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Benépesült a Móra Gimnázium előtti tér
Fotó: Hájas Sándor

Csányi József polgármester
köszöntötte e szavakkal a Móra
Gimnázium előtti tér megújulását
november 24-én, kedden délelőtt.
Az ünnepélyes átadón a város ve-

zetése, az önkormányzat munkatársai, az intézmények vezetői és
dolgozói mellett a gimnazisták is
képviseltették magukat, akik – feltehetően – leglelkesebb használói

lesznek a most átadott beruházásnak.
A változás valóban szemet
gyönyörködtető. A fejlesztéssel
a Móra Ferenc Gimnázium patinás épülete mintegy egy egységgé vált a szomszédos kéttornyú templom méltóságteljes
környezetével. Csányi József az
ünnepség kapcsán emlékeztetett

arra, hogy ez a közösségi tér is
szerves része a Félegyháza újjáépül programnak, amelynek jó
néhány eleme megvalósult már
– nemrégiben a Szalay Gyula utcai beruházást, a műfüves pályát,
valamint a mezőgazdasági boltig
vezető kerékpárutat sikerült átadni használóinak – és ami a jövőben tovább folytatódik.

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

(folytatás a 2. oldalon)

– Ki tudja, hogy hány gimnazista izgul majd ezeken a padokon egy
dolgozat, felelés, vagy az érettségi előtti órákban, hogy hány fiú
vallja meg először parázsló szerelmét ezek alatt a fák alatt, és
hány lány válasza lobbantja majd lángra a parazsat…

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

(folytatás az 1. oldalról)

Benépesült a
Móra Gimnázium
előtti tér

Szamosi Endre, a körzet önkormányzati képviselője többek
között arról a járdafelújítási folyamatról beszélt, amely
kezdeményezésére indult el, s
amelynek keretében a városházától folyamatosan újul meg a
Kossuth utca évekig rendkívül
rossz állapotú járdarendszere.
A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a „ligetös főutca”
Kiskunfélegyháza szíve, amelynek látványa, összképe a város
megítélését alapjaiban befolyásolja.
A munkálatokat ezúttal is félegyházi vállalkozás, az Elő-szer
Kft. végezte.

Várják
a lakosságot
Lakossági fórumra várja az érdeklődőket Bense Zoltán, a
2. számú választókörzet önkormányzati
képviselője,
a
városüzemeltetési
bizottság
elnöke, december 10-én, csütörtökön 17 órától a József Attila
Általános Iskolában. Meghívott
vendég: Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere,
Hartyáni Gyula főtanácsos és
Rádi Rudolf, a városüzemeltetési osztály osztályvezetője.

2015. december 4.

A VÁLTOZÁSOK MÁR ÉREZHETŐK FÉLEGYHÁZÁN

Eredményes évet zár
a polgármesteri hivatal
Miután idén januárban hivatalba lépett Kiskunfélegyháza új jegyzője, e lap hasábjain adott első nyilatkozatában olyan ügyfélközpontú hivatal jövőképéről beszélt, amely „kölcsönös tiszteletre
és szakmaiságra épül, ahová bizalommal fordulnak az emberek
ügyes-bajos dolgaikkal, és ahonnan elégedetten távoznak. Ahol
hivatalnoknak lenni büszkeség, és megbecsülendő lehetőség”.
Azóta eltelt csaknem egy év. A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről szóló beszámolót a novemberi
ülésén vitatta meg és fogadta el a képviselő-testület. Abban még
az ellenzéki városatyák is egyetértettek, hogy az ügyvitel terén
jelentős előrelépést hozott az elmúlt időszak. Dr. Faragó Zsolt
jegyzőt az eredményekről és a tervekről kérdeztük.
– Miért fontos Félegyháza
számára, hogy milyen struktúra, munkastílus és szellemiség
uralkodik a polgármesteri hivatalban?
– Gyakorlatilag minden, ami a
városban történik, a hivatalon keresztül „futja” a hivatalos köröket.
Az itt dolgozó emberek a tudásukkal és igyekezetükkel ahhoz próbálnak hozzájárulni, hogy hatékonyan
és jól intézzék a Félegyházán élők
ügyes-bajos dolgait. A városvezetés szempontjából is fontos, hogy
milyen hivatalt működtet, az ezzel közfoglalkoztatás és az önkormánykapcsolatos elvárások Csányi Jó- zati vagyonnal való gazdálkodás
zsef polgármesteri programjának megerősítését szolgálják. Hivatalsarkalatos elemét adták. Sikeres vezetőként és magánemberként is
évet zár a hivatal, a munkánkat az azt tapasztalom, hogy a közfoglalellenzéki képviselők is elismerték koztatással hatalmas és látványos
és respektálták. Ez fontos értékmé- előrelépést értünk el a városban
rő számunkra. Úgy érzem, hogy a
a köztéri padok és szemétgyűjtő
mögöttünk hagyott esztendő engem
edényzetek megújulásától a közteigazol, amikor hivatalba lépésemkor
rületek, zöldfelületek gondozásáig.
a hatékonyság javításának eszközét
Az, hogy ma sokkal szebb Félegyhátöbbek között abban láttam, hogy a
kollégák elégedetten, motiváltan és za külleme, mint egy évvel ezelőtt
félelemtől mentesen dolgozhassa- volt, a városfenntartó szervezet
nak. A visszajelzések szerint is tel- eredményesebb munkája mellett
jesen más légkör uralkodik a hiva- jórészt a közfoglalkoztatásnak kötalban, mint korábban: az ügyfelek szönhető. Ezt a tevékenységet a
barátságos, segítőkész kollégákkal jövőben még hatékonyabbá szetalálkoznak. Korrekt a képviselők- retnénk tenni. Az önkormányzati
kel való kapcsolatunk is, politikai vagyonnal való gazdálkodás erőhovatartozástól függetlenül. A jegy- sítésével pedig olyan megoldatzői hivatalt nyitottá tettük: a koráb- lan, közérdeklődésre számot tartó
bi heti egy fogadónappal szemben ügyekre várunk megoldást, mint a
naponta tartunk ügyfélfogadást, és repülőtér, Kemence, vagy a városi
engem is bármikor felkereshetnek strand és uszoda sorsa. Az új szeraz ügyfelek személyesen is.
vezeti keretben szeretnénk megte– Jelentős átszervezések tör- remteni annak a feltételeit is, hogy
téntek az elmúlt évben, a hivatali a lepusztult önkormányzati ingatlastruktúra gyakorlatilag teljesen noknak legyen újra igazi gazdája.
átalakult. Milyen cél, szándék áll
– A novemberi testületi ülés
napirendi pontjai között szereemögött?
– E folyamat a novemberi tes- pelt a járási hivatal átköltözése
tületi ülésen elfogadott átszerve- a Szent János téri Innovációs
zéssel többé-kevésbé lezárul. A Központba. Mi tette szükségesjelenlegi változások két terület: a sé ezt a lépést?

– Az ügyfelek és az ügyintézők
számára egyaránt méltatlanok a
városházán uralkodó állapotok
részben a zsúfoltság, részben pedig az épület elhanyagolt műszaki
állapota miatt. Azzal, hogy sikerült
megállapodni a járási hivatallal,
hogy a polgármesteri hivatalból
átköltözzenek a Szent János téri
innovációs központba, a kulturáltabb ügyfélfogadás és nyugodtabb
munkakörülmények feltételeinek
megteremtésére nyílik esély. Például arra, hogy egy hagyatéki ügyet
ne kelljen más ügyfelek jelenlétében
tárgyalni.
– Voltak, akik feltették a kérdést: megérte-e „feláldozni” a
város egyik legszebb és legértékesebb ingatlanát?
– Az Innovációs Központban
a jövőben is félegyházi emberek
dolgoznak, hogy félegyházi emberek ügyeit intézhessék. Nem
hiszem, hogy ennél méltóbb funkciót találhattunk volna ennek az
irodaháznak.
– Milyen megoldásra váró feladatok vannak még a városházán?
– Sajnos a gyönyörű és díszes
épületben a külsőhöz és a funkcióhoz is méltatlan belső állapotok
uralkodnak. A második emeleten az
irodák jelentős része alá van dúcolva, mert évek óta beázik a tető. Ezt
a tarthatatlan állapotot is sikerül
felszámolni: január 31-ig lezárulnak a szükséges bádogos munkák.
Hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy Félegyháza emblematikus
szecessziós épülete ugyanazt a
képet mutassa, mint az 1911-es
átadásakor. A régi DM üzlet újbóli
kiadásakor például feltételül tervezzük szabni a jelenlegi fémportálok lecserélését az eredeti állapot
szerinti fa kirakatokra. A hivatali
munkavégzés informatikai feltételei
is nagyon komoly hiányosságokat
mutattak. Ennek megoldására 55
új számítógépet, jogtiszta szoftvereket és új szervert szereztünk be.
Ezek az önkormányzati intézményekkel való zökkenőmentes kapcsolattartás korszerű és elvárható
alapjai. Összességében úgy gondolom, hogy a 2016-os évet jó körülmények között és jó hangulatban
kezdheti a hivatal.
T.T.
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Hat társasház újul meg a „Panel-program” keretében
Kiskunfélegyházán a sikeres pályázatoknak köszönhetően 6 társasház újul meg 2016-ban. A „Panel-programban” résztvevő lakóközösségek 50 százalékos állami támogatást, és 10-15 százalékos önkormányzati segítséget kapnak. A felújítási munkálatok
várhatóan a jövő év májusában kezdődnek, és még a fűtési szezon
előtt befejeződnek. A programban érintett 154 lakás tulajdonosai
megközelítően 60 százalékos energiamegtakarítást érhetnek el.
Erről november 24-én tájékoztatták a közös képviselőket és a sajtó munkatársait a városházán.
Kiskunfélegyházán 13 éve indult el
a „Panel-program”, amely az elmúlt
években több, sikeresen lezárult lakóépület-felújítást
eredményezett
Félegyházán. Az önkormányzat a kormányzati támogatást és a lakossági
önerőt kiegészítve eddig több mint
1000 lakás felújítását támogatta.
– A Félegyházi program megírásakor vállaltuk, hogy elődeink megkezdett munkáját folytatjuk. Éppen
ezért örömünkre szolgál, hogy felvázolt vállalásaink – kormányzati
támogatással kiegészítve – most
újabb társasházak felújítását ered-

ményezik. Ehhez az önkormányzat
55 millió forint támogatást biztosít – mondta el a sajtótájékoztatón
Csányi József polgármester.
Jövő év tavaszán a Horváth Zoltán utca 2-4-6., a Kossuth Lajos
utca 14., a Mónus Illés utca 2/A-B.,
a Holló László utca 28., a Dr. Holló
Lajos utca 85., és a Dr. Holló Lajos
utca 87. alatti társasházak felújítását kezdik meg.
A felújítás műszaki paramétereit a kivitelező Panel Tender Kft.
képviseletében Semperger Gábor
és Bajnok Zsolt ismertették. El-

Vezetőket választottak
Továbbra is Gálig Erzsébet
vezeti a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézményt, Mészáros Márta a Kiskun Múzeumot, Kovács-Csonka Szilvia pedig az igazgatói
pályázat eredményének megszületéséig határozott időre a
Móra Ferenc Művelődési Központot. Egyebek mellett erről is
határozott november 26-i ülésén a félegyházi képviselő-testület.
A novemberi testületi ülésen a
Szivárvány Személyes Gondos-

kodást Nyújtó Intézmény vezetőjének személyéről zárt ülésen
határoztak a képviselők. Döntés
született arról is, hogy a Kiskun
Múzeum igazgatói feladatai ellátására Mészáros Márta kap
magasabb vezetői megbízást, a
2016. január 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időszakra. A meghirdetett
igazgatói állásra egyébként egy
pályázat érkezett, és a szakmai
szakértő bizottság is Mészáros
Márta személyére tett javaslatot a képviselő-testületnek.

Töredékére csökkent a
parkolóhely megváltás díja
Hosszú évek óta okoz komoly problémát a félegyházi társasházaknak és
vállalkozóknak a saját területen meg
nem valósítható parkolók közterületi
megváltása. Ez a kötelezettség azokat érinti, akik saját ingatlanjukon
belül nem tudják megvalósítani a
törvény által előírt parkolóhelyet. A
vállalkozók fejlesztési lehetőségeit
kifejezetten gátolta az a helyi rendelkezés, miszerint ezeknek a közterületen megváltott parkolóhelyeknek
a díja 800 ezer forintban volt meg-

határozva. Nem csoda, hogy 2006
óta egyetlen ilyen irat nem készült,
befizetés nem történt Félegyházán.
Ezért a képviselő-testület a novemberi testületi ülésen úgy határozott,
hogy az érintettek számára nyilvánvalóan nem teljesíthető, irreális ös�szeget 100 ezer forintra csökkenti.
A díjcsökkentés mellett szakmai
garanciákat is beépítettek a szabályozásba, mindettől végső soron az
üzleti befektetések élénkülését várják a városatyák.

mondták, hogy a felújításra kerülő
lakásokban a legújabb, szigorú feltételeknek megfelelően kerül sor a
hőszigetelésre, a nyílászárók és kémények cseréjére. A külső homlokzat 12-16 centiméteres hőszigetelő
réteget, és a zárófödém is kiegészítő szigetelést kap.

A tájékoztatón a polgármester,
és a program kivitelezői is megköszönték Lantos Jánosné, dr.
Majoros Györgyné, és Bartáné
Eszik Tímea közös képviselőknek
a szervező munkát, a pályázat előkészítésében és benyújtásában való
közreműködést.
s. r.

Egy határozat, 15 millió forint
November 30-án, hétfőn reggel 7 órakor rendkívüli testületi üléssel indította a napot a
félegyházi képviselő-testület.
Csányi József polgármester
ennek okáról elmondta, hogy
hosszú egyeztetések után
november 27-én, péntek délután jelezte a DÉMÁSZ Zrt,
hogy a velük kötendő szerződés előfeltétele a város közvilágításának korszerűsítését
szolgáló, mintegy 484 millió
forintos támogatás mellett
megvalósuló beruházás elkezdésének.
A polgármester az előzményeket ismertetve rámutatott: mivel
a beruházás során lecserélik a
lámpatesteket, a DÉMÁSZ Zrt.
az úgynevezett maradványérték
megtérítésére jelezte igényét az
önkormányzatnál, amely azonban
nem értett ezzel egyet. A képviselő-testület mostani döntése tette
lehetővé azt a megoldást, hogy a
DÉMÁSZ Zrt. az általa támasztott
igényt a felhalmozott, úgynevezett
közvilágítás-fejlesztési keret terhére jóváírja. Ez azt jelenti, hogy
a DÉMÁSZ Zrt. által korábban
követelt 15 millió forint a város
kasszájában marad – hangsúlyozta Csányi József. A polgármester
hozzátette: a határozatot – annak
tétjét felismerve – a városatyák
nagy többsége támogatta, Kapus

Krisztián és Dongó József képviselők tartózkodása mellett.
– Mivel megállapodás hiányában a kivitelező nem tudta volna
megkezdeni a munkálatokat, a határozat-tervezetet nem támogatók
tulajdonképpen a Kiskunfélegyháza 3400 lámpatestének cseréjét
jelentő projekt megvalósítását veszélyeztették. Szerencsére nem így
lett, a munkálatok – a terveknek
megfelelően – november 30-án,
hétfőn reggel megkezdődtek – jelentette ki Csányi József.
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Aláírásgyűjtés a
fizetésemelésért

Az MSZP Kiskunfélegyházán is
megkezdte az aláírásgyűjtést
a párt „Fizetésemelés 2015”
programja keretében. Ezt Horváth Tamás, a helyi szervezet
elnöke november 25-én sajtótájékoztatón jelentette be.
Mint elhangzott: Bács-Kiskun
megyében 18%-kal alacsonyabbak a bérek, mint az ország más
megyéiben. A Bács-Kiskun megyei átlagfizetés nettó 131 ezer
forint, míg Budapesten 200 ezer.
A „Fizetésemelés 2015” aláírási
akció célja, hogy a minimum fizetéseket normál minimálbér esetében nettó 100 ezer, a garantált
bérminimumot pedig nettó 125
ezer forintban állapítsák meg.
Az MSZP törvényjavaslatot kíván benyújtani annak érdekében,
hogy a legalább 3 éve közalkalmazottként dolgozók esetében 150
ezer forint legyen a minimálbér,
a felsőfokú végzettségűek legalább nettó 175 ezer, az egyetemi
végzettségűek pedig legkevesebb
nettó 200 ezer forintos bérben
részesüljenek. A vállalkozók védelmében a Magyar Szocialista
Párt javasolni fogja azt is, hogy
a minimálbér ne legyen adóköteles. Horváth Tamás szerint
ezekkel a törvénymódosításokkal
megszűnhet a munkavállalók az
országból való kiáramlása, mert
a mindennapi élethez szükséges
pénz mindenki számára biztosítva lesz.

Jubiláltak a polgárőrök

Húsz évvel ezelőtt, 1995. november 27-én alakult meg 37 fővel a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület. A ma
már 75 önkéntest tömörítő egyesület november 20-án, a városházán összegezte és értékelte a két évtized munkáját, ahol
dr. Fekecs Dénes képviselte az országos és megyei vezetést.
Félegyháza önkormányzata nevében Balla László alpolgármester mondott köszönetet, Timafalvi László, a rendőrkapitányság
vezetője pedig oklevelek átadásával erősítette meg a két szervezet együttműködését.
A polgárőrség Kiskunfélegyháza katasztrófavédelemmel, a postával
kül- és belterületén lát el járőrszol- és a Máltai Szeretetszolgálattal is
gálatot, emellett a város önkor- – mondta el a két évtized munkáját
mányzati rendezvényein őrző-védő összefoglaló beszámolója elején
és rendezői feladatokkal vannak Marczényi Csaba egyesületi eljelen. A polgármesteri hivatal által nök.
– A húsz év történetében volszervezett rendezvények biztosításán, a közlekedésrendészeti, ifjú- tak mélypontok és kiemelkedő
ságvédelmi feladatok ellátásán túl időszakok – mondta el lapunknak
a város oktatási, kulturális intéz- Marczényi Csaba. – A legnehezebb
ményeinek, sportegyesületeinek, időszak a 2009-es év volt, amikor
egyházi közösségeinek munkáját hosszú hónapokon keresztül egy
is segítették. Feladataik ellátása fillér önkormányzati támogatást
során az önkormányzat mellett sem kaptak a működési feltételek
együttműködtek a civil szerveze- biztosítására, ennek ellenére – a
tekkel, a rendőrkapitánysággal, a vállalkozók jóvoltából, és pályá-

Adventi keresztállítás
– A már hagyományossá vált adventi keresztállításunk célja, hogy
az anyagi létbe süllyedő, az advent
lelkiségét a bevásárlási lázzal felcserélő társadalomnak ellenpontozó tükröt állítsunk. A kereszténység
legfontosabb, a lelkiséget leginkább
kiteljesítő időszakára, Jézus urunk,
a fény eljövetelére való várakozás
fontosságára szeretnénk felhívni
ezzel a figyelmet – mondta Kollár
László, a Jobbik helyi elnöke november 29-én, a Petőfi téren az adventi keresztállító ünnepségen.
Az adventi keresztet a Sarlós
Boldogasszony és a Szent István
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templom lelkipásztorai, Gábor
és Gyula atya áldották meg. Az
ünnepségen műsort adtak: Kiss
Ákos Jenő, Varga Mihály, Manninger Lencsi, valamint Benedek Péter, Keserű Benedek, dr.
Koncz Péter, Tusán Endre Dávid, a Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola harsona kvartettjének tagjai.
A szervezők a keresztállítás után
teával és étellel kínálták a megjelenteket, ingyenes vérnyomás- és
vércukorszint mérést tartottak,
valamint ruhát osztottak a rászorulóknak.
s. r.

zatoknak köszönhetően – sikerült
talpon maradni.
A legsikeresebbnek az idei évet
minősítette az elnök, mivel a legtöbb kézzelfogható eredményt sikerült elérni a bűnüldözésben és a
bűnmegelőzésben. Többek között
ennek, és az önkormányzattal való
kiváló együttműködésnek köszönhető, hogy Bács-Kiskun megyében
egyedüliként érdemelte ki az egyesület, illetve Kiskunfélegyháza a
„Polgárőr város” címet.
Dr. Túrós András, az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke Csányi
Józsefet a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatával tüntette
ki. A kitüntetést december 1-jén
dr. Fekecs Dénes, az OPSZ elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrség elnöke adta át a
városházán.

Nincs terror
fenyegetettség
Magyarországon mintegy 35
ezer muzulmán él. Döntő részük itt végezte az egyetemet,
magyar lányt vett feleségül, a
felsőbb középosztályba tartozik – mondta Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő a
Darvas iskolában megtartott
előadásán.
A Corvinus Egyetem tanára
a Nők Bács-Kiskun Megyéért
Egyesület meghívására érkezett
Kiskunfélegyházára.
Előadásában részletesen elemezte a
világhatalmi helyzetet, értelmezte a migráció várható fejleményeit, a találkozó végén pedig kérdésekre válaszolt.
Az előadó kijelentette, hogy
Magyarországon nincs terrorfenyegetettség. Arra a kérdésre
pedig, hogy mi lesz, ha Európa
mégsem tudja magát megvédeni, így válaszolt: akkor az európai lakosság el fogja söpörni
a mai vezetést – beleértve az
unióst is – és helyettük olyanokat választ, akik képesek megvédeni a lakosságot. Ugyanis
– fogalmazott – nem kell mást
tenni, mint lezárni a görög határt és a Földközi tengert Líbia
partjainál. Ezt harmadosztályú
haditengerészeti erőkkel is meg
lehet tenni, ha van politikai akarat – tette hozzá.
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Fellobbant az első gyertya Jubileumi kiállítás

– A karácsony előtti örömteli várakozás, az ünnepre való felkészülés ideje alatt minden kisgyerek és felnőtt
szíve szeretettel telik meg. Ilyenkor
még közelebb engedjük magunkhoz
szeretteinket. Ezzel a gondolattal, és
karácsonyi jókívánsággal üdvözölte
Csányi József polgármester a városháza előtt megjelenteket november
28-án, mielőtt meggyújtotta a város
adventi koszorúján az első gyertyát.
A hangulatos ünnepen a Száz
szorszép Óvoda apróságai angyalnak
és csillagnak öltözve adtak szívet
melengető, kedves műsort. A Királyi
Szakácsok pedig forró teával kínáltak
mindenkit.

Az adventi koszorún a második
gyertyát Hatvani Zsófia református
lelkész gyújtja meg december 5-én,
17 órakor. Ünnepi műsort ad a református gyülekezet dicsőítők csoportja. Advent harmadik gyertyagyújtásakor, december 12-én, Rónaszéki
Gábor plébános mond köszöntőt,
és a Constantinum Katolikus Óvoda nagycsoportosainak betlehemes
játéka színesíti az ünnepet. A város
adventi koszorúján december 19én, szombaton lobban fel a negyedik
láng, amikor Hajagos Gyula plébános köszöntőjét követően a Padkaporos Táncegyüttes betlehemes
műsora várja az érdeklődőket. s. r.

Megalakulásának 25. évfordulóját
ünnepelte a Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete november 27-én a szakmaköziben. Az
intézmény jubileumi rendezvényén
Rókus Tibor intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd
Kertész Jánosné Rozika – aki
csaknem 30 évig volt az intézmény
vezetője – foglalta össze a Szakmaközi Művelődési Ház eddigi történetét.
A Holló László Képzőművész
Kör és a Móra Ferenc Gimnázium rajz szakkörének ünnepi kiállítását Rosta Ferenc
alpolgármester nyitotta meg,
aki többek között a Szakmaközi
Művelődési Ház évtizedeken át
tartó, töretlen kulturális küldetéséről beszélt. Ahogy fogalmazott:
a szakmaközi létének hosszú ideje alatt rengeteg klub, közösség,
egyesület vert tanyát falai között,
s érezték otthonuknak e házat. Nagyon sokféle rendezvényt, összejö-

vetelt tartottak itt, de a Holló László Képzőművész Kör és a Móra
Ferenc Gimnázium képzőművész
körének két évenkénti rendezvénye, a Biennálé mindvégig meghatározó szerepet töltött be a művelődési ház történetében. A mostani
tárlattal mindazokra a művészekre
emlékeznek – fogalmazott Rosta
Ferenc – akik különleges élményt
nyújtottak az ide látogatóknak, s
akiknek élete szorosan kapcsolódott a házhoz.

Nyugdíjasok ünnepvárója

Búcsú Miklós Károlyné Molnár Magdolnától
Miklós Károlyné Molnár Magdolna 1928. szeptember
4-én született Szegeden. A Szarvasi Tanítóképzőben
végzett, majd egy kis baranyai faluba, Monyoródra került
tanítónőnek. Nővére esküvőjén ismerkedett meg későbbi
férjével, Miklós Károllyal, akivel boldog házasságban éltek férje 1994-ben bekövetkezett haláláig.
Magdi néni 1955-ben került a kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskolába, ahol sok száz embert tanított
meg írni, olvasni, számolni. Nyugdíjba vonulása után a
Platán Utcai Általános Iskolában dolgozott napközis tanítóként. Munkáját többször
elismerték, megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója és a Kiváló Pedagógus kitüntetést, majd az arany, gyémánt, illetve vas diplomát.
Munkájában, életében a gyerekek iránti végtelen szeretet és a munkája iránti
alázat jellemezte. Hagyományos értelemben vett pedagógus volt. 87 éves korában, november 19-én hunyt el.
Emlékét tisztelettel őrzik barátai, tisztelői, volt tanítványai.
Hirdetés

Gabriella Könyvesbolt
Cím: Kiskunfélegyháza,
Szalay Gyula u. 2.
(ÁFÉSZ Székház belső oldal)
Nyitva tartás: H-P: 9:10-17,
Szo.: 8-12 (Piac bejáratánál is)
Tel.: 20/406-7988
Keresd a facebookon is!

Ajándéktárgyak, kézzel készített
hűtő mágnesek, faliképek, féldrágakő ékszerek, kecsketejes szappanok, mesekönyvek, kifestők, kísérő
kártyák, dísztasakok, illatgyertyák,
kis táskák, ablak és falmatricák.

Ünnepváró rendezvényt tartott
november 30-án a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete a Szakmaközi Művelődési
Házban. Az ünnepkörről, a hozzá kötődő hagyományokról és
azok tájegységenként megjelenő
sokszínűségéről Mátyus Imréné beszélt, majd Balla László
köszöntötte a jelenlévőket a városvezetés nevében. Az alpolgármester ezúton is megköszönte a
nyugdíjas kluboknak, hogy figyelik
és segítik a város elképzeléseinek
megvalósítását és, hogy szorgos
szervezői, megvalósítói a kulturális és közösségi eseményeknek.
Az adventi és karácsonyi jelképeket a Kossuthosok Klubja, a Kunplast Klub, valamint a Pedagógus
Klub mutatta be egy-egy kedves
előadással, és természetesen a
fenyőfát is feldíszítették. Az ün-

nepváró műsorban közreműködött
Lesták Sándorné, Bense Lajosné, Horváth Richárd, valamint a
Kiskunfélegyházi Citerazenekar
és Énekkar citerásai.
Az ünnepség végén Juhász
István, a Nyugdíjas Klubok Egyesületének elnöke évértékelőjében
elmondta, hogy 2015 az utóbbi
időszak legsikeresebb éve volt.
Újszerű kezdeményezéseket, több
rendezvényt tudtak megvalósítani,
és pénzügyileg is sikerült stabilizálni az egyesületet.
A rendezvényt záró tárlaton a
nyugdíjas klubok tagjainak munkáit tárták közszemlére. A betlehemek, horgolt angyalkák és díszek
közös jellemzője, hogy nagy odafigyeléssel és műgonddal, valamint
csak természetes anyagokból készítették alkotóik. A tárlat december 10-éig látogatható.

6

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2015. december 4.

Húsz új munkahely

Kiskunfélegyházán kezdte meg
600 millió forintos fejlesztési
programját a Fornetti egy bútorgyártó üzem létrehozásával. Az
üzemet, amely 20 új munkahelyet
is teremt, november 19-én adták át ünnepélyes keretek között.
A Fornetti életében 2015 augusztusa új fejezetet nyitott, amikor
Európa vezető péktermékeket gyártó vállalatcsoportja, az Aryzta AG
csoport tagja lett. Az új tulajdonos
célja a Fornetti továbbfejlesztése, és magyar gyökerű nemzetközi

nagyvállalat felépítése. Ennek a törekvésnek egy lépcsőfoka a mostani bútorüzem megnyitása – mondta
el Sebestian Gooding ügyvezető
igazgató az üzem átadásakor.
Csányi József polgármester
arról is szólt, hogy a félegyháziaknak voltak aggodalmaik, amikor meghallották a hírt, hogy egy
svájci cég felvásárolta a Fornettit.
Az ügyvezetővel folytatott megbeszélések után azonban kiderült,
hogy felesleges az aggódás. A
cég, amely mindig is egyik zász-

lóshajója volt a kiskunfélegyházi
gazdaságfejlesztésnek, nem hogy
visszafogja helyi termelését –
esetleg megszüntetve ezzel munkahelyeket -, hanem új üzemet hoz
létre, ahol saját üzleteik bútorait
fogják gyártani. Ezzel pedig újabb
20 főnek biztosítanak munkát.
– Ez fontos, és örömteli azért is,
mert kicsivel több, mint egy évvel
ezelőtt azt a feladatot tűztük ki
magunk elé, hogy Kiskunfélegyházán 5 év alatt 500 új munkahelyet fogunk teremteni a városban,

amely gazdaságfejlesztési program keretein belül fog megvalósulni – tette hozzá a polgármester.
Vidács Gyula a Fornetti Kft.
operatív ügyvezetője arról szólt,
hogy cégük mindig is élen járt a
kutatásban, fejlesztésben. A termékfejlesztésben, a technikai újításokban, és a marketing eszközök
alkalmazásában egyaránt innovatív tevékenységet folytat a vállalkozás, az újdonság varázsát nyújtva
a vásárlóknak. Ezért is válhatott
piacvezetővé ágazatában.

Az ipari parkról egyeztettek Átadták a kerékpárutat
Egyre több cég, vállalkozás működtet telephelyet az ipari
parkban. Ezért is tartotta fontosnak az önkormányzat, hogy
találkozó keretében beszéljék meg a vállalkozások vezetőivel
az eddigi működési tapasztalatokat. Szóba került az is, hogy
milyen változtatásokra, fejlesztésre lenne szükség a zavartalan működéshez.
A legkorábban betelepült Rollsped hogy az ipari park előtti kerékKft. tárgyalójában november kö- párút mielőbb kapjon világítást,
zepén megtartott összejövetelen ugyanis a tanulóik és dolgozóik
Rádi Rudolf osztályvezető el- biztonsága miatt erre szükség
mondta, hogy az ipari park mű- lenne. Azt is többen megfogalködtetése jelenleg még az önkor- mazták, hogy jó volna, ha valamányzat segítségével történik, de melyik szolgáltató kábelen biza cégek számának növekedésével tosítana internetes szolgáltatást.
Rádi Rudolf válaszolva a felelőbb-utóbb önfenntartóvá válik.
A vállalkozók miután rövid be- vetésekre elmondta, hogy hamamutatkozásban
ismertették rosan új főbejáratot építenek, és
munkájukat, kéréseiket is megfo- az utak kátyúzását is rövidesen
galmazták. Szinte mindenki meg- megoldják. A hálózatos internet
említette, hogy az egyre növekvő kiépítésével kapcsolatosan már
teherautó- és kamionforgalom tárgyaltak a szolgáltatókkal, de
miatt javítani kell a be- és kihaj- kérésükre azt a választ kaptás feltételeit. A növekvő számú ták, hogy a várhatóan alacsony
telephely okán pedig a belső ré- forgalmazás miatt ez a beruhászen fontos lenne eligazító táblák zás nem kifizetődő, ezért nem
elhelyezésére. A közlekedéshez vállalják fel. Elmondta, hogy
kapcsolódóan kérték, hogy a valamennyi felmerült igényt jokátyús szakaszokat tegyék rend- gosnak tartják, és ahogy a költbe. Volt, aki külön személyzeti ségvetési lehetőségek engedik,
bejáró kialakítását szorgalmazta. minden problémát igyekeznek
A cukrászüzem képviselője kérte, megoldani.

November 20-án, pénteken délelőtt
ünnepélyes keretek között hivatalosan is birtokba vették a bringások
az új félegyházi kerékpárutat. A
projektzáró rendezvényen a beruházás zárását jelképező nemzetiszínű
szalagot Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, a térség parlamenti képviselője vágta át. Segítői
a Bercsényi utcai óvodások voltak.
Ezt követően a kerékpárúttal érintett két körzet önkormányzati képviselői: Horváth Gábor és dr. Ónodi
Izabella köszöntötték a jelenlévőket.
Horváth Gábor a beruházás műszaki paramétereiről beszélt. Mint
elmondta, Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata „Kiskunfélegyháza,
5-ös számú főúton történő bizton-

ságos kerékpározás megteremtése”
elnevezéssel benyújtott pályázatával
100 százalékos támogatottság mellett mintegy 138 millió forint Európai
Uniós támogatást nyert.
Dr. Ónodi Izabella annak a jelentőségét emelte ki, hogy milyen minőségi változást hoz a térségben
élők életében az, hogy mostantól
biztonságosan közlekedhetnek ezen
a szakaszon. A képviselő asszony
hangsúlyozta annak jelentőségét,
hogy minél kiterjedtebb kerékpárút
hálózat álljon a félegyháziak rendelkezésére. A mostani átadót ennek
fontos állomásának nevezte.
Az ünnepségen jelen volt a kivitelező Út-Ép-Ker 97 Kft. ügyvezető
igazgatója, Kecskeméti Katalin is.
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Közgések sikere

Hetedik helyezést értek el a KÖZGÉ diákjai a szegedi Árkádban
megrendezett, takarékossági világnaphoz kapcsolódó országos
Stat Wars II. vetélkedőn. A Közgé
Vállalkozás és Bérügyintéző szakon tanuló 4 fős csapat Magony
Kitti, Petróczi Dalma, Horváth Dominika, Szarvák Lau-

ra Kiskunfélegyházát képviselte
a versenyen. Felkészítőjük Rácz
Istvánné volt, aki egyben az osztályfőnökük is.
Az ország számos pontjáról érkező 16 csapat statisztikai, pénzügyi, logikai és ügyességi feladatokban mérte össze tudását, a
takarékosság kérdéskörében.
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Művészettel az oktatásért
Hetedik alkalommal rendeztek
képzőművészeti árverést november 25-én a félegyházi Dózsa
György Általános Iskolában. Kalapács alá kerültek ismert és elismert művészek alkotásai mellett
az iskola tehetséges tanulóinak
munkái is. A bevételt az Összefogás a Dózsás Gyerekekért Alapítvány az iskola fejlesztésére
fordítja.
Vőneki Ottó, az alapítvány
kuratóriumi elnöke lapunknak
elmondta, hogy az árverés bevételét ezúttal valószínű, hogy

olyan technikai eszközök beszerzésére fordítják, amelyek
a számítógépes kultúra fejlesztését szolgálják. Az alapítvány
egyébként legutóbb a földszinti
vizesblokkokat újította fel kétmillió forint értékben, továbbá
a természettudományi előadótermet és két tanterem teljes
bútorzatát is megújították. Az
alapítvány mindemellett jutalmazza a kiemelkedően teljesítő
tanulókat, és valamennyi nyelvvizsgázónak kifizetik a vizsgadíj
50 százalékát.

Közösségi munkában
a kossuthos diákok

A tej élet, erő, egészség!
A Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor
Óvoda, Általános Iskola EGYMI
idén is megrendezte hagyományos
programját, az egészséghetet Ép
testben ép lélek címmel. A legutóbbi foglalkozás A tej élet, erő,
egészség nevet viselte, amikor a

gyerekek nem csak a tejtermékek egészségre gyakorolt pozitív
hatásaival ismerkedtek, hanem a
Félegyházi Tej Kft. jóvoltából a különböző tejtermékeket is megkóstolhatták – mondta el Rácz Eleonóra intézményvezető.

Mint az közismert, 2016. január
1-jét követően csak az a tanuló érettségizhet, aki a középiskolás évei alatt legalább 50 óra
közösségi munkát végzett. Kiskunfélegyházán a Kossuth Lajos
Szakiskola diákjai úgy döntöttek,
hogy ezt a kötelezettséget fizikai

munkával teljesítik. A fiúk tűzifát
segítenek kijuttatni a VSZKSZ
telephelyéről a rászorulóknak,
a lányok pedig a Kossuth utca
szépítésében vállaltak feladatot.
November 24-én a lehullott falevelek összegyűjtésével kezdték a
közösségi munkát.

Egy véradás, három élet
Hirdetés

„Aki vért ad, életet ad”. Ezzel a
címmel rendezett tájékoztató
előadást a helyi Vöröskereszt a
városi könyvtárban november
20-án. Az összejövetel célja az
volt, hogy tájékoztassák a fiatalokat és időseket a véradás fontosságáról, lehetőségéről.
– Aki vért ad, három életet ment
meg – hangsúlyozta dr. Horváth
László. A Vöröskereszt megyei
vezetője köszönetét és elismerését fejezte ki azért, hogy dr. Sinkó
Melinda vezetése óta Félegyházán

sokkal jobban, szervezettebben és
eredményesebben megy a véradás,
mint előtte. A megyei vezető azt is
kifejtette, hogy nagyon fontos a fiatalok felvilágosítása, tájékoztatása. Azért is, mert a tapasztalatok
szerint, aki röviddel a 18. évének
betöltése után egyszer vért ad, az
többször is jelentkezik véradásra.
A főiskolai tapasztalatok szerint a
fiatalok körében a leggyakoribb kizáró ok a véradásnál a piercing és
a tetoválás (1 évig nem lehet vért
adni), és az 50 kg alatti testsúly.
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Apraja Falva – Ahol jó bölcsisnek lenni

Sóvarázs
az Attila utcában
Kevés pihentetőbb és egészségesebb elfoglaltságot lehet elképzelni a borús, szeles és hideg
téli napokra, mint eltölteni egy órát az Attila utcai Sóvarázsban. Kapás Annamária november
közepén nyitotta meg Félegyháza új színfoltját.
– Miután nagyon jó személyes tapasztalatokat
szereztem, úgy döntöttem, hogy a só valamen�nyi jótékony hatását hasznosító, szép, látványos
és hatékony szolgáltatás feltételeit teremtem
meg Félegyházán – mondta el Annamária.

Régi álma vált valóra Mészárosné Gémes Brigittának, az Apraja Falva Közhasznú Egyesület
elnökének és Cserkóné Mészáros Erzsébet
bölcsődevezetőnek, amikor 2012-ben egy nyertes pályázat segítségével hozzáláthattak a mai
kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő
bölcsőde megvalósításához Félegyházán.
Akkor már évek óta családi napközi hálózatot működtettek a városban és a környező
településeken, melynek során komoly szakmai
tapasztalatot szereztek. Így pontosan tudták,
hogy milyen intézményben szeretnének dolgozni, és az összesen 200 millió forintos össz
költségvetéssel megvalósult beruházás révén
lehetőségük volt ezt meg is teremteni.
A bölcsőde idén szeptemberben megnyitotta kapuit a gyerekek előtt, a korai fejlesztés,
a bébiúszás, a szeretetteljes gondoskodás
minden feltételét kínálva. A hagyományos intézmények látványához szokott szem egyik
ámulatból a másikba esik az új építésű, 48 fé-

rőhelyes bölcsődében. Itt aztán tényleg minden
megtalálható, ami az apróságok fejlődéséhez
és a mindennapok tartalmas eltöltéséhez kell.
A gyerekek tágas, világos, ideális felszerelésű
csoportszobákban töltik a mindennapokat, kényelmüket gyönyörű fürdőszobák, jól felszerelt
udvar, tornaszoba szolgálja. Játszóház és baba-mama szoba várja azokat a szülőket és kicsinyüket, akik a gyes, gyed napjaiba szeretnének változatosságot vinni a közösségben töltött
programmal. A konyhában az egyedi diétákat is
szem előtt tartó ebéd készül, az uszoda készen
várja az úszásfejlesztés és a bébiúszás januári
elindítását.
Az Apraja Falva szolgáltatásai nem csak az
idejáró gyerekeknek elérhetőek. A mozgásukban és értelmükben sérült gyerekeket például
korai fejlesztésre várják, és a pályázaton nyert
8 személyes kisbuszukkal a más intézményekbe igyekvő, a külterületen élő gyerekek be- és
hazajutását is szeretnék segíteni.
T. T.

Körkérdés: Ön adakozik?
Az adakozás, adományok gyűjtése minden évben különös hangsúlyt kap a karácsony, az év végi ünnepek közeledtével. A rászorulók megsegítése ruhával, étellel, játékkal, odafigyeléssel, minőségi idővel... meghittebbé, boldogabbá teheti a karácsonyt.
Nem csak azét, aki kapja, de azét is, aki adja. A megkérdezettek többsége körültekintően adományoz, olyan szervezetet
támogat, ahol garanciát lát arra, hogy felajánlása oda kerül,
ahová szánta.
Hódi Henri- az elesetteken, mindig nagyon
etta
(26 fontos. Sok rászoruló gyermek,
éves): – Fon- család van. Amikor adakozok,
tosnak tartom mindig megnézem, hogy kihez
az adakozást, jut el a felajánlás. Körültekintő
különösen a vagyok ilyen téren, hiszen azt
karácsony kö- szeretném, hogy az adomány a
zeledtével az megfelelő helyre kerüljön. Az
adventi időszakban. Lemondani adományvonalakat is nyomon
valamiről mások javára, segíteni követem és a hajléktalanoknak

A Sóvarázsban egyfajta pihentető feltöltődésre, relaxációra is lehetőség nyílik. A falba 1200
kilogramm parajdi sószikla lett beépítve, aminek
nagyon nagy a só leadása, így biztosítja a levegő
folyamatos sótartalmát. A Himalája sóból készült világító fal a fényterápia jótékony hatásait
hozta el a szobába, a sópadló pedig a gyerekek
számára kínál kiváló játszó felületet. A felszálló só és a száraz sógenerátor tovább fokozza
a légutaknak, a tüdőnek, és nem mellékesen
a bőrnek oly kedvező sótartalmat. Mint Annamáriától megtudtuk, a csúcsminőségű technika
mikron méretűre őrli a sót, és aerosol-szerűen
fújja be azt a helyiségbe. Ezek az egyforma méretű sószemcsék képesek a legkisebb hörgőkig
lejutni, és támogatni azokat.
A Sóvarázsban, az Attila utca 22. szám alatt
szeretettel várnak minden korosztályt hétfőtől
péntekig 11 és 19 óra, szombaton 10 és 14 óra
között. Bejelentkezés nem szükséges. További
információk: sovarazs.hu, 30/516-7031

is szoktam aprót adni. Szerintem az ételadomány a legfontosabb, a hidegben a forró tea és a
meleg étel mindig nagy segítség.
Petróczi Ferencné
(75
éves): – Néha
adakozok, képeslapot veszek a rászorulóktól.
Emellett
az
SOS Gyermekfalunak küldök felajánlást. Fontosnak tartom a szegények megsegítését, hiszen sokan önhibájukon kívül jutottak
nehéz helyzetbe. A tartós élelmiszer a legfontosabb adomány,
mert a pénz nem biztos, hogy jó
helyre kerül.

Rádóczi Szilvia (37 éves):
– Decemberben az ünnep
miatt hatványozottan
fontos az adakozás, ilyenkor az emberek is jobban segítik
egymást. A tartós élelmiszer, játék, ruha és a pénzbeli adomány
a legfontosabb. Sokan adakoznak szerintem Félegyházán. A
Vöröskeresztnek vittem már
adományt és a multikban is
hagytam tartós élelmiszert, ahol
a rászorulók számára gyűjtenek.
Remélem, hogy minden felajánlás a megfelelő helyre kerül.

G. Z.
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SZAKÉRTŐNKTŐL – FIZETÉSI MEGHAGYÁS:

Avagy hogyan hajtsuk be
követeléseinket gyorsan és olcsón?
Számos ügyféllel találkozom nap, mint nap, akik régóta lejárt követeléseiket szeretnék behajtani, de nem kívánnak hosszadalmas pereskedésbe bonyolódni. Érdemes tudni, hogy 2010 óta az
egymillió forint alatti pénzköveteléseket már kizárólag, az efölötti pénzköveteléseket pedig 400 millió Ft ügyértékig a közjegyző
nemperes eljárásában kibocsátott, fizetési meghagyás útján lehet érvényesíteni.
Ezen eljárásban egy egyszerű
nyomtatvány kitöltésével, vagy
elektronikus úton lehet kezdeményezni, hogy a közjegyző kötelezze az ellenérdekű felet a fizetési
meghagyásban
meghatározott
összeg kifizetésére. A közjegyző a
kérelem beérkezésétől számított
legfeljebb 15 napon belül bocsátja ki a fizetési meghagyást, ha a
jogosult azt papíralapon nyújtotta be, ha viszont az elektronikus
utat választja, sokkal jobban jár:
ilyenkor a határidő mindössze 3
munkanap.
A közjegyzőnek az eljárásban
nem feladata, hogy vizsgálja, jo- akkor a közjegyző kibocsátja és
gos-e a követelés, ha formailag és kézbesítteti a fizetési meghagyást
tartalmilag is megfelelő a kérelem, az adós címére. Ehhez azonban

fontos tudni a kötelezett belföldi lakcímét, elérhetőségét: enélkül nem indulhat meg az eljárás.
Amennyiben a kötelezett nem
mond ellent a fizetési meghagyásban foglaltaknak, akkor az jogerőssé válik és megindulhat ellene a
végrehajtás.
Elmondható, hogy ma már az
ügyek 95 százaléka a közjegyző
előtt jogerősen befejeződik, csak a
maradék 5 százaléka kerül bíróság
elé. A magyar közjegyzőség évente
kb. 550 ezer fizetési meghagyást
bocsát ki és ezzel jelentős ügytehertől szabadítja meg a bíróságokat. A felek számára az ügyintézés
a korábbi akár 1-2 évről néhány
hétre rövidült, emellett az ilyen
ügyek költségvonzata is eltörpül a
perhez képest: utóbbi a pertárgy
értékének 20-30 százaléka is lehet, míg a fizetési meghagyás költsége mindössze 3 százalék.

Dr. Csonka Péter
közjegyzőhelyettes

9

Ünnepi
hulladék
szállítás
A Városfenntartó Szolgáltató Költségvetési Szervezet
(VSZKSZ) tájékoztatja Kiskunfélegyháza város lakosságát, hogy az ünnepek miatt
megváltozik a szemétszállítás időpontja.
Karácsony és Újév napján nincs szemétszállítás, így
mindazon háztartásoknál, ahol
ezeken a napokon történne a
hulladék elszállítása, más időpontban kell kirakni a kukát:
December 24-én, csütörtökön a tervek szerint történik az
elszállítás, de az ünnep miatt 2
helyett 3 autó végzi a munkát.
December 25-én, pénteken
nincs szemétszállítás, helyette
28-án, hétfőn történik a kukák
ürítése.
December 31-én, csütörtökön nincs változás.
2016. január 1-je, péntek
helyett január 4-én, hétfőn lesz
szemétszállítás.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

Balla László – 5. választókörzet
– Nehéz volna szétválasztani az alpolgármesteri és a képviselői
minőségből adódó feladatokat, nem is teszek rá kísérletet. Ha
valaki megtisztel a bizalmával – legyen az nagyobb közösséget,
térséget érintő, vagy egyéni eset – igyekszem a helyszínen tájékozódni, és az önkormányzat szakembereinek segítségével hatékony
megoldást találni – bocsátja előre Balla László, mielőtt elindulunk
a Bajcsy utca két oldalán elterülő ötös választókerületben.
Kiskunfélegy- ciklus második felében, miután egyháza
alpol- re kevésbé értettünk egyet frakción
gármesterével belül is.
Sokan emlékszünk rá: nehéz,
jeges hidegben
róttuk az ut- válságos idők voltak azok. Nem lep
cákat. Közben meg, amikor megtudom, hogy Balla
sok mindent Lászlónak is komoly dilemma volt
megtudtam a a hogyan tovább. Végül mégis úgy
pedagógus pá- döntött, hogy újra elindul a válaszlyán csaknem 30 esztendőt eltöltő táson. Azt mondja, a körzet lakóipolitikusról. Például azt, hogy „ős- nak biztatására és saját lelkiismerefélegyházi”– ahogy családja okán tének hangjára hallgatva határozott
nevezi magát – és hogy 2002 óta így.
foglalkozik aktívan a közélettel.
– 2014. október 12-én harmad– 1982-ben végeztem Pécsett a szor sikerült bebizonyítani elsőtanárképző főiskolán, majd több sorban saját magamnak, hogy
mint 27 évig tanítottam a város – csaknem 700 ember szavazata
általános iskoláiban. 2002-ben in- alapján – méltó vagyok a körzet
dultam először képviselő-jelöltként, képviseletére. Örömmel tettem
és első nekifutásra mindössze négy eleget az alpolgármesteri teendők
szavazattal maradtam alul az akkor ellátására vonatkozó felkérésnek,
már több mint 10 éve képviselőként ezt a pozíciót azóta is főállásban
tevékenykedő
versenytársammal töltöm be. Feladataim közé tartozik
szemben. Ez az eredmény olyan ko- a városüzemeltetés, az ifjúsági és
moly motivációt adott, hogy eldön- sportfeladatok felügyelete, továbbá
töttem: a 2006-os választáson újból szükség esetén a polgármester hemegméretem magam. Ezúttal siker lyettesítése.
koronázta az erőfeszítéseimet: tag– Milyen téren érzékelhető legja lettem a félegyházi képviselő-tes- inkább a változás az előző időtületnek.
szakhoz képest?
A 2006-tól 2010-ig terjedő cik– A ciklusból eltelt egy év alatt
lusban Balla László a pénzügyi bi- bebizonyosodott, hogy megsokszozottság tagja, továbbá az ifjúsági és rozódik a csapat ereje, ha közös cél
sport bizottság elnökeként szerzett érdekében összefogunk. Különösen,
széles körű tapasztalatot és kap- ha a sikerben közösen osztozunk,
csolatrendszert, emellett pedagó- és nem sajátítja ki egyetlen ember
gusként dolgozott a Batthyány Lajos személyes céljai eléréséhez. Nem
Általános Iskolában. Mint mondja, feltétlenül értünk egyet mindenben,
büszke a sport területén ezekben de a másik megértése és tisztelete
az esztendőkben elért városi ered- akkor sem szenved csorbát.
Mielőtt rátérünk az ötös száményekre, és arra is, hogy ebben az
időszakban több mint 40 millió fo- mú választókörzetre, megállunk a
rintot fordított a város a sportegye- Hermann Ottó emlékmű és az épüsületek támogatására, fejlesztésére. lő jégpálya mellett. Itt Balla László
– Miután a 2010-es önkor- elmondja, hogy különösen nagy
mányzati választáson ismét örömmel kíséri figyelemmel azokat
megnyerte a választópolgárok a kezdeményezéseket, amelyek létbizalmát, a város főállású al- rejöttéhez maga is hozzájárult. Ezek
polgármesterének jelölték Balla közé tartozik többek között a könyvLászlót, amit örömmel vállalt. tár mögötti parkban a Hermann
Készséggel beismeri: akkor még Ottó emlékmű és a jégpálya, vagy a
nem tudta, milyen összetett fel- nemrégiben átadott műfüves sportadat vár rá.
pálya.
– Próbáltam kezdetektől megfe– Jól érzékelem, hogy a sport
lelni az elvárásoknak, azonban nem iránti elköteleződés végigkíséri
egészen úgy alakultak a dolgok, a pályafutását?
– A sport örök szerelem. Szeméahogy azt induláskor reméltük. Különösen nehéz helyzet alakult ki a lyes életemben is fontos, hogy bará-

ti körben rendszeresen sportolok,
szeretném, hogy ennek a lehetősége
minél több félegyházi fiatal számára legyen adott. Kevés szabadidőm
van, de néhány napos síelésre minden évben próbálok időt szakítani a
családommal. A feleségemmel és a
lányaimmal közösen megélt élmények töltenek fel igazán.
– Hiányzik a tornaterem meg
a diákok?
– Nagyon jó érzés, amikor a régi
diákok megkeresnek, esetleg tanácsot kérnek. De a körzetemmel
is „összenőttem” az évek során.
Ismerem már a megoldásra váró
problémákat, az itt élők vágyait és
a fejlesztés lehetőségeit. A családom kereskedelmi vállalkozása is
a választókörzetben működik, amit
a feleségem vezet, és én sokat segítek neki. Törekszem a folyamatos
kapcsolattartásra, és szeretek a
felmerülő problémák végére járni.
A közelmúltban három lakossági fórumot tartottam, és a lakossági jelzéseket, észrevételeket, kéréseket
beépítem a mindennapi munkámba. Szeretem a munkámat többek
között azért, mert úgy érzem, hogy
sok ember életébe tudok pozitív
változást vinni.
Több évtizede húzódó probléma
oldódott meg például a közelmúltban a piac és a posta közötti járdaszakasz felújításával, a Bajcsy utcán
parkolók épültek, ráadásul a teljes
beruházási költség mindössze 10
százaléka terhelte a város kasszáját. A szomszédos körzet képviselőjével, Bense Zoltánnal való kitűnő
viszonynak köszönhetően közös
projekt keretében valósult meg a
Szalay Gyula utca rekonstrukciója – sorolja az eredményeket Balla
László, aki az elöregedő városrészben évek óta rendszeresen rendez

saját költségén jótékonysági akciókat is. Nemrégiben étkezési burgonyát kaptak a rászorulók, karácsony
előtt pedig mintegy 400 adag meleg
étel talál gazdára a hagyományos
szeretetebéd alkalmával.
A Békásként ismert városrészben
járva Balla László elmondja: a körzet talán legégetőbb problémája a
csapadékvíz-elvezetés. Bár néhány
évvel ezelőtt egy elnyert pályázat
lehetőséget kínált a megoldásra,
sajnos az önkormányzat akkor nem
tudta biztosítani a szükséges önrészt, így a beruházás elmaradt.
Márpedig záportározó megépítése
nélkül csak „tüneti kezeléssel” tudják enyhíteni a hirtelen, nagyobb
mennyiségben érkező csapadék
okozta kellemetlenségeket – magyarázza a képviselő, miközben
megnézzük a közmunkások keze
nyomát is magukon viselő, gondosan kitisztított csapadékvíz elvezető
csatornákat. A többszáz milliós beruházásra azonban csak pályázati
segítséggel lehet esély. A Kék-víz
ivóvízjavító program maradvány
munkálatai ebben a körzetben is
borzolják a lakók hangulatát, Balla
László reméli, hogy a kivitelező ígérete szerint december 15-éig minden szükséges munkát megfelelő
minőségben befejeznek.
Természetesen további fejlesztési tervekben sincs hiány: a Göllesz
iskola előtt parkolót és járdát építtetne jövőre a képviselő, rendezné
a piac környékén a parkolókat és
újakat is kialakíttatna, térköveztetné a bejárat előtti placcot, és újabb
szakasszal folytatná a járda felújítást is... De a nyarat legszívesebben
a családjával töltené, tőserdei üdülőjükben. Ahogy mondja, „boldog
családi légkörben”.

Tóth Timea
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Győzelmi sorozatban a kézisek
leggel, maximális pontszámmal a
bajnokság élén áll. A 2015-ös esztendőből már csak egy forduló van
hátra, a félegyháziak december
6-án, vasárnap 18 órakor a második helyezett Kunszentmártont
fogadják a Kész Arénában.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
10. ford. 11.28.
Makói KC – Kiskunfélegyházi
HTK (13-17) 28-32

A Makói KC sem tudta megállítani
a Kiskunfélegyházi HTK férfi kézilabda csapatát az NB II dél-keleti

csoportjának 10. fordulójában.
Zsinórban a tizedik mérkőzésén
győzött a KHTK és hibátlan mér-

NB II Férfi felnőtt Dél-kelet
11. ford. 12.06. Vasárnap: 18:00
(Kész Aréna)
Kiskunfélegyházi HTK (1.) –
Kunszentmárton KSK (2.)

Bajnokok lettek a „Kutyaütők” Döntetlen
a rangadón

November 26-án rendezték meg a
B33 kosárlabda megyei döntőjét a
Bolyai Gimnázium sportcsarnokában. Az általános iskolások fiú versenyében a kiskunfélegyházi Dózsa
György Általános Iskola „Kutyaütők”
nevű csapata aranyérmes lett, így
bejutott az országos elődöntőbe.
A csapat tagjai: Bozóki Márton,
Zsígó Barnabás, Gémes Kristóf,

XIII. Sébi-kupa
A 13. Sébi-kupa fekvenyomó versenyt (III. Szabó József emlékverseny) rendezik meg december
12-én, szombaton 10 órától Kiskunfélegyházán a Darvas József
Általános Iskola aulájában. A résztvevők, ahogyan az már megszokott, súlykategóriánként mérhetik
össze tudásukat. Kategóriák: női
vegyes; -70kg; 70-85kg; 85-100kg;
+100kg. Az abszolút kiskunfélegyházi nyertes birtokolhatja majd a
Szabó József vándorkupát.

Paksi Zsolt, Luchmann Péter
testnevelő és Simon Zoltán felkészítő edző.
A középiskolák versenyében
Kiskunfélegyházát a Móra Ferenc
Gimnázium két csapata képviselte. Igaz, csoportjukból nem
jutottak tovább, de becsületesen,
sportszerűen küzdöttek minden
mérkőzésen.
Hirdetés

MEGKEZDTÜK A 2016-OS
BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉT!
A BÉRLETEK KORLÁTOZOTT
SZÁMBAN KAPHATÓK!
Érdeklődni: 06/30-517-90-53
Címünk: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett!
Kellemes ünnepeket
és boldog Új Évet kívánunk!

Az előző szezon két meghatározó
együttese, a Hajdúböszörményi TE
és az Astra Kiskunfélegyházi Bulls
csapott össze a női futsal NB I első
fordulójából elhalasztott mérkőzésén,
november 29-én. A gólokban bővelkedő találkozón már a 8. másodpercben
vezetést szerzett az Astra, de előnyét
nem tudta megtartani, a szünet előtt
a hazaiak megfordították az állást (21). Ezt követően ismét az Astra percei
következtek, Gál Tímea két gólt lőtt,
majd Dikanová Dominika is betalált
(2-4). Hiába vezetett két góllal az Astra a hajdúböszörményiek nem adták
fel és az összecsapás hajrájában kiegyenlítettek.
Női Futsal NB I 1. fordulóból elhalasztott mérkőzés 11.29.
Hajdúböszörményi TE – Astra
Kiskunfélegyházi Bulls (2-1) 4-4
Gólszerzők: 14. p. Tell Zsófia,
18. p. Pádár Anita, 29. p. Pádár
Anita, 36. p. Szekér Anita, ill. 1. p.
Szabó Boglárka, 25. p. Gál Tímea,
27. p. Gál Tímea, 28. p. Dikanová
Dominika
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LABDARÚGÁS
Négy pontos előnyben
a KHTK

Jó pozícióból várhatja a tavaszt
a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgó csapata, amely a megyei I.
osztály őszi záró fordulójában
Kecelen szerezte meg a győzelmet. A félegyháziak az őszt 13
győzelemmel és egy döntetlennel, veretlenül zárták. Előnyük 4
pont a második Tiszakécskével
szemben.
Bács-Kiskun Megyei I. 15.
ford. 11.22.
Kecel FC – Kiskunfélegyházi HTK (0-2) 1-5
Gólszerzők: 71. p. Hegedűs
Roland, ill. 30. p. Szabó Attila, 41. p. Csurka Ádám, 55.p
Palásti Sándor, 59. p. Katona
Balázs, 69. p. Mizsei Adrián
Piros lap: 76. p. Kolompár
György

Összeomlás
a második félidőben

Rosszul zárta az évet a megyei
II. osztályban szereplő Kiskunfélegyházi Vasutas. Hazai pályán
a jóval esélyesebb Lajosmizsét
fogadták, akiktől 7-1-re kikaptak. A félegyháziak a tizenharmadik helyről folytatják.
Bács-Kiskun Megyei II.
Észak 15. ford. 11.21.
Kiskunfélegyházi Vasutas
SK – Lajosmizsei VLC (0-0)
1-7
Gólszerzők: 74. p. Fütyü Illés, ill. Szécsényi Attila 46.
p., 65. p., 75. p., 88. p., Kis
Richárd János 58. p., Sípos
Márk 70. p., Árva Zsolt 80. p.,

Győzelem itthon

A harmadik helyezett Hetényegyháza skalpjának begyűjtésével szakította meg rossz
sorozatát és szerezte meg első
győzelmét a Honvéd pályán a
Kiskunfélegyházi HTK II. az őszi
utolsó fordulóban. A félegyháziaknak hátrányból sikerült felállniuk, a mindent eldöntő gólt a
81. percben Zs. Juhász István
büntetőből lőtte.
Bács-Kiskun Megyei II.
Észak 15. ford. 11.21.
Kiskunfélegyházi HTK II. –
Hetényegyházi SC (0-1) 2-1
Gólszerző: 49. p. Farkas Péter, 81. p. Zs. Juhász István ill.
4. p. Marton Richard
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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1945 december – Orosz katonák a Constantinumban
Nehéz időket élt át a város lakossága a
második világháború idején, de a harcok
lezárultával sem oldódott meg minden
probléma. Különösen súlyos helyzettel
kellett szembenézniük az iskolanővéreknek, akik a városban állomásozó orosz
katonák miatt kiszorultak saját intézményükből, a Constantinumból.
Az 1940-es évek elején a Kalocsai Iskolanővérek Társulata kezelésében lévő Constantinumban, ebben a kb. 1000 tanulót és 300
bentlakó növendéket befogadó intézménykomplexumban, több mint 60 nővér dolgozott.
A virágzó iskolai életnek vége szakadt 1944
őszén, mikor a frontvonal elérte a várost. A
Constantinumot katonai célokra foglalták le,
a nővérek magánházaknál voltak kénytelenek
meghúzódni.
Bár a tanítás megkezdődött 1945 januárjában, de mivel az iskolaépület még mindig az
orosz katonák kezén volt, ezért kényszerűségből a helybeli iparos- és kereskedőtanonc
iskolában és nagyobb magánházaknál folyt az
oktatás. 1945 nyarán Fazekas Mária Blandi-

na igazgatónő Budapesten egészen Vorosilov
marsallig, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
elnökéig is elment, nála kérvényezte személyesen az iskolaépület visszaadását, hogy ott
újra megkezdődhessen a tanítás. Ígéretet kapott, hogy rendezik a helyzetet, de fáradozása
sajnos nem hozta meg a kívánt eredményt: a
Constantinum épületét 1946 nyaráig orosz katonai célokra használták. A nővérek Kalocsára
küldött leveleiből pontosan kirajzolódik az a
sok probléma, nehéz körülmény, amelyek közepette is próbálták a nővérek a rájuk bízott
2

1

fiatalok oktatását-nevelését végezni és a szerzetesi közösség életét továbbfolytatni.
A Constantinum rajztanára, Moullion Mária Antónia nővér kis rajzzal is illusztrálta
beszámolóját, melyből kitűnik, hogy 1945 telén a kényszerűségből magánházaknál tanító
nővérek az órák közti szünetben milyen sok
orosz katonát láttak iskolaépületük környékén.
A Constantinum 1946. július 4-én az oroszok
által teljesen kifosztva került vissza a nővérek használatába. Az iskolakomplexum belső
berendezése (iskolapadok, táblák, székek, fogasok, szekrények, zongora, harmónium stb.),
az ebédlő, a tankonyha és az internátus összes
felszerelése (ágyak, szekrények, stb.) megsemmisült, odalett a szertárak és könyvtárak csaknem egész állománya.
Súlyosan megrongálódott a tetőszerkezet, hiányoztak az ajtók, az ablakrámák és az ablaküvegek, a kilincsek, a zárak, a vízvezeték-szerelvények és villanyfelszerelések. Az iskolaépület
takarítása 1946 nyarának végén kezdődhetett
meg társadalmi munkában, a diákok és szüleik
segítségével.
Ónodi Márta

Tábortűzzel ünnepeltek
A hajléktalanokkal való közösségi munka, a velük való együttérzés jegyében tartották meg
november 19-én a Szolidaritás
Napi rendezvényt a félegyhá-

5
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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.) Labi: 5 éves labrador kan, 10.30-án a Juronovics telepről került be.
2.) Barka: Kb. 1 éves barna keverék kan, 11.09-én került be.
3.) Pongó: Kb. 1,5 éves fekete-fehér pöttyös kan, 11.11-én Selymesből került be.
4.) Mustár: Kb. 1 éves vörösbarna, kistestű keverék kan, 11.19-én a került be.
5.) Dodó: Kb. 6 hónapos fekete keverék kan, elöl fehér mellénnyel, 11.19-én a 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.

Hirdetés

Ezt kérd a Mikulástól:
Dell Inspiron 5558 „játékos” notebook: Intel Core i3 4005U ,
4GB mem, 500GB HDD, DVD, GT920M 2GB VGA, 15,6” LED
kij. Win 8.1, 3év gar.
br. ár.: 166.990 Ft
Wayteq xTab-Q7 négymagos, 8GB/1GB mem, GPS, 7”-os Tábla PC (1év gar)
br. ár.: 29.990 Ft

zi hajléktalan szállón. A szálló
lakóit kedves műsorral köszöntötték, majd a szolidaritást jelképező tábortűz körül zárták a
napot a rendezvény résztvevői.

Szünetel a tüdőszűrés
Kiskunfélegyházán
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház értesíti a város és a környező települések lakosságát, hogy
a röntgendiagnosztikai részleg
december 1-je és 31-e között
felújítás miatt szünetel. Sürgős
esetben a vizsgálatot Kecskeméten, a Piaristák tere 7. szám
alatt végzik el. Minden eset-

ben időpontot kell egyeztetni a
76/504-375-ös telefonszámon.
Amennyiben valaki egy éven belül volt szűrővizsgálaton, abban
az esetben a munkaalkalmassági igazolás kiállítása a kiskunfélegyházi tüdőgondozóban, az
első emeleti gazdasági hivatalban történik.

Anyakönyvi hírek

Oláh-Nagy Dominik (a. n.: Nagy Orsolya), Horváth Kornél Richárd (a. n.: Czigány Klaudia)
Házasságot kötöttek: Besze Tímea – Kovács
László Tamás, Kohut Bernadett – Zsibrita Ádám
Mátyás, Szikszai Rozália – Benedek Lajos
Meghaltak: Csáki Sándor, Rádi Dezső Tibor,
Borbás Ilona, Major József, Hegedűsné Farkas Judit, Major József, Hegedűsné Farkas
Judit – Kiskunfélegyháza, Tóth Erzsébet, Nagy
László, Deák Józsefné Szabó Mária – Kecskemét, Nagyapáti Mihály Károly – Petőfiszállás,
Tóth József – Fülöpháza, Antal Imréné – Tiszakécske

Újszülöttek: Endre Előd (anyja neve: Bokor Beáta), Lantos Viktória (a. n.: Retkes Gabriella),
Szárics Diána (a. n.: Tarjányi Krisztina), Toldi
Zalán (a. n.: Mészáros Zsanett), Busa Bálint (a.
n.: Bányai Aranka), Szabó Bianka (a. n.: Tejfel
Annabella), Kiss Anna Csilla (a. n.: Munkácsi
Melinda), Varga Csaba Lehel (a. n.: Takács
Irén), Kónya Gergely (a. n.: Szarka Teréz), Nagy
Dominik Gergő (a. n.: Ecsédi Evelin), Varga
Amira Edina (a. n.: Forró Nikolett Klaudia), Szabó Kenese Ádám (a. n.: Ábrahám Kitti Zsanett),
Abai Hanna Barbara (a. n.: Páli Annamária),

Decemberben minden vásárlónkat egy kis ajándékkal várjuk!
KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

