogy a lakossági önerőt útfelújításra
lehessen fordítani, de ezek a próbálkozások nem vezettek eredményre.
Szó esett továbbá a mezőőrségről, a Kossuth utca forgalmáról, a
járdák és például a Molnár telepi
út állapotáról, az iskolák önkormányzati működtetéséről, az idősek
apartmanházának szükségességéről
és a közvilágításról is. A polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a félegyházi rendőrkapitánysággal együttműködve folyamatosan
vizsgálja az önkormányzat a város
közlekedési gócpontjait, és keresi a
megoldást. A közvilágítással összefüggő problémák jelentős részére

megoldást várnak az új közvilágítási
projekttől.
Több felszólaló tett fel kérdést a
kórházzal kapcsolatban. Dr. Körtvélyessy András igazgató beszámolt a mintegy 1,2 milliárd forintos
beruházás részleteiről és várható
hatásairól. Mint mondta, 40-50 ember dolgozik folyamatosan az építkezésen, ami december közepéig várhatóan 75-80 százalékos készültségi
fokban lesz.
Az iskolák működtetésével kapcsolatban felmerült kérdésekre a
polgármester elmondta: a korábbi
elmaradást szeptembertől folyamatosan számolják fel, emellett
iskolafelújítási programot tervez elindítani jövőre az önkormányzat. A
szakemberek folyamatosan mérik
fel az intézményeket, zajlik a tervezés, és várják az iskolák energetikai
korszerűsítésére kiírandó pályázatok megjelenését is.

Körkérdés: Enyhe, vagy hideg telünk lesz?
November közepe, a hőmérő higanyszála tizennyolc fokot mutatott amikor arról kérdeztük az utca emberét: milyen téli időjárásra számít. Az elmúlt évek során hozzászokhattunk már, hogy
szeszélyes időjárás jellemzi az őszt. A tél felé közeledvén csak
megjósolni lehet, hogy milyen hőmérséklet várható. A megkérdezettek többsége nem számít nagy hidegre, de az időjárás kiszámíthatatlanságával mindenki számol.
a
rezsi.
R á c z - Fo Szerintem
dor
Jóa klímaválzsefné (63
éves): – A
tozás létezik, később
klímaváltoderül csak
zás miatt
nem valóki,
hogy
mennyire
színű, hogy
kemény tél
befolyásolja életvitelesz. Sajnos az időjárás szeszélyes, ami lünket, egészségünket. A telet nem
megviseli szervezetünket. Nehéz szeretem, akkor érzem jól magam,
felkészülni a télre, próbálok réte- amikor látom a napot. Ha visszategesen öltözködni, alkalmazkodva a kintek a gyerekkoromra, többször
hőmérséklethez.
előfordult, hogy csaknem fél éven
Rácz-Fodor József (66 éves): – át mínusz fokok voltak. Manapság
Az elmúlt évek tapasztalatát nézve jó, ha egy hétre lehűl az idő.
enyhébb télre számítok. Örülök, Molnár Lajosné (68 éves): – Szehogy nincs hideg, mert kevesebb rintem kiszámíthatatlan telünk lesz,

a kellemes
és a hideg
idő váltakozni fog.
Novembert
t av a s z i a s
idő jellemzi, így nem
lehet tudni,
hogy mit hoz a tél. A hőingadozás
és a fronthatás megvisel.
Nagy Józsefné (70
éves):
–
Enyhe télre
számítok.
Készülni
nem igazán
lehet
rá,
mert hirtelen, egyik napról a másikra változik az idő. Fűtés szempontjából jó,
hogy nincsenek fagyok. A szeszélyes időjárás megvisel nemcsak
engem, de a környezetemet is.

G. Z.
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Segítség
a tanácsadónak
Kisasztalokat, székeket, rajztáblát, bábokat és csepphintát adományozott a Sorsocskák Alapítvány november 3-án a Nevelési
Tanácsadónak. Az átadáskor dr.
Ónodi Izabella alapítványi elnök
elmondta, hogy a Fejes Sándor
által szervezett augusztusi jótékonysági focimeccs és Dj parti
bevételét fordították az ajándékokra. Vakulyáné Varga Erika
elmondta: nagy öröm számukra
az adomány, az új bútorok és eszközök komoly hiányt pótolnak a
Nevelési Tanácsadó, a logopédiai
és pedagógiai szakszolgálat számára. Az adományozók szülőként
is megtapasztalták, hogy az intézmény munkatársai sokszor nehéz
körülmények között végzik magas
színvonalú, áldozatos munkájukat.

Egészséges
kossuthosok
Tíz esztendeje minden évben
megrendezi az „Egészségnapot”
a Kossuth Lajos Szakképző Iskola. A november 7-ei program
azonban minden eddiginél gazdagabb volt. A sportcsarnokban
asztalitenisz, sumo, küzdősportok bemutatója és sok játék várta
a tanulókat, miközben a tantermekben a higiénés szokások kialakításáról hallhattak előadást.
A számítógépek előtt pedig az
egészséges életmódhoz kapcsolódó programokkal ismerkedtek.
Az eseményhez csatlakozott a
Kiskunfélegyházi Mozgássérültek
Egyesülete is.

Nyílt nap
Csikósok, huszárok, termékbemutató, állásbörze és tanüzemi
látogatások várták a pályaválasztás előtt álló diákokat és
szüleiket november 12-én és 13án a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában.
A nyílt napon Rózsa Pál igazgató
tartott részletes tájékoztatást
az intézmény valamennyi képzési formájáról, 20 környékbeli
cég jelenlévő képviselője pedig a
végzősöknek kínált munkalehetőségeket mutatta be. Az érdeklődők ellátogathattak az iskola
gyakorlóhelyeire, megtekintették
a tangazdaságot, továbbá a zöldség és gyümölcsfeldolgozó, valamint a húsipari tanműhelyt. A
rendezvényre 231 diák és száznál több szülő érkezett.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK
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IGAZGATÁSI SZÜNET
Kiskunfélegyháza város jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban december 23-án szerdától, december
31-én csütörtökig igazgatási szünet lesz, az ügyfélfogadás szünetel. A december 24-i pihenőnap kapcsán az alábbiak szerint változik a hivatal nyitva tartása és ügyfélfogadási rendje: December 11., péntek: 8.00 – 12.00
és 13.00 – 16.00 óra. A december 12-i, szombati munkanapon és január
1-jén, pénteken nincs ügyfélfogadás.
Dr. Faragó Zsolt jegyző

Díszgalagonyák a parkba
Három, teltvirágú galagonya fát
ültettek november 4-én a Testvérvárosi parkba, a Bercsényi utcán.
A tér szépítését, díszfák és cserjék
ültetését Jégh Iván és családja kezdeményezte. Ezúttal is hozzájárultak
ahhoz, hogy a korábban kiszáradt fákat pótolják. Törekvésüket dr. Ónodi Izabella, Szamosi Endre és dr.
Kiss Ákos Csaba önkormányzati
képviselők is segítették, lévén, hogy
körzeteik határa ezen a téren találkozik. Az önkormányzati képviselők
köszönetet mondtak a Jégh családnak, hogy felajánlották a fákat. Azt
is elmondták, hogy a parkosítás továbbra is folytatódik ezen a területen, többek között azáltal is, hogy a
testvérvárosi találkozók során minden küldöttség ültet egy fát.

Dolgozói, családi nap
A társadalmi felelősségvállalás jegyében folytatta a tavaly megkezdett parkosítást az IBV Hungária
Kft. dolgozói közössége. Csaknem
százötvenen jöttek össze november 14-én, hogy a nemrégiben
megépült új üzemcsarnok környékét szépítsék. Többek között
juharfát, madárbirs cserjét telepítettek, de pótolták az üzem teljes
területén a korábban kipusztult
növényzetet, és a zöld területeket
is megszépítették. A felnőttek mellett ott voltak a gyerekek is, akik
játszhattak az üzemcsarnokban,
felülhettek a targoncára, és szüleikkel közösen fogyasztották el az
IBV kedvenc szakácsa, Katona Peti
bácsi finom pörköltjét.
Az IBV a társadalmi felelősség
jegyében több programot valósít
meg. A móravárosi óvodát vezetői tréning keretében újították fel.
Támogatást nyújtanak a rászorulóknak, a megváltozott munkaképességűeknek, a mentőknek.
Évente két alkalommal véradást

szerveznek az üzemben, de a Vöröskereszten keresztül ajándékkal
jutalmazzák azokat is, akik a város
más helyszínein adnak vért. A városi események megvalósítását is
segítik. Közreműködtek a majális
megvalósításában, az év végén
pedig hozzájárulnak a karácsonyi
ajándékgyűjtő akcióhoz – mondta
el a faültetési akció közepette Csáki Anita HR vezető.
s. r.

Acélszerkezetek gyártása
és tervezése Félegyházán

Hirdetés

Szereted a teStépítéSt?
érdekelnek a
táplálékkiegéSzítők?
Szeretnél Saját
Szaküzletet nyitni?
a Scitec kft. üzemeltetőt kereS
kiSkunfélegyházi Scitec nutrition®
Vitamin éS fitneSS Szaküzlethez.

feltételek:

• Szakmai ismeret
(táplálékkiegészítők)
• Erkölcsi bizonyítvány
• Középfokú végzettség
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• Rendezett családi
ill. üzleti háttér
• Az illető egyéb, konkurens
brand-el nem foglalkozhat

érdeklődni a www.scitec.hu weboldalon a
kapcsolat fül/forgalmazással kapcsolatos kérdések
címszó alatt vagy a következő telefonszámon lehet:
+36/30-389-1890

WWW.SCITEC.HU

Könnyűszerkezetes épületek szerkezeti és burkolati
elemeinek értékesítésével,
acélszerkezetek tervezésével, gyártásával, kivitelezésével foglalkozik a félegyházi
székhelyű AT&KM Kft.
– Cégünk forgalmaz többek között, trapézlemezeket, cserepes
lemezeket, szendvicspaneleket,
Z-C szelemeneket, síklemezeket,
magas hullámú profilokat, tömítő szivacsokat, kötő elemeket,
zártszelvényeket raktárról, vagy
rövid átfutási idővel. Vállaljuk
palatetők cseréjét, de zöldmezős
beruházások menedzselését is
kiváló minőségű alapanyagokkal,
pontos és gyors kivitelezés mellett – mondta el Tarjányi Zoltán
ügyvezető.
A cég telephelye Kiskunfélegyházán, az M5-ös autópálya 114es kihajtója mellett, Kiskunmajsa
irányában található, ahol várják
a kisebb tételben (fedések, kerítések, kapuborítások) vásárlókat
is. A helyszínen megtekinthetők a
kiállított kész mobil garázsok és
tárolók, továbbá kívánság szerinti
színben és méretben meg is rendelhetők.

A cégvezető elmondta: az
AT&KM Kft. által tervezett és
legyártott mobil épületek acélszerkezetek, kapuk, kerítések
keresettek a piacon. A lakossági
felhasználók kiszolgálása mellett
az ipari felhasználók igényeinek
magas színvonalú kielégítése a
cég fő profilja. Nemrégiben Orosházán 1200 négyzetméteres terménytároló fedését, Jászszentlászlón pedig egy kacsatelepen
3000 négyzetméteres palatető
cseréjét fejezték be. Emellett
komplex csarnokok teljes kivitelezése, állattartó telepek, terménytárolók építése színesíti a
cég referenciáinak sorát.
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Gárdonyis emlékfalat avattak Pálmonostorán
A pálmonostori Gárdonyi Géza
Általános Iskolában hagyomány,
hogy halálának évfordulóján műsorral emlékeznek meg a névadó
munkásságáról. Ekkor kerül sor
az első osztályosok és az új pedagógusok „Gárdonyissá” avatására is. Az idén ebből az alkalomból
avatták fel Gárdonyis emlékfalat,
amelynek illusztrációját Zsibritáné Karsai Ildikó rajztanárnő
készítette, az iskola tanulóinak:
Molnár Kamilla, Horváth Fruzsina, Lantos Réka, Lantos
Regina, Lantos Ramóna, Gergely Julianna és Szabó Zsanett

segítségével. A kép egy részlet az
Egri csillagok című ifjúsági regényből.
Délután a „Mi Gárdonyink” vetélkedőn hat iskola képviseltette
magát, közülük a félegyházi Dózsa György iskola csapata szerepelt a legeredményesebben, de jól
felkészültek a József Attila, a Platán utcai, a petőfiszállási Petőfi
Sándor, a pálmonostorai Gárdonyi
Géza és a Darvas Iskola csapatai
is. A vetélkedő ötletadója, szervezője és levezetője Győriné Farkas Anna és Cseszkóné Csernák Anita pedagógusok voltak.

Waldorf Iskolacsipegető A legjobb páros
Az idén is nagy
érdeklődés fogadta a Félegyházi
Waldorf
Iskola első iskola
váró foglalkozását, amikor az
intézmény tanítói
sok-sok játékkal
és mesével várták az iskolába
készülő nagycsoportos óvodásokat. A továbbiakban kéthetente
várják a gyerekeket nagymozgásos
játékokkal, finommotorikát fejlesztő feladatokkal, fonaljátékokkal,
angol és német nyelvű foglalkozásokkal és sok-sok mesével. Eköz-

November 7-én rendezték Algyőn
a IX. Forma Kupa Országos Táncversenyt, melyen két kiskunfélegyházi fiatal az első helyet szerezte
meg az Ifjúsági D Standard kategóriában.
A Guba Marcell – Fruzsa Kata
páros a Szentesi SZILVER TSE

képviseletében döntőbe jutott,
ahol standard kategóriában 17 páros közül a dobogó legfelső fokára
állhattak fel.
Mindemellett latin táncokból az
5. helyen végeztek. A versenyt kéthetes kemény felkészülés előzte
meg.

Művészeti alkotások
kalapács alatt
ben a szülők betekintést nyerhetnek a Waldorf pedagógia alapjaiba,
a tanítás módszereibe. A következő Waldorf Iskolacsipegetők időpontja: december 1. és 15.

Testvériskolák
Segesvári diákokat fogadott a
Darvas Általános Iskola. Az „Aurel Mosora” Állami Gimnázium
és a vendéglátó intézmény diákjainak november 6-ai ünnepi
összejövetelén az iskolák igazgatói egy kedves ünnepség keretében hivatalosan is megerősítették a testvériskolai kapcsolatot.
A segesvári iskolában 254 diákja van a magyar tagozatnak – mondta Szász Sándor,

a segesvári iskola igazgatója
az együttműködési okmányok
aláírásakor. Az intézmények
vezetői megállapodtak abban,
hogy a későbbiekben a cserelátogatások mellett közös osztálykirándulások,
vetélkedők,
ének- és táncprodukciók, sportrendezvények megvalósításával
is erősítik a kapcsolatot – tette hozzá Jankovszki Zoltánné
igazgatónő.

Roma közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata december 8-án,
kedden 10 órakor a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyalótermében.

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű
kérdést és javaslatot tehetnek.

Buza Flórián
elnök

Ismét árverésre készülhet a félegyházi műgyűjtő és művészetkedvelő
közönség: november 25-én, szerdán 17 órai kezdettel megrendezi
szokásos jótékonysági aukcióját a
Dózsa György Általános Iskola. Ezúttal 20 gyermekmunka és 92 művészeti alkotás – főleg festmények
és kerámiák – kerülnek kalapács
alá – mondta el Terbe Ákosné
igazgató.
Idén hetedik alkalommal álltak
a művészek – közöttük a félegyházi Holló-kör tagjai – és más segítők a kezdeményezés mellé. A
profi munkák mellett kalapács alá
kerül húsz darab gyermekalko-

tás is. A rendezvény főszervezői
Pintér Anna pedagógus és férje,
Horváth Zoltán. Az árverésből
befolyó támogatási összeget idén
is az Összefogás a Dózsás Gyerekekért Alapítvány kapja, és a
hagyományoknak megfelelően az
iskola eszközeinek fejlesztésére
fordítják. Minden évben a kuratórium hoz döntést a konkrétumokról, a tavalyi támogatásból
például két tanterembe jutott új
bútorzat. Az aukcióra kerülő alkotások megtekinthetők az iskola
aulájában hétköznapokon 8 és 16
óra között, illetve az axioart.com
portálon.
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Libanoni cédrus, mamutfenyő,
vadcitrom… Többek között ezek
a botanikai ritkaságok gazdagítják évtizedek óta Félegyháza egyik
kertjét. A ma hajléktalanszállóként
működő egykori Bankfalui Általános Iskola udvara ugyan már csak
árnyéka egykori önmagának, de
szépsége még így is lenyűgöző.
Sokáig az épület használói sem
sejtették, hogy milyen különlegesség veszi őket körül, mígnem egy
kertészmérnök felismerte: hosszú
évek gondos gyűjtőmunkájának
eredménye a rendkívüli gyűjtemény.
Azóta Rátkai Sándor szakmai vezető irányításával figyelmet fordítanak a páratlan érték gondozására
és megmentésére. Sajnos azonban
a hozzáértő gondoskodás sokéves
hiánya helyrehozhatatlan károkat
okozott, több növény elpusztult.
A fagyos hajnalt követő ködös
reggelen Vas Antal a kísérőm. Az
egykori iskolaigazgató nehéz szívvel
lépdel a termetesre nőtt fák között.
30 esztendőn át dolgozott itt, előbb
beosztott nevelőként, majd 18 évig
vezette az intézményt. Egyszerre
fájdalmas és örömteli lehet számára az égbe meredő fák látványa és a
helyrehozhatatlan hiány nyugtázása.
– Technikát tanítottam a gyerekeknek. Volt fóliánk, ahol salátát és
retket termeltünk, kecskéket tartottunk, madarakat gondoztunk. És
persze hogy szebb legyen a környezetünk, fákat ültettünk. Bármerre
jártam az országban, mindig kerestem a különlegességeket, értékes
növényeket. Szépen gyarapodott is
a gyűjtemény – tudom meg a nyugdíjas pedagógustól.
– Itt orchideák voltak annak
idején, és egy banánfa – mutat az
ablakokkal teli folyosórészre, ami
optimális „télikertnek” látszik. – A
gyerekek 60-70 százaléka roma
származású volt, de soha senki
nem tett kárt egyetlen növényben
vagy állatban sem – szögezi le, mielőtt számba vesszük mi az, ami a
hajdan volt botanikus kertből megmaradt.
– Ez a libanoni cédrus a legértékesebb darab. Rendkívül ritka.
Egy tokaji barátomtól hoztam, miután kihajttatta a Törökországból
származó magot – tudom meg Vas
Antaltól a mára hatalmasra nőtt
legendás fafajta egyede alatt, ami-
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A fák megmaradnak

ből mindösszesen négy példány található hazánkban. Míg a fejünkön
és vállunkon halkan koppannak a
méltóságteljes ágakról aláhulló páracseppek, megcsodáljuk a kerítés
mellé szorult kínai szúrós fenyőt is.
– Milyen volt ez a kert fénykorában?
– Ezen a helyen száznál több rózsatő volt, ott hátul pedig 10 fajta
bambusznád… Összesen kb. 45
fajta fenyőféle, cédrus és ciprus,
mintegy 60 fajta nyitvatermő élettere volt a terület.
Ez a múlté ugyan, de a látvány,
ami az ősz színeiben pompázó kert
látogatója elé tárul, még mindig
káprázatos. Vas Antal egy lombhullató vörösfenyőt mutat, amely

NYEREMÉNYJÁTÉK
Előző lapszámunkban meghirdetett uszodai nyereményjátékunkban azt kértük olvasóinktól, hogy tippeljék meg hány liter/
perc vízhozamot tud elérni az uszoda vízel-

eredetileg a magas hegyekben szeret élni, de láthatóan itt is jól érzi
magát. Arrébb egy török mogyoró
és egy platán áll egymás szomszédságában, amelyek nem tartoznak ugyan a különlegességek közé,
de gyönyörűek. Az iskolaigazgató
emlékszik: 10 centisek voltak mikor
idekerültek.
Kísérőm sorolja: az ott atlasz
cédrus, ez himalája cédrus, kaukázusi jegenye, colorado jegenye, szibériai selyemfenyő, hamis tiszafa,
oszlopos tiszafa, simafenyő, spanyol jegenye… Elidőzünk az iráni
császárfánál, amely most magán
viseli a vörös valamennyi létező
árnyalatát. Káprázatos látvány.
Megcsodálom a liliomfát és a szo-

látását biztosító kút a felújítást követően.
A helyes tipp: 950 l/ óra. Mivel ezzel az
adattal egyetlen megfejtés sem érkezett az
5 db, két személyre szóló uszodabelépőt a
legközelebbi értéket megjelölők kapják. A
nyertesek:

morú epret is, amely ha botanikai
értelemben nem is számít különlegességnek, engem lenyűgöz. Vas
Antaltól megtudom: belülről kell
metszeni, hogy ilyen szép formát
kapjon. 25-30 centi hosszú tűleveleket szemrevételezünk az óriástobozú fenyőn, amelynek sajnos itt
nincs toboza, de ha lenne, mérete elérhetné a fél métert is. Újabb
ritkasághoz érkeztünk: a magyar
tölgynek Erdélyben és a Tátrában
vannak telepei. No és itt, Félegyházán egy csodálatos példánya. A fák
alatt néhány télálló kaktuszt fel lehet még fedezni, valamikor 14 fajta
volt belőlük. Az épület mellett, egy
védett sarokban vadcitrom hullajtja
a leveleit, de még mindig telis-tele
van gyümölccsel.
– Mi késztet egy iskolaigazgatót erre? – kérdezem Vas Antalt,
akinek szigorú, szavak nélkül is
fegyelmet parancsoló arcvonásait szeretetteljes szempár lágyítja.
– Itt sokáig piszok volt és rendetlenség. Hát ilyen példát mutattam
volna tanárként a gyerekeknek? –
szögezi le szűkszavúan, majd kisvártatva hozzáteszi: – Nem akarok
én nagy lírikus lenni, de a fák megmaradnak.
Tóth Timea

Samu Imréné – Gátér, Kutasi Richárd, Mészáros Balázs, Török Mónika és Tóth Melinda
– Kiskunfélegyháza
Gratulálunk nyerteseinknek, nyereményüket
az uszoda pénztárában vehetik át.
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Telt ház várta Balla László képviselői fórumát
Zsúfolásig telt a terem Balla László lakossági fórumán. Az 5. számú
választókerület
önkormányzati
képviselője, Félegyháza alpolgármestere az elmúlt időszakban elvégzett fejlesztésekről és munkáról számolt be választóinak. Ezt
követően megfogalmazta a körzetében elvégzendő jövő évi feladatokat is, amelyhez kérte a jelenlévők javaslatait, ötleteit. A fórumon
meghallgattatott minden vélemény
és kritika. Az önkormányzat szakemberei minden panaszt megválaszoltak, vagy feljegyeztek azzal,
hogy rövid időn belül orvosolják a
problémát.
- Nyolc helyen újítottuk fel a járdát, ezek között az egyik legfontosabb szakasz a piactól a postáig
terjedő rész, mivel azt nem csupán
a körzet lakói, hanem az egész város használja. Közösen a Kossuth
Szakiskolával új parkolókat alakítottunk ki a Bajcsy utcán, és hosszú
idő után a Szalay Gyula utca is járhatóvá vált, parkolói pedig használhatóvá – mondta el bevezetőjében
Balla László.
Ezt követően alpolgármesterként
a városban történt fejlesztéseket is
ismertette. Többek között szólt a

parkerdő felújításáról, a mezőgazdasági boltig megépült kerékpárút
fontosságáról, a kórházi új beruházás megkezdéséről, valamint arról,
hogy miként segítik a helyi vállalkozókat annak érdekében, hogy új
munkahelyek teremtődjenek Félegyházán.
A jövő terveiről szólva elmondta:
megújítják a Göllesz iskola előtti
járdaszakaszt. Ezzel együtt parkolókat is kialakítanak éppúgy, mint a
Constantinum Intézmény mellett.
A piac környékének rendbe tétele
folytatódni fog, bár ez függvénye a
pályázati eredményeknek is, de a

Pázmány utcát önerő felhasználásával is felújítják.
A lakossági fórumon jelen volt
Csányi József polgármester is, aki
arról tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a város gazdasági helyzete jól
alakul. Idén az önkormányzat 100
millió forintot tudott költeni intézményei felújítására, a közterek karbantartására. A tervek szerint erre
a célra jövőre 200 millió forintot
áldoz a város.
A fórumon legtöbb panasz az
ivóvízhálózat felújításával kapcsolatban érkezett. A kivitelezők
ugyanis – ígéretük ellenére – nem

állították helyre az építkezés előtti
állapotokat. Kigödrösödött területeket, használhatatlan kapubejárókat hagytak maguk után.
Ezeket a felvetéseket már Csáki
Gábor fogadta a Bácsvíz Zrt. képviseletében. Ennek oka pedig az volt,
hogy a korábbi – sok hiányosságot
maga mögött hagyó – kivitelező
után a vízművet bízták meg a helyreállítási munkálatok elvégzésével.
Csáki Gábor feljegyezte, hogy hol
van szükség a helyreállításra, és
megfogalmazta, hogy belátható
időn belül helyreállítják az eredeti
állapotokat.
s. r.

10

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2015. november 20.

KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

Szamosi Endre, 4. választókörzet
– Tősgyökeres félegyházi vagyok, már a szüleim is itt éltek és dolgoztak. Édesapám igazgatóként a város legszebb iskolájává igyekezett tenni a József Attila iskolát. Ő adta a példát arra, hogy a
város szépítésében és építésében magam is részt vegyek – kezdi
a beszélgetést Szamosi Endre. Precizitását ismerve nem lepődök meg azon, hogy ezúttal sem bíz semmit a véletlenre. Vaskos
dossziéval érkezik, amiből gondos egymásutánban kerülnek elő a
jegyzetek, az önéletrajz, a kivágott újságcikkek, és a közös körzetlátogatásunk tervezett állomásai, táblázatba szerkesztve.
Elidőzünk még a gyermekkor ban, de csak 2010-ben nyertem.
meghatározó élményeinél. Meg- A kampánymunkában minden altudom: az édesapától szigorú, kö- kalommal teljes odaadással vetvetkezetes és emberséges nevelést tem részt, igyekeztem személyes
kapott a két fiú, az édesanya pedig kapcsolatot kiépíteni a körzetben
a gondoskodó „tyúkanyó” volt a élő emberekkel. A 2010-es győzelcsaládban. Szamosi Endre megerő- met követően pedig aktívan fogtam
sítette sejtésemet, miszerint nem hozzá a körzet problémáinak megkönnyű az élete az iskolaigazgató oldásához. Én a gyors megoldások
gyerekeinek. A fiúknak még az ár- híve vagyok, amit nem könnyítettek
tatlan diákcsínyektől is távol kellett meg ez előző ciklus gazdasági megtartaniuk magukat, hiszen tudták, szorításai. Ennek ellenére sok apró
hogy felelősséggel tartoznak az sikert tudtam elérni, amelyekre
büszke vagyok. Különösen nagy feédesapjuknak.
– Átlagos tanuló voltam, de a lelősségnek érzem, hogy körzetemsporteredményeim
kiemelkedő- be tartoznak a városközpont olyan
ek voltak. Nyolcadikos koromban frekventált részei, mint például a
kezdtem el tornázni, a korlát és a városháza, vagy a Kossuth utca egy
gyűrű volt az erősségem. A Petőfi szakasza. Ez a rész folyamatosan
sportgimnáziumban már városi és a „kirakatban” van: itt megfordul
országos tornaversenyeken is öreg- minden helybéli, minden látogató,
bítettem az intézmény hírnevét – átutazó, turista, és abból, amit lát,
idézi fel a sport melletti elkötelező- következtetéseket von le az egész
dés kezdeteit Szamosi Endre, aki 44 városra vonatkozóan. Ennek persze
éven keresztül testnevelésszakos vannak előnyei is. Például amikor
tanárként tevékenykedett. A ma is azt tapasztalja a járókelő, hogy a
jó kiállású, 72 éves férfi rendszere- város egyre szebb, tisztább, élhesen szörfözik, úszik, sítúrákat szer- tőbb és virágosabb.
Útra is indulunk, hogy számba
vez, és egy lendülettel szalad fel a
negyedikre. Azt mondja, mindegyik vegyük Szamosi Endre képviselői
iskolában otthagyta a kézjegyét: a munkájának eredményeit. Közben
bankfaluiban atlétika és kosárlabda további árnyalatokkal gazdagodik a
pályát, a Dózsa iskolában aszfaltos nyugdíjas testneveléstanár, amatőr
kézilabda pályát és salakos futópá- festőművész, apa, férj, nagyapa,
lyát hozott létre a gyerekek segítsé- Kiskunfélegyháza város sporttagével. Vallja, hogy sokat köszönhet nácsnoka portréja. A megismert
a sportnak. Fegyelmet és követke- történetek rendre abban erősítenek
zetességet tanult általa, ahogy az
Ernest Hemingway
idézet mondja: „A sport megtanít
becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”
A képviselő-testület doyenje nagy
hasznát vette ezeknek az erényeknek például akkor, amikor két kampányban is alig néhány szavazattal
maradt le riválisa mögött. Ennek
ellenére – meséli – nem kedvetlenedett el, inkább még nagyobb lelkesedéssel folytatta a munkát.
– 2002-ben indultam először
képviselő-jelöltként, majd 2006-

meg, hogy ha
valamit a fejébe vesz, arról
nem mond le,
míg meg nem
valósítja.
–
Büszke
vagyok
arra,
hogy minden
utcában fel tudok mutatni valamilyen eredményt. Napi szinten tájékozódom, megjelenek az utcákban
kerékpárral, gyalog, autóval, és
figyelek, beszélgetek – magyarázza a képviselő. A dr. Holló László
utcán például a balesetveszélyes
sövénysor megmetszését és egy
kapu megrogyott oszlopának a
megjavíttatását sikerült elérni, de
munkája nyomán megújult a Dózsa szobor és környéke, a hivatal
közbenjárásával a bíróság utáni
elhanyagolt sarki telek tulajdonosa
is kitakarította a területet. Szamosi Endre akkor sem esik kétségbe,
ha a két keze munkájára van szükség. A Korona utcán például egy
kőműves segítségével hozta helyre
a patika bejárata mellett a Holló
László emléktábla helyét, szemben
a parkban pedig tujákat ültetett a
szobor mellé, és Balla Lászlóval
közösen a térburkolatát is rendbe
hozatták. A Könyök utcában közmunkások segítségével tisztították
ki a vízgyűjtő árkokat, és oldották
meg a csapadékvíz elvezetését.
A környező utcákban – például a
Könyök, a Martinovics, a Daru és
a Kisfaludy utca több pontján – zúzottkővel számolták fel a közterületeken a sártengert. A Zrínyi utcán
az S-kanyarban stop tábla és tükör
kihelyezésével sikerült csökkenteni
a balesetveszélyt.
– 10 járda épült a körzetben a la-

kossági járdaépítési program keretében, amióta képviselő vagyok. A
Kossuth utcán életveszélyes fát vágattunk ki, buszvárót telepítettünk,
parkolót építettünk a Batthyány
utcában, ivókút és járda készült a
városháza mögött – sorolja a képviselő. Közben szót váltunk a világítótest karbantartását végző szakemberekkel – kiderül, hogy egyikük
Szamosi Tanár Úr tanítványa volt
– és a padon ücsörgő néni is feltesz
néhány kérdést.
Végigsétálunk a Kossuth utcán,
amelynek megújult járdaszakaszai
mind Szamosi Endre kitartásának
kézzelfogható eredményei. Kezdeményezésével elérte, hogy önkormányzati forrásból minden évben
megújuljon egy-egy szakasz, és térkő váltsa fel az erősen rongálódott
aszfaltot. A kezdeményezéshez a
Spar üzlet tulajdonosa is csatlakozott, az épület mellett most kimaradt járdarészt pedig jövőre az
önkormányzat saját költségvetése
terhére készítteti el.
– Rosta Ferenc igazgató, alpolgármester úr elképzelése is összecsengett azzal, hogy ugyanabban a
koncepcióban épüljön meg a Móra
Ferenc Gimnázium előtti tér, mint a
templomkert. Ez a látványos munka
is a végéhez közeledik, megkoronázva a Kossuth utca képét.
Szamos Endre elárulja: figyelmet
fordít arra is, hogy a mellékutcákban megvalósuló önerős járdaépítéseknél is az egységes arculat
érvényesüljön. Emellett tovább
folytatódik az úttest autóbaráttá
tétele, a bukkanók szisztematikus
felszámolásával. Megnézzük még
a Holló Béla utcán a trafóházat,
amelynek szégyenteljes állapotát
szeretné felszámolni a képviselő,
majd a látványt a megújult Mallárkereszttel kompenzáljuk, amelyet
most is virágkoszorú ölel körbe.
A hosszú sétát a Közös-közben
zárjuk, amelynek burkolata Szamosi Endre munkáját dicséri. Azt
mondja, ez a rövidke járdaszakasz
képviselői munkájának legnagyobb
büszkesége. A járólapokat a piacnál felszedett darabokból mentette
meg, a kivitelezésben pedig a lakók
voltak segítségére. Ezzel nem csak
biztonságos járdát, de a közösen
végzett munka élményével összekovácsolódott közösséget is nyertek.

Tóth Timea
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Foci télen-nyáron
a műfüves pályán
Toporzékolva, lelkesen várták
a fiatalok, hogy birtokba vehessék november 13-án, a Honvéd
sporttelepen megépült műfüves
pályát. Miután Csányi József
polgármester, Balla László alpolgármester és Réczi László,
a körzet önkormányzati képviselője ünnepélyesen átvágták a
nemzeti színű szalagot, azonnal
el is elárasztották a játékteret.
Az új létesítmény első labdarúgó
tornáját a Dózsa iskolások nyerték, második helyen Batthyány
iskola labdarúgói végeztek, a
bronzérmet a József Attila iskola ifjú reménységei vehették át.
- 2014 novemberében, amikor az
új városvezetés megalakult, azzal a ténnyel kellett szembesülni,

hogy Kiskunfélegyházán a közintézmények, sportlétesítmények
és közterek elhanyagolt állapotban vannak. Ezért a testület úgy
döntött, hogy elindítja a „Kiskunfélegyháza megújul” programot.
Ennek keretében idén közel 100
millió forintot költöttünk iskoláink, intézményeink, tereink megújítására. Öröm számunkra, hogy
pályázati segítséggel megépült ez
a műfüves pálya is, amely európai
körülményeket biztosít gyermek
és felnőtt labdarúgóinknak egyaránt. Ehhez a város 18,5 millió
forinttal járult hozzá – mondta
Csányi József avató beszédében.
Balla László arról szólt, hogy
a város feladatának érzi, hogy a
sporthoz való hozzáférést min-

Sikeres birkózók

Tiszakécskén rendezték meg a
szabadfogású diákolimpiai országos döntőt, ahol a nehézsúlyban
induló Szécsényi Ádám (Kiskunfélegyházi Vasas TK) nagy csatában bronzérmes lett. Dorogon a
lányok a magyar bajnokságon léptek szőnyegre. A tavaly elkezdett

kunszállási munka meghozta gyümölcsét, Stecenkó Lili ezüstérmet szerzett az erős mezőnyben.
Lili az első kunszállási birkózó, aki
bajnoki dobogóra állhatott.
Felkészítők: Ván Jenő, Szabó
József, Kelemen András, Szabó
Emese és Gyöngyösi Gergő

Őszi bajnok
a Kiskunfélegyházi HTK
Fordulatos találkozón az utolsó percekben harcolta ki a győzelmet a
Kiskunfélegyházi HTK a Duna-Aszfalt
TVSE ellen a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A feszült hangulatú, küzdelmes mérkőzésen 3-2-re
nyertek a félegyháziak, amivel biztossá
vált, hogy a tabella élén zárnak ősszel.

Bács-Kiskun Megyei I. 14. forduló 11.14.
Kiskunfélegyházi HTK – Duna-Aszfalt TVSE (1-1) 3-2
Gólszerzők: 11. p. Szabó Attila,
72. p. Némedi Norbert, 87. p. Szabó Attila (11-esből) ill. 26. p. Szabó
Dávid, 65. p. Bene Mihály

denki számára biztosítsák. Ez a
64x44 méteres műfüves pálya kiválóan alkalmas labdarúgó tornák
lebonyolítására. Téli és esős időszakban is edzéseket lehet tartani
rajta. A fejlesztés azonban ezzel
nem áll meg. Hamarosan megépül
egy szabadtéri kosárlabda pálya
is, amely elsősorban a szabadidő
sportot szolgálja – tette hozzá az
alpolgármester.
A körzet önkormányzati képvi-

selője, dr. Réczi László arról is
beszámolt, hogy a pálya átadásával egyidőben a gyalogosok és
kerékpárosok is birtokba vehették
azt az utat, amely végre kulturált
átkötést biztosít a Bikahegy és a
Móraváros között. Emellett a közelmúltban elkészült az az új járdaszakasz is a Fűzfa és a Lugas
utca között, így a gyerekek ezen a
szakaszon is biztonságosan juthatnak el az iskolába.

Elkapták a „Solymokat”
a kosarasok
Izgalmas találkozón 78-69-re győzött a Félegyházi Térségi Sportiskola a Nagykőrösi Sólymok ellen
a fiú regionális kadett bajnokság
4. fordulójában. A mérkőzés első
felében fej-fej mellett haladtak a
csapatok. A szünetben minimális
különbséggel, 35-33-ra a félegyháziak vezettek. A harmadik negyedet jól kezdték a sportiskolások,
elhúztak ellenfelüktől és előnyüket
az összecsapás végéig megtartották. (78-69)

Fiú regionális kadett bajnokság,
4. forduló
Félegyházi TSI – Nagykőrösi
Sólymok 78 : 69 (15:12, 20:21,
28:16, 15:20 )
FTSI: Gémes Kristóf 20, Bozóki Márton 19, Kanyó Ákos 18,
Faragó Ákos 12, Klinkó Benedek 4, Zsigó Barnabás 3, Huszka Bendegúz 2, Bujdosó Gergő
-, Sánta Szilveszter -, Cserkó
Ádám -, Kelemen Dániel -. Edző:
Simon Zoltán

Kalocsa Kupán
remekeltek az úszók
Novemberben rendezték meg a
XXIV. Kalocsa Kupa úszóbajnokságot, amelyen 10 egyesület 146
tagja, köztük
27
kiskunfélegyházi
vett részt. A
népes félegyházi különítmény összesítésben az 5.
helyen végezett 4 arany,
6 ezüst és 7

bronzéremmel. Felkészítő edzők:
Vízhányó Emília, Kiss Brigitta
és Luchmann Péter.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Titkok a levéltárból – Üzenet a toronygömbben
Az újonnan betelepült Félegyháza lakosai
már 1744-ben elkezdték gyűjteni a különböző pénzadományokat egy kőtemplom
építésére, melyet elkészülte után 1761ben szentelt fel a váci püspök Sarlós Boldogasszony tiszteletére.
A templom jelenlegi tornyát 1771-ben emelték, először fazsindelyes tetőt kapott. 1801-ben
kezdődött a mai, gömbbe állított kereszttel végződő toronysisak kialakítása. A már rézborítású díszes torony 1803-ban készült el. Az építési
munkálatok utolsó mozzanataként 1803. július
23-án egy rézdobozba zárt iratot helyeztek el
a toronygömbbe, amely Félegyháza akkori állapotáról tájékoztatta az utókort. Ebben leírták a
város addigi történetét, felsorolták a település
vezető tisztségviselőit, illetve tudatták Félegyháza 1803-as állapotát (lakosok és házak száma, termények aktuális ára stb.).
Az irat utolsó oldalán Maár András kiskun
kapitány versét lehetett olvasni. Mellékeltek az
iratok mellé a korszakban használatos pénzér1

3

mékből is egy-egy darabot. Az 1880-as évekre
annyira megrongálódott az Ótemplom tornya,
hogy állandó javításra szorult. 1885. augusztus
28-án emelték le a felújítási munkák miatt a toronygömböt és ekkor találták meg az ott 1803ban elhelyezett „időkapszulát”.
A városvezetők átérezték az elődök gesztusának nagyszerűségét és elhatározták a szép
hagyomány továbbvitelét. A munkálatok után
az újonnan felhelyezett toronygömbbe szintén
tettek üzenetet az utókornak: egy városi emlékiratot, valamint a helyi újság erre az alkalomra készített díszes lappéldányát. Ismertették a
város történelmi múltját, az akkori jelen (1885)
gazdasági, társadalmi, kulturális állapotát.
A toronygömb és a kereszt felhelyezésére
1885 novemberében került sor ünnepélyes
keretek között. A kivételes alkalomra készült
is egy fotó, ami tudomásunk szerint az első
fennmaradt városképi fényképfelvétel Félegyházáról.
Kőfalviné Ónodi Márta
2

Hamarosan itt a Mikulás!

4

M i k u lásünnepséget
rendeznek december
4 - é n ,
pénteken
17 órakor
Kiskunfélegyházán a
Vállalkozók Ipartestületi
székházában, a
Móra tér
9. szám alatt. A Télapó minden
gyermeket megajándékoz egy
kis édességgel és műsorral. A
rendezvény ideje alatt a szülőket is megvendégelik sütemény-

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.

1.) Bundás: Kb. 1 éves fekete keverék kan, 11.03-án került be
2.) Dina: Kb. 2 éves szürkés barna keverék szuka, 11.03-án került be
3.) Elza: Kb 1 éves barna foltos keverék szuka, 11.03-án az I. kerületből került be.
4.) Hópihe: Kb. 1 éves fehér, kistestű uszkár jellegű keverék szuka, 10.10-én a
Bankfaluból került be.
A menhely honlapján http://menhelykkfhaza.hu
további képek, és örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg.
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
Hosszú idő után először újra közölni tudjuk a
félegyházi újszülöttek névsorát. Köszönet érte
a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat munkatársainak.
Újszülöttek: Multyán Mira (anyja neve: Polyák Katalin), Horváth Nikolett Laura (anyja neve: Gácsi
Nikolett), Bodi Bianka (anyja neve: Ruskó Anna),
Andrási Réka (anyja neve: Agárdi Anikó)
Házasságot kötöttek: Kürti Mária – Zsigó Zoltán,
KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Vaszil Éva – Fekete István, Tarjányi Zsuzsanna –
Szemerédi Csaba, Lantos Mónika – Czető Ferenc,
Szikora Judit – Kapus László, Boda Bernadett –
Magony Ottó
Meghaltak: Kolompár Pál, Pócsi Géza, Kupicz-Szabó Imre Lászlóné – Drozdik Luca, Patyi
Józsefné Schriffert Terézia Borbála, Tajthi Imréné
Trombitás Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Rádi
József János, Nagy László – Kecskemét, Róvó
Imre – Pálmonostora, Bezi-Szabó Sándor Antalné
Berényi Mária – Orosháza
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

nyel, teával és forralt borral. Aki
szeretne az ünnepségen részt
venni, jelentkezzen december
1-jéig a 06-30-422-4817-es telefonszámon.

Hirdetés

AA legjobb Mikulás PC ajánlataink:
HP dc7900 álló gép: Core2Duo 2.93Ghz, 2GB mem, 250GB
HDD, DVD, 1év gar.
br. ár.: 37.990 Ft
DELL optiplex 790 álló gép: Intel Core-i3, 3,1Ghz, 4GB mem,
250G HDD, DVD, 1év gar.
br. ár.: 62.990 Ft
HP 6930p notebook: Core2Duo P8600, 2GB mem, 160GB
HDD, DVD, DVD, 6 hónap gar.
br. ár.: 44.990 Ft

