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Mezőőrök szolgálatban
Fotó: Tóth Timea

– Az én szememben a külterület
legnagyobb értéke az ott élő ember.
A mezőőri szolgálat értelme és lényege pedig az ő jóllétének szolgálata – osztja meg velem álláspontját
Vakulya László, a félegyházi mezőőri szolgálat vezetője, míg a benzinkút kávézójában melegedve kevergeti italát. Itt találkozunk Klinkó
Imre kollégájával, aki novemberben
állt szolgálatba mezőőrként. Az erdész végzettségű lelkes fiatalember
lételeme a határ, a külterület. Azt
mondja, a természet és a tanyán
élők iránti szeretetből és tiszteletből választotta ezt a pályát.
– Édesapám hivatásos vadász,
mellette voltam, amikor állatokkal

foglalkoztunk, mezőgazdaságban
dolgoztunk, vadásztunk. Mezőgazdasági iskolát végeztem, majd
erdész-technikusi képesítést szereztem. Mezőőrként ott teljesítek
szolgálatot, ahol az igazi életterem
van, és olyan munkát végzek, amelylyel lehetőségem nyílik könnyebbé
tenni a külterületen élők életét.
Jól jön a koffeindózis, mielőtt
nyakunkba vesszük a határt. A ködös reggeli zimankóban a III. kerületben autózunk, a volt Vörös Csillag Tsz. területén. A 11 gyerekes
Ladnai családhoz tartunk.
– Mivel újak vagyunk, az első
két hónapban az a legfontosabb
feladatunk, hogy megismerjenek

bennünket az emberek, tudják az
elérhetőségeinket, és bizalommal
forduljanak hozzánk. Ehhez nagyon
sok munkára és személyes találkozásra van szükség – magyarázza
László, akitől azt is megtudom,
hogy a Kiskunfélegyházához tartozó mintegy 24 ezer hektár külterületet – ahol 3-4 ezer ember él
– öt mezőőr látja el. A feladat pedig
amelyre felesküdtek, többek között
a termőföldek, termények, felszerelések, haszonállatok, továbbá a
mezőgazdaság és a tulajdonosok
érdekeinek és értékeinek védelme.
Megérkezünk közben Ladnaiékhoz. Anita, az anyuka nyit kaput,
karján a két év körüli Lilivel. A göm-

bölyű, fényes szőrű kutya az idegen
szakadatlan ugatásával hálálja meg
a jóltartást. Hosszú bejárat vezet
a rendezett udvaron át az apró,
hajlott tetejű házhoz. A majdnem
tucatnyi gyerekből az apróságon
kívül most csak a 9 éves Lali van
itthon. Hasfájással „érdemelte ki”
ezt a kivételezett helyzetet. Míg a
mezőőrök Anitával beszélgetnek,
engem arra bátorít a háziasszony,
hogy nézzek körül Lali vezetésével
a házban.
A kicsi szobákban nagy a rend és
a tisztaság. A berendezés sok fejtörést nem okozhatott, hiszen alvóhely mindenkinek kell.
Folytatás a 2. oldalon!

LAPUNK LEGKÖZELEBB 2016. JANUÁR 29-ÉN, PÉNTEKEN JELENIK MEG.
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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Folytatás az 1. oldalról!
Lalit kérem: sorolja el kinek hol
a fekhelye. Vele kezdődik a sor az
ablaknál, a fal melletti ágyon. Mellette a 6 éves Rozi alszik, majd a
négy esztendős Gergő következik.
A 10 éves Krisztinek külön kanapé
jutott, a franciaágyon Apu és Anyu
között van Lili helye. A másik szobában a 22 éves Attila, a 21 esztendős Ádám és a 12 éves Tomi hajtja
álomra a fejét, a 16 éves Evelinnek
és a 17 éves Vivinek külön szobában van az ágya. Egy tesó már nem
lakik itthon.
A kályhában pattog a tűz, a konyhában épp arról mesél Anita a mezőőröknek, hogy fürdőszoba nélkül
miként zajlik esténként a tisztálkodás. Hangjában nyoma sincs
panasznak. A 20 literes fazékban
felmelegszik a víz, senki sem megy
mosdatlanul ágyba.
– Délelőtt igyekszem elvégezni
minden házimunkát, hogy miután
hazajönnek a gyerekek az iskolából, óvodából, meg tudjam hallgatni
őket – magyarázza Anita, aki minden nap meleg étellel várja haza
a családot. Azt mondja, kenyérből
sokszor 6-7 kg a napi adag. Sok
segítséget kapnak Anita húgától,
akinek a karácsonyi halászlét és
süteményt is köszönheti a család.
Míg mesél, Anita kedves arcáról
le nem olvad a mosoly. Távozóban
még kikísér minket, és mélyen a
szemembe nézve azt mondja: „nekem nincs okom panaszra, megvan
mindenem.” – Ha meg egyszer fürdőszobánk is lehetne, az maga volna a mennyország! – teszi hozzá.
Nehezen szakadok el az élménytől, egy ideig csöndben ülünk Vakulya Lászlóval az autóban. Anita sza-

Szabad a pálya!
A korisok nem tisztelik a protokollt. A korcsolyapálya december
4-ei hivatalos átadója előtt a fiatalok már tesztelni kezdték a jeget. Nem is kaptak érte feddést,
sőt Csányi József polgármester
örömét fejezte ki, hogy nem hiába
élezték korijukat. Arra biztatott
mindenkit, hogy használja ki ezt
a sportolási, szórakozási lehetőséget. Az üzemeltető tájékoztatója szerint a pálya január utolsó
hetéig, naponta 20 óráig tart nyitva. Délelőttönként főként a helyi
iskolák csoportjaira számolnak
(előzetes bejelentkezés alapján),
számukra a pályahasználatot ingyenesen biztosítják.

vai mindkettőnkben újraértékelnek
néhány dolgot.
– Terület- és lakosságarányosan
öt részre van felosztva a külterület. A mezőőröknek ismerniük
kell az adottságokat, tudni hol
van krízishelyzet, mire és kire kell
megkülönböztetett figyelmet fordítani. Sok esetben közvetítő szerepet töltünk be. Például ha rossz
az út, ha belvíz van, ha illegális
szemetet látunk, vagy ha valahol
nagy a szükség. Hetente három alkalommal közös szolgálatot adunk
a rendőrökkel is – töri meg a csendet László, útban a VIII. kerületbe.
A Toma út környékén járunk, ahol
Mezei Sándor és két közmunkás
dolgozik az útszéli árok rendbetételén. Az összetalálkozó három
mezőőr néhány perces eszmecserét tart: megbeszélik hol van szükség fokozott figyelemre, hová kellene soron kívül tűzifa, s már indul is
tovább mindenki a dolgára.
Mi még betérünk Kati néni tanyájához. Az idős asszony lányával, a
18 és 4 éves unokáival lakik itt. Villany nincs, esténként az aggregátor
ad egy kis fényt. Az udvaron néhány
farönk várja, hogy felhasogassák.
Az unoka elvágta a kezét a minap,

MEZŐŐRÖK:

Klinkó Imre 20/352-3703
I., III. kerület
Vakulya László
mezőőri szolgálat vezetője
20/325-7471 II, IV. V. kerület
Mezei Sándor 20/342-6277
V., VI. VII. kerület
Berecz József 20/317-9821
VIII., IX., X. XIII. kerület
Hegedűs Zoltán 20/3526327 X., XI., XII., XIII.
kerület
rá egy darabig nem számíthatnak. Délelőtt van, Katika ilyenkor
még nem gyújt be. Nem pazarolja
a tüzelőt. Majd 2 óra körül kezd el
melegíteni, hogy mire a gyerekek
hazaérnek, ne fázzanak. Addig még
krumplispogácsát is süt.
Berecz József mezőőrtől megtudom: benne van a család a napelem programban. Sajnos azt nem
lehet tudni, hogy mikor kap rá keretet az önkormányzat, de ha egyszer
megvalósul, új fejezet nyílik Kati néniék életében.
Innen Hegedűs Zoltán körzetébe megyünk, akivel ott találkozunk,
ahol a semmibe vesző, hepehupás

földút Bugacot és Félegyháza XII.
kerületét választja ketté. Zoltán
errefelé élte le gyakorlatilag az
egész életét, úgy ismer minden
embert, minden bokrot, minden
árnyat, mint a tenyerét. Egy tanyához igyekszünk, amely az állatokkal, szalmabálákkal és gémeskúttal
távolról romantikus festményre
kívánkozik, valójában viszont a szegénység és elszigeteltség mélységesen mély bugyraiban teszünk látogatást. A 75 esztendős házaspár,
Némedi Varga Mihály és felesége,
Marika átfagyva, mosdatlanul tördelik kezeiket a szélfútta udvaron.
A két ember nem enged be idegent
mióta tíz évvel ezelőtt gazemberek
lábánál fogva lógatták Marika nénit
mindaddig a kút fölé, amíg férje oda
nem adta kevéske megtakarított
pénzüket. Most is csak a személyes bizalomnak köszönhető, hogy
szóba állnak velünk, mi több, invitálnak otthonukba. Mihály bácsi és
Marika néni 44 esztendeje házasok,
gyermekkel nem áldotta meg őket
az ég. Dolgos életük végén öregségükre nem jutott nekik más, mint
a földes szoba, a viharlámpa, és a
csontig hatoló hideg. A legközelebbi
bolt négy-öt kilométerre van tőlük,
hasonlóképpen a buszmegálló. „El
tudok én menni a boltba!” – vet
véget asszonya panaszának a ház
ura. Villany híján a Nappal kelnek és
fekszenek. Azt mondják, legalább
addig sem fáznak…
A mezőőrök haladéktalanul jelzik: tűzifa kell a házaspárnak, és
ételcsomag. Zoltán pedig ajtót nyit
rájuk, amikor csak teheti.
Mert bár a mezőőr fontos feladata a vagyonvédelem és a lopások
megelőzése, a külterület legfőbb
értéke mégiscsak az ott élő ember.

Tóth Timea

Közmeghallgatás
romáknak
Többek között a munkanélküliek
további képzési lehetőségeiről, az
ivóvízhálózat építése után fennmaradt állapotok helyreállításáról és a bérlakások szerződési
feltételeinek visszásságáról tettek fel kérdéseket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat december
8-ai közmeghallgatásán. A városházán megtartott összejövetelen
Buza Flórián önkormányzati
elnök, és Csányi József polgármester fogadta, illetve válaszolta
meg a kérdéseket. Mindketten
ígéretet tettek arra, hogy a közmeghallgatáson nem tisztázódott
kérdésekre a jegyzőkönyv alapján
mindenki konkrét választ kap.
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Egy irányba húz a város – évértékelő
interjú Félegyháza polgármesterével
A 2015-ös év volt az első teljes esztendő, amelynek városi szintű
döntései a Csányi József polgármester-vezette képviselő-testülethez köthetők. A város első embere az elmúlt időszak legfontosabb
eredményének azt tartja, hogy békesség és támogató légkör van
Félegyházán. Csányi Józsefet többek között arról kérdeztük, közelít-e a mai közhangulat ahhoz, amit 2014-ben elképzelt, és hogy
tapasztalatai szerint milyen visszhangra talált a városvezetés által
képviselt irányvonal a helyi lakosság, a vállalkozások és az ellenzék köreiben.
– Személyiségéből adódóan az pezsdítően hat az egész városra.
elődömtől merőben eltérő szemlé- Az, hogy a munkatársaknak, vezeletet hoztam magammal a város- tőknek nem kell politikai nyomásházára és a képviselő-testületbe, tól tartaniuk, hogy a hivatalban, az
intézményekben,
amely az „oszd meg és uralkodj” önkormányzati
elve helyett egyetértésre, konszen- az iskolákban a dolgozók kiegyenzusra épül. Ez önmagában kivívta a súlyozott feltételek között végezlegtöbb közreműködő szimpátiáját, hetik a munkájukat, felébresztette
ugyanis a korábbi években jellemző az emberekben rejlő kreativitást
gyanakvó, politikai botrányokkal a takarítónőtől a tanárokon át az
tarkított közéletet együttműködő, a osztályvezetőig. Talán erre a városi
szakmaiságot tisztelő vezetői stílus méretű összefogásra vagyok a legváltotta fel. Ennek pozitív hatásai büszkébb az eltelt bő esztendőben.
– Arra, hogy egy irányba húz
továbbgyűrűztek a város mindennapjaira, az egész félegyházi szer- a város?
– Pontosan. Hadd mondjak névezetrendszerre.
– Elégtétel ez Önnek mindazo- hány szívderítő példát: a megannyi
kért a támadásokért, amelyek a kisebb-nagyobb városszépítő kezdeményezés hatására az emberek
választási kampányban érték?
– Nemrégiben a Szegedi Ítélőtáb- aktivitása is megnőtt. Érzékelhela másodfokú eljárásban megho- tően gyarapszik a városi prograzott ítélete megállapította, hogy egy mok látogatottsága, a szépülő,
bizonyos sajtótermék több pontban gondozott köztereken szívesebben
megsértette a jóhírnévhez fűződő töltik a szabadidejüket az embeszemélyiségi jogomat. Ezzel persze rek. A városközponton túl köznem válik meg nem történtté mind- vetlen lakókörnyezetében is bárki
az, amit a családomnak és nekem érzékelheti a szépítő, fejlesztő
át kellett élnünk a helyhatósági vá- igyekezetet, tapasztalhatja a gonlasztást megelőző időszakban, és dos kezek nyomát. Az éveken át
elégtételt sem jelent. Egyszerűen elhanyagolt köztereken érzékelhető
csak úgy éreztem helyesnek, hogy változás sok magánszemélyt készaz alaptalanul vádaskodók vállalja- tetett arra, hogy anyagi áldozattal
nak felelősséget a tetteikért, hátha is támogassa a folyamatot. Virágennek lesz valamiféle visszatar- hagymákat, palántákat, fenyőfákat
tó ereje a jövőben. Sokkal inkább ajánlottak fel, kiterjedt összefogás
elégtételt érzek, amikor azt látom, révén kerültek díszek a város kahogy a félelmi légkör megszűnése rácsonyfájára, de a cégeknél is el-

Az Év Szakképző Iskolája
A Szent Benedek Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézményének ítélte oda idén a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Az Év Szakképző Iskolája Díjat.
Az elismerést Gaál József elnök
a kamara ünnepi küldöttgyűlésén
adta át Rokolya Csaba igazgatónak, akit arról kérdeztünk, minek
tulajdonítja a sikert.

– Nekünk ez egy kiváló vis�szaigazolás arra, hogy jó irányba
tartunk. Az elismerés odaítélésében a szakmaiságon túl szerepet
játszhatott az iskola múltja, és a
két tanítási nyelvű képzésünk minősége is. Ez az iskolavezetés, a
pedagógusok és a gyerekek közös
sikere – mondta el az igazgató.
Rokolya Csabától megtudtuk azt
is, hogy öt tagozaton (magyar-né-

indultak kezdeményezések, amikor
a dolgozók szabadidejüket fordítják
környezetrendezésre, faültetésre,
szemétszedésre.
Természetesen
nagyon fontosak a beruházások, de
hiszek abban, hogy a városvezető
felelőssége túlmutat ezen, és legalább ennyire fontos a bizalmi kapcsolatok kiépítése.
– Vállalkozói múltjából mit tud
leginkább kamatoztatni a polgármesteri székben?
– A tapasztalataimat. Ebből kiindulva tudom mennyire fontos
például az, hogy a hivatalok szolgáltatnak, vagy packáznak. A városban
dolgozó kis- és középvállalkozások
sikereihez azzal tudunk hozzájárulni, hogy hivatali szinten rugalmasan
és gyorsan intézzük ügyes-bajos
dolgaikat. Ők pedig soha nem látott mértékben támogatják az önkormányzatot, vannak például akik
anyagi áldozattal is segítik a városi
rendezvények sikerét.
– Milyen a légkör a képviselő-testületben?
– Tisztában vagyok azzal, hogy
aki részt vesz a közéletben, az politikát „csinál”. Ennek ellenére én
met két tanítási nyelvű gépész,
magyar-angol két tanítási nyelvű
informatika, gépészeti informatika, továbbá villamosipari és elektronikai ágazat) és a szakképzésen
(ahol gépgyártástechnológiai technikus, informatikai rendszergazda
és CNC gépkezelő képzés van) 500
tanulója van az iskolának. Félegyháza és kistérségén túlról: Bajáról,
Budapestről, de még a Vajdaságból
is érkeznek diákok.
A visszaigazolások azt mutat-

tudatosan törekszem arra, hogy
a „nagypolitika” a városhatárokon
kívül maradjon. Félegyháza közéletében mindenkinek helye van, aki
hozzá akar tenni a közös dolgainkhoz. Korrekt a kapcsolat a képviselők többségével politikai hovatartozástól függetlenül, így ahelyett,
hogy meddő viszályokban égetnénk
el energiáinkat, mindenki az itt élők
problémáinak megoldására tud
koncentrálni.
– A 2015-ben megvalósult
fejlesztésekről
folyamatosan
beszámoltunk a Közlöny hasábjain. Milyen tervek előkészítése
zajlik a 2016-os évi költségvetés
tervezési időszakában?
– A következő esztendőben is
számos pozitív változást tervezünk, például régi emlékeken keresztül nyitunk hidat a jövő felé.
Ennek egyik eleme lehet az egykori
Békás-kút újraépítése. Előkészítés
alatt állnak továbbá olyan nagy
projektek is, mint például a városközpont rehabilitációja, megtörtént
az intézmények állapotfelmérése,
és megkezdődik a feltárt hiányosságok felszámolása. A félegyházi
gyerekeknek kulturált körülményeket teremtünk a tanuláshoz. Az
egészségügyi ellátás feltételeinek
és a külterületen élők körülményeinek további javítása ugyancsak a
kiemelt célok között van. 2016-ot is
a megkezdett szellemiségben szeretnénk folytatni, bízva és számítva a városban élők partnerségére.
Ennek jegyében kívánok magam, az
önkormányzati hivatal és a képviselő-testület nevében békés, áldott
karácsonyt és örömteli, eredményekben gazdag új esztendőt Félegyházának!

Tóth Timea
ják – hangsúlyozza az igazgató -,
hogy a munkáltatók szakmailag
és emberileg is elégedettek gyerekeinkkel. – Egyházi iskolaként
nagy figyelmet fordítunk a tanítás
mellett a nevelésre is. Az egész
embert próbáljuk megszólítani,
aki test, lélek és szellem egysége.
Alapelvünk, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában – én magam
is minden teljesíthető kérésre nyitott vagyok – de a kötelességét is
teljesítse, azaz tanuljon.
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Félegyháza és térsége felkészült az uniós pályázatokra
Több mint 12 ezer milliárd forintos
uniós forrást fordíthat fejlesztésekre Magyarország a 2014-2020as időszakban. Ebből az összegből
Bács-Kiskun megye 63 milliárd
forint közvetlen támogatásra jogosult. A térség polgármestereinek
és vállalkozóinak arról tartottak
tájékoztatót a városházán, hogy elképzeléseik megvalósításához milyen pályázati lehetőségek nyílnak
meg. Rákossy Balázs államtitkár
a kormány törekvéseiről, Lezsák
Sándor országgyűlési képviselő
a választókörzet lehetőségeiről,
Csányi József polgármester pedig
Félegyháza elképzeléseiről adott
tájékoztatást a tanácskozás előtt
megtartott sajtótájékoztatón.
Rákossy Balázs elmondta, 2017
közepéig szeretnének minden pályázati forrást megnyitni. Elsősorban a foglalkozás bővítéséhez
kívánnak támogatást nyújtani, a
magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat, a feldolgozó ipart
fejlesztve. Legfontosabb területekként a jármű-, az élelmiszer-,
a gyógyszeripart, valamint az
egészségügyhöz kapcsoló tevé-

kenységeket, beruházásokat említette.
Lezsák Sándor a térség ország�gyűlési képviselője arról szólt, hogy
a körzetben Kiskunfélegyháza,
Kiskunmajsa és Izsák által közösen működtetett gazdaságélénkítő
egyesület eredményesen hangolja
össze a fejlesztési igényeket. A siker
kulcsa lehet, ha az önkormányzatok
és vállalkozások nem látványberuházásokban gondolkodnak, hanem
a gazdaságot élénkítő, a térséget

Emléktábla
dr. Horváth Zoltánnak

Kiskunfélegyháza jeles közéleti
személyiségének, dr. Horváth Zoltánnak emléktábláját avatták fel
volt lakóházának helyén, a róla
elnevezett utcában. A 135 éve
született ügyvéd, újságíró és politikus emléktáblájának avatásán
Kállainé Vereb Mária, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület ügyvezető elnöke köszöntötte
a megjelenteket. Az emléktáblát
Gyenes Attila, a körzet önkormányzati képviselője és Horváth

Tamás önkormányzati képviselő
(MSZP) adta át, aki köszöntőjében méltatta a 20-as 30-as évek
kiemelkedő képességű politikusát, publicistáját, Félegyháza egykori országgyűlési képviselőjét.
Az emléktábla elhelyezésében
segítséget nyújtott a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület, a Bozóky és Társa Kft., Dósa Lászlóné,
a Dózsa György utcai társasház
közös képviselője, Mayer László
és felesége.

fejlesztő elképzeléseket fogalmaznak meg.
Csányi József arról számolt be,
hogy Kiskunfélegyházán a gazdaságfejlesztés kiemelt szerepet
kap. A konkrét fejlesztési tervek
már kidolgozottak. Ezek alapján
az önkormányzat tulajdonában és
működtetésében lévő intézmények
energetikai ellátásának fejlesztését, megújítását szeretné elérni
a város. – A jelenlegi ipari park
területének 90 százalékát már

birtokba vették a vállalkozások.
Ezért indítjuk el az „Ipari Park 2.”
programot, amihez 1,4 milliárd
forintos támogatást szeretnénk elnyerni. Ezt a pályázati elképzelést
a környező települések polgármestereivel közösen alakítottuk ki, és
már benyújtották a megyei közgyűlés elnökéhez.
A városközpont fejlesztése, felújítása érdekében Félegyháza bekapcsolódik a Zöld Város programba is
– tette hozzá a polgármester. s. r.

ÜNNEPI TUDNIVALÓK
A decemberi ünnepek miatt a
szokásostól eltérő nyitva tartással és ügyfélszolgálati renddel
találkozhatnak a félegyháziak. A
városi uszoda december 24, 25,
26-án valamint december 31-én
és január 1-jén zárva tart. December 27-én, vasárnap 9-től 20
óráig, december 28. és 30. között 6-tól 20 óráig, január 2-án,
szombaton 9-től 24 óráig, január
3-án, vasárnap 9-től 20 óráig tart
nyitva.
***
December 23-ától december 31éig szünetel az ügyfélfogadás a
VSZKSZ irodában. Január 5-től
január 15-ig technikai okok miatt
nincs ügyfélfogadás. Telefonügyelet: 76/462-822, 70/321 0579.
***
A félegyházi kórház szakrendelései december 24-től az alábbiak szerint várják a betegeket:
December 24-25-26-27-én a
szakrendelések és a vérvétel működése szünetel, kizárólag a 24
órás sebészeti sürgősségi fogad
betegeket. December 28-án a
bőrgyógyászat, röntgen, pszichi-

átria, tüdőgondozó, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, sebészet 0-24-ig, december
29-én a neurológia, röntgen,
fül- orr-gégészet, nőgyógyászat,
belgyógyászat, sebészet 0-24-ig,
december 30-án a neurológia,
bőrgyógyászat, röntgen, belgyógyászat, sebészet 0-24-ig, december 31-én kizárólag a belgyógyászat 8-tól 12-ig és a 24 órás
sebészeti sürgősségi, január 1-23-án kizárólag a 24 órás sebészeti sürgősségi fogad betegeket.
***
Az FBH-NP Nonprofit Kft-nél december 28-án és 29-én nem lesz
hulladékszállítással kapcsolatos
ügyintézés. A szemétszállítással
kapcsolatos ügyekben hívják a
06/63 483 956, és a 06/30 473
5340-es telefonszámokat.
***
A félegyházi piac az ünnepek alatt
az alábbi napokon tart zárva: december 25, 26, 27, 28, január 1,
2, 4. A szokásos nyitva tartás
szerint várja az árusokat és a vásárlókat december 24-én, 29-én,
30-án, 31-én és január 3-án.
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Tájékoztatták a lakosságot Köszöntötték a legifjabbakat
Lakossági fórumot tartott december 10-én, csütörtökön, a
József Attila Általános Iskolában Bense Zoltán, a 2. számú
választókörzet
önkormányzati
képviselője, a városüzemeltetési bizottság elnöke. A rendezvényen vendégként jelen volt és
válaszolt a felmerült kérdésekre Csányi József polgármester, Hartyáni Gyula főtanácsos
és Rádi Rudolf, a városüzemeltetési
osztály
vezetője.
A lakossági fórum elején Csányi
József polgármester összefoglalta a tavaly október 12. óta eltelt
időszak történéseit és eredményeit. Mint fogalmazott: az, hogy
most egy jól működő, konstruktív képviselő-testület szolgálja
Félegyházát, annak köszönhető,
hogy a választópolgárok megértették: a hatékony munkához
olyan polgármesterre és olyan
képviselőkre van szükség, akik
tudnak és akarnak is együtt dolgozni. Ma ez Félegyházán – néhány kivételtől eltekintve – adott.
Mint a polgármesteri összegzésben elhangzott, beruházásokra idén összesen bruttó 97 millió
forintot költött az önkormányzat.
Ezt az összeget olyan elengedhetetlen intézményi beruházások
tették ki, mint például a Hunyadi
utca 6 szám alatti orvosi rendelő.
Jövőre egyebek mellett az SZTK
épület rendbetételét tervezik,
amely a felnőtt háziorvosoknak
és a Kapocs intézménynek, továbbá a védőnőknek is kulturált
elhelyezésre nyújthatna lehetőséget.
2017 év végéig két új kerékpárút megépítésére szeretné a
lehetőséget megtalálni az önkormányzat, nevezetesen a Csanyi úttól a Szentesi útig és a
Bercsényi utcán. Csányi József
beszélt arról is, hogy minél több
közintézménynél szorgalmazza
napelem felszerelését az önkormányzat. Ennek szükségességét
az uszoda példájával támasztotta alá, ahol éves szinten 1112 millió forint értékű villamos
áramot, a felhasznált villamos
energia mintegy felét állítják elő
a nemrégiben üzembe helyezett
napelemek..
A város gazdálkodása jól alakult az elmúlt évben – szögezte
le a polgármester. A félegyházi
vállalkozások jól működtek, és
a tervezett 1 milliárd 280 millió
forint helyett mintegy másfél milliárd forint helyi iparűzési adót
fizettek be. Ez pedig a következő
évre még több fejlesztést tesz lehetővé. Csányi József beszámolt
arról, hogy 2016-ban 125 millió
forintot magas-, és ugyanekko-

ra összeget mélyépítésre tervez
a város fordítani. Ebből jutna
az utak helyreállítására éppúgy,
mint az iskolák vizesblokkjainak
felújítására.
Bense Zoltán a körzetben
megvalósult fejlesztések közül
kiemelte a Szalay Gyula utcai beruházást, amellyel – mint mondta
– régi álma vált valóra. Köszönetet mondott továbbá a belváros
adventi díszkivilágításáért.
Hartyáni Gyula az ivóvíz- és a
szennyvíz projektekről beszélt,
amelyek – mint fogalmazott – jelenleg a legnagyobb hatású, de a
legtöbb munkát is adó projektjei
Félegyházának.
A lakossági kérdések kapcsán
– a konkrét, személyes ügyeken
túl – felmerült többek között a
Fürdőszálló sorsa, az Alsótemetővel kapcsolatos fejlesztési
elképzelések, szó esett a szemét szállítási anomáliáról, és a
nyomdába szállító teherautók
veszélyéről.
A felmerült kérdések kapcsán
Csányi József elmondta, hogy az
Alsótemetőnél jelenleg 30 szabad sírhely van, így a bővítés,
és ezzel együtt egy új ravatalozó
megépítésén dolgozik az önkormányzat. A Fürdőszálló felújítására készült tanulmány szerint
2-2,5 milliárd forintot kellene
az épületre költeni ahhoz, hogy
hasznosítható legyen, ami mes�sze meghaladja az önkormányzat lehetőségeit, ezért keresik
a megfelelő befektetőt, pályázatot, megoldást, de – hangsúlyozta a polgármester – nem minden
áron. Éppen elég lesz kilábalni a
sportcsarnok építéséből adódó
teherből. Tárgyalásokat folytat
a városvezetés és Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról, hogy megváltsa
a kormány az önkormányzatra
2022-ig még havi 34 millió forint
fizetési kötelezettséget terhelő
hitelt.
A szemétszállítás szóba került
nehézségeire megoldást jelenthet az a napokban kötött megállapodás, aminek értelmében a
zöldjáratok számát 2016-ban ismét visszaemelik 7-re – hangzott
el. Horváth Gábor, a VSZKSZ
képviseletében elmondta, hogy
havonta mintegy 100 köbméter
illegális szemetet szállítanak el a
szelektív szigetekről.
A jó hangulatú fórumon a lakossági visszajelzések azt erősítették meg, hogy az elmúlt esztendő eseményei közül rendkívül
pozitív a parkerdő felújításának,
az egyre pompásabb adventi fényeknek és a színvonalas városi
karácsonyfának a fogadtatása.

273 nagycsaládot, 188 ez évben született kisgyermeket (közülük
négy ikerpár) és szüleiket köszöntötte ünnepélyes keretek között
a város önkormányzata nevében Csányi József polgármester az
ünnepeket megelőző napokban.

Fejlődik a Rádió Smile
2008 novembere óta szórakoztatja és tájékoztatja a félegyháziakat a Rádió Smile. Mint azt a közszolgálati kisközösségi rádió
„vezérhangjától”, Csőszi Viktortól megtudtuk, nemrégiben komoly
fejlesztést valósítottak meg, így a korábbinál lényegesen nagyobb
üzembiztonság mellett szolgáltatják műsoraikat napi 24 órában.

– Annak idején stabil, megbízható
adástechnikát alakítottunk ki, többek
között egy digitális zenekari pulttal.
Ez beváltotta ugyan a hozzá fűzött
reményeket, azonban a napi 24 órás
üzemidő meglehetősen leterhelte.
Most egy rádiós pultra, úgynevezett
broadcastra sikerült lecserélni, amit
már üzembe is helyeztünk – mondta
el Csőszi Viktor.
A csaknem 1,5 millió forintos
beruházás egy pályázat jóvoltából
vált lehetővé. Az MTVA 995 ezer
forintos támogatása és az önerő
mellett a félegyházi önkormányzat
350 ezer forinttal segítette a megvalósulást. A szükséges bútorzat
a Fornetti asztalosüzemének felajánlásaként készült el, a villanyszerelési anyagokat az Eltszer Kft.,
a számítástechnikai eszközöket
pedig a PC-Varázsló biztosította.

Csőszi Viktor hozzátette: a Rádió
Smile kezdetben elsősorban a 1535 éves korosztályt szólította meg,
azonban törzshallgatói körükben
egyre jelentősebb az idősebbek
aránya is. Ez a műsorstruktúrának
is köszönhető: hétköznapokon inkább a közszolgálatiság érvényesül, a hétvégéket pedig tematikus
magazinok és rétegzenei műsorok
jellemzik, amelyeket hétköznap
esténként ismétlésben hallgathat
a közönség. A Rádió Smile saját
gyártású műsorai között olyan is
van már, amelyet más rádiók is
átvesznek. Ilyen a hiánypótló informatikai és mobilkommunikációs műsor, amire immár az ötödik
partnerségi megállapodást kötötték meg, több mint egymillió hallgatót elérve.

T. T.
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Városi kórusfesztivál
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesülete szeretettel meghív
minden érdeklődőt a vízkereszti Városi Kórusfesztiválra január
6-án, szerdán 16 órára az Ótemplomba.
Fellépő kórusok: Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kicsinyek Kórusa (vezényel: Nagyné Mészáros
Erika), Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

2015. december 18.

Adventi hangverseny

kola Nagykórusa (Molnár Elvira),
Cantati Giovanni Kamarakórus
(Kis-Fekete Vilmos), Ótemplom Kórusa (Gráf Zoltán), Szent
István Kórus (Fazekas Tamás),
Palestrina Kamarakórus, Móra Ferenc Gimnázium 10. osztályának
kórusa, Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa (Szatmári Imre)
A belépés díjtalan, támogatást a
rendezvény költségeihez elfogadnak.

Beiktatták a plébánost

A Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
évről évre meghitt hangulatú hangversennyel teszik örömtelibbé az
ünnepi készülődést szüleik, családtagjaik, pedagógusaik és ismerőseik

számára. Idén december 11-én, a
Szent István Templomban rendezték
meg adventi hangversenyüket, ahol
minden korosztály szerepelt énekkel, betlehemes játékkal és hangszeres produkcióval egyaránt.

20 éves Zenebarátok
Kiskunfélegyházán, a Sarlós Boldogasszony Templomban nyitotta
meg az Irgalmasság rendkívüli
évét dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
érseke december 8-án.
– Nyissunk szívünkben is egy
ajtót és legyünk mi magunk is
irgalmasok. Ne dédelgessük lelkünkben a gyűlöletet és a bosszút,

hanem bocsássunk meg embertársainknak – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.
A szentmisén iktatta be hivatalába dr. Bábel Balázs az Ótemplom új plébánosát, dr. Rónaszéki
Gábort, megáldotta a felújított
orgonát, és Pro Regno-díjat adott
át Szabó Szűcs Józsefnek, a félegyházi harangok őrzőjének.

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusa idén ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A dalos
közösség minden évben adventi
hangversennyel járul hozzá az ünnepi készülődéshez. Idén december

13-án a Szent István Templomban
csendültek fel a klasszikus dallamok Szatmári Imre vezényletével,
amelyekkel a Magyar Kórusok Napjára is emlékeztek. Zongorán közreműködött Bolla Julianna.

Egy este a Credo együttessel

Sok a zöldhulladék
Rengeteg olvasói észrevételt kaptunk az elmúlt napokban a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban. A lakók a város több pontján
kifogásolták, hogy a kihelyezett
zöldhulladék még mindig a közterületen éktelenkedik.
Megkerestük Szatmári Andreát, a VSZKSZ igazgatóját, akitől megtudtuk, hogy nincs ok az
aggodalomra. A zöldjárat gyűjti a
kihelyezett zöldhulladékot, de annak mennyisége olyan mértékben
megnőtt, hogy a tervezettnél csak
lényegesen lassabb ütemben tudnak haladni. Ebben szerepet játszik az is, hogy a legtöbb zöldhulladék novemberben keletkezik.
– Mint az közismert, a zöldjárat gyakorisága a múlt évi 7-ről
idén 4-re csökkent, és a zöldhulladék mennyiségének a kétkukás
rendszertől remélt csökkenése
sem következett be. Mindezek
következtében a vártnál nagyobb

mennyiségű zöldhulladék elszállításáról kell gondoskodni város�szerte – magyarázta az igazgató,
majd hangsúlyozta: ha a tervezettnél lassabban is, de a város
minden pontjáról elszállítják a leveleket és a bekötegelt gallyakat.
A szakember ezúton is felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy
a kétkukás rendszerben bátran
helyezzék el a zöldhulladékot
a kommunális hulladékgyűjtő
edényzetbe, ugyanis a szolgáltató
a kezelés során ki tudja válogatni
a biológiailag lebomló anyagokat.
Minél többen és minél gyakrabban használják ezt a lehetőséget
egész évben, annál zökkenőmentesebb lesz a zöldhulladék elszállítása Kiskunfélegyházán!
Jövőre egyébként ismét hétre
nő a zöldjáratok száma, így remélhetően megnyugtatóan rendeződik a probléma.

T. T.

A Városi Könyvtár Hattyúházi Folk
Esték című sorozata első alkalommal tárta ki kapuit a közönségnek.
Elsőként különleges Adventi műsorral kedveskedtek, melyen a Kárpátaljai Credo együttes dalait hallhatták a jelenlévők. A rendezvényt
dr. Ónodi Izabella, a Művelődési
és Szociális Bizottság elnöke nyitotta meg.
A Credo együttes 20 éve rendületlenül járja a Kárpát-medence
vidékeit héthatáron innen és túl.
Az együttes énekben kísérli meg

elmondani Kárpátalja sorstalanságának mindennapjait, megpróbálja bemutatni fény és árnyoldalait; mindezt reménnyel teli
életérzéssel, a jövőbe vetett hittel.
Az együttes a dal erejével szólt a
hétköznapokról, a történelem furcsaságairól, s arról, hogy mennyire
fontos és törékeny kincsünk a magyarságunk.
A Credo együttes december 19én veszi át a Magyar Örökség-díjat,
amely elismeri a 20 éves magyar
értékmegőrző munkájukat.
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Mézeskalácsból épült a város Művészet ajándékba
A Kiskun Múzeum ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik
a kiskunfélegyházi
karácsonyi meseváros mézeskalács
házikóit elkészítették. Idén második alkalommal
épült meg a múzeum felhívására
az édes város, a
helyi közösségek,
magánszemélyek
jóvoltából. Az alkotásokat december
19-én, szombaton,
a 4. városi adventi
gyertya meggyújtását követően kisorsolják a tombolavásárlók között.
A tavalyi rendezvény bevételéből a Szegedi úti óvoda és a Családok Átmeneti Otthona részesült,
továbbá a múzeum népi játékokat
vásárolt. Idén a Nagyszőlő úti
Óvodának juttatják a bevételt. A
kiállítás fővédnöke Csányiné Pap

Adventi kiállítással ajándékozta
meg idén is Félegyháza lakóit a
Holló László Képzőművész Kör.
A közösség valamennyi alkotója
szerepel munkáival a tárlaton. A
Petőfi téri kiállítóteremben megrendezett kiállítás darabjai: festmények és kerámiák karácsonyi
ajándékként is megvásárolhatóak. A tárlat bevételét az alkotóközösség működési feltételeinek
javítására, tehetséggondozásra és
alkotótáborainak finanszírozására fordítják.

KÖRKÉRDÉS:

Tesz-e fogadalmat?
Andrea polgármesterné asszony
volt, a kivételes összefogással
épült mézeskalács várost dr.
Ónodi Izabella, a művelődési és
szociális bizottság elnöke ajánlotta a látogatók figyelmébe.

A szeretet himnusza
Szóljak bár emberek vagy angyalok
nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok, vagy pengő
cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és
minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket
mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonomat
a szegényeknek,
S vessem oda testemet, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed,
a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.

Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Véget ér az, ami töredékes.
Amikor még gyermek voltam,
úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy
ítéltem, mint a gyermek.
És amikor felnőttem,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben,
homályosan látunk,
Akkor majd színről színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük legnagyobb a szeretet.

Változtassak az életemen, esetleg hagyjam el rossz szokásaimat? Sokaknak dilemma: tegyenek-e efféle újévi fogadalmat.
A közvélemény-kutatások szerint az év utolsó napjához, az új
év ünnepléséhez kötődik a legtöbb fogadalom. Betartani nehéz,
emiatt a fogadalmak nagy része csak ideig-óráig működik.
már. A legfontosabb azonban az
egészség megőrzése, amely mindennek az alapja.
Mezősi Mihály (67): – Nem teszek újévi fogadalmat, nem látom
értelmét, úgysem tartanám be.
Nincs mit megfogadnom, mert
nem dohányzok, nem iszok. Káros szokásaim nincsenek, nincs
miről leszoknom.
Tóth Imréné (84): – Szívesen
megválnék néhány kilótól és többet mozognék a következő esztendőben. Ezt fogadnám meg,
bár úgy gondolom, hogy nem
tudnám sokáig betartani. A fiatalok általában a sportolásra szánnának több időt, de a munka, a
háztartás és a gyereknevelés miatt az ilyen típusú fogadalmakból
nem lesz később semmi.

Mezősi Mihályné (61): – Nem
szoktam fogadalmat tenni. Fiatalabb éveimben tettem, de nem
tartottam be. A fogyás minden
évben a legfőbb fogadalmak
közé tartozik, én is megfogadtam

Fazekas Julianna (20), Csányi
Bence (21): – Még nem gondolkoztunk újévi fogadalmon, nem
szokásunk. Amin változtatni
akarnak az emberek, azt fogadják meg. A rossz szokások elhagyása mindig fontos a fogadalmak rangsorában.
G. Z.
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Hazatelepülők – Isten hozott Félegyházán!
Kilenc évet éltünk és dolgoztunk Londonban. Az anyagiak miatt
mentünk külföldre. Kint születtek a gyermekeink, de úgy döntöttünk, hazajövünk. Nem érdekel bennünket a pénz, nekünk a család, és az, hogy itthon legyünk az többet jelent – fogalmazta meg
a Tóth család apraja-nagyja, amikor a városházán december 7-én
köszöntötték a városba külföldről hazatelepülőket. Csányi József
köszöntőjében megfogalmazta: nem elhallgatható az a tény, hogy
napjainkban egyre többen elhagyják szülőföldjüket a jobb megélhetés reményében. Ezért is örül annak, hogy egyre többen hazajönnek, visszatelepülnek Félegyházára.
– Félegyházán és körzetében
történő változások arra adnak reményt, hogy olyan életet lehet élni,
ami nem a megélhetési gondokról,
a munkahelykeresésről szól, hanem
a jövőkép kialakításáról. Ennek érdekében új vállalkozások betelepítésén, új munkahelyek megteremtésén fáradozunk.
Igyekszünk gondoskodni az itt
élő gyermekek oktatásáról, a kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek
biztosításáról, valamint arról, hogy
minél szebb városban éljünk. Reméljük ez egyre több félegyházinak Félegyháza. Imádok itt lenni. Nem
ad biztatást a hazatérésre – tette tudjuk még pontosan, hogyan fogunk megélni, de őszintén nem is
hozzá a polgármester.
Az ünnepségen a családoknak érdekel annyira a pénz. Előbb-utóbb
ajándékcsomaggal, valamint irodal- úgyis találunk megfelelő munkát –
magyarázza Horváth Tímea hazami, zenés műsorral kedveskedtek.
településük okát.
– Én Félegyházán a szakmunkásképzőben végeztem szobafestőként.
Csaba és párja Tímea kilenc évet
Ebben a szakmában dolgoztam vééltek és dolgoztak Londonban.
gig. Odakint nagyon jó helyem volt,
Gyermekeik is Angliában s zülettek,
szerettek a főnökeim, amikor eljötBence ott kezdett iskolába járni,
tem búcsúajándékot is kaptam tőDominiknak pedig idén szeptemlük. Sajnáltam is egy kicsit. De így
berben kellett volna iskolapadba
van jól. Amikor mentünk, vonzott a
ülni. De erre már Kiskunfélegyhápénz, a kalandvágy, megnyílt előttem
zán kerül sor, mert nemrégiben úgy
a világ. De amikor család van, akkor
döntött a család, hogy szép volt, jó
másról szól az élet. Már belaktuk,
volt, de viszlát London!
szépen feldíszítettük a lakásunkat,
– Nekem már nagy honvágyam
a Mikulás is járt nálunk, és a karávolt, és sajnáltam, hogy az itt élő
csonyt is félegyházi otthonunkban
mamák kimaradnak a kisgyerekek
ünnepelhetjük – nyilatkozta Tóth
nevelésének öröméből. HazajöveCsaba családfő a hazatelepülőknek
telünk számukra nagy boldogság.
rendezett ünnepségen.
Egyébként is: nekem mindenem

Viszlát London!

Hiányzott a család
Csenki Sándor és családja hét
évet élt Ausztriában a svájci határ
közelében egy kis faluban. A szülők
a vendéglátásban dolgoztak, a gyermekek pedig annak rendje, módja
szerint osztrák iskolába jártak. Jól
ment a soruk, a falu befogadta őket,
nemrégiben azonban mégis úgy

döntöttek, hogy végleg hazajönnek
Félegyházára.
– A mai világ problémája, a pénz
vitt bennünket külföldre. Nem is
alakultak rosszul kint a dolgaink.
Jól kerestünk, a gyerekek helytálltak, ügyesek voltak az iskolában.
Most mégis teszünk egy próbát
itthon. Úgy gondolom, ha odakint
megálltuk a helyünket, akkor itthon
is menni fog – meséli hazatelepülésük történetét Csenki Sándor.
– A gyerekek is vágytak haza, és
ez segített a döntésben. Az iskolai
szünetekben persze rendre hazalátogattunk eddig is, viszont karácsonykor a munkánk miatt nem
tudtunk jönni. Ezért is várjuk nagy
örömmel, hogy együtt legyen az idei
ünnepen a család, szülőkkel, nagyszülőkkel közösen gyújthassuk meg
a gyertyát – egészíti ki a beszámolót
az édesanya Orsolya, Dóra, Ágnes
és Sanyika mosolyának kíséretében.

A honvágy hazahúz
Több mint harminc esztendeje,
1979-ben döntött úgy Száraz István, hogy elhagyja szülőhazáját és
Németországban keresi boldogulását. Nemrégiben azonban fiával,
Simonnal együtt hazatértek Kiskunfélegyházára.
– Nyelvi tagozatos gimnáziumban érettségiztem, a fiatalság, a kalandvágy és a német
nyelv, kultúra szeretete vitt. Akkor még egészen más világ volt.
Két Németország létezett. Én az
NSZK-ba mentem. Akkor ez nem

volt olyan egyszerű lépés, mint
ma. Csak 1986-ban volt ajánlatos hazalátogatnom, amikor már
megvolt a német állampolgárságom. Nagyon hosszú volt az a hét
év család nélkül.
Németországban
nősültem,
fiam, Simon is ott született. Hos�szú ideig meg sem fordult bennem a gondolat, hogy hazajöjjek.
Sorsom történései, a válásom,
szüleim halála azonban másként
alakították érzelmeimet. Rövid idő
alatt kialakult bennem az intenzív
érzés, hogy haza kell jönnöm. Azok
a dolgok, amiket ott nagyon szerettem – és ma is becsülök – egyre
inkább háttérbe szorultak, eluralt
a vágyakozás.
Amikor döntöttem a hazatelepülésről, természetesen kikértem
a fiam véleményét is. Simon, aki
ott született, ott járt iskolába, kialakította már baráti körét, nagy
örömömre mégis támogatta a gondolatot. Sőt! Úgy döntött, hogy ő
is velem tart. Ez boldoggá tett, és
büszke vagyok rá. Ma már közösen
fedezzük fel bringával Félegyháza
eldugott utcácskáit. Én idézem
a múltat, és mondogatom, hogy
mennyit fejlődött ez a város a hetvenes évekhez viszonyítva.
Édesapja gondolatait Simon mosollyal és bólintással helyeselte,
majd elmondta, hogy nem is volt
olyan nehéz számára Németországból Magyarországra települni.
– Könnyű volt azért, mert ha
összehasonlítja az ember a két országban élők mentalitását, kiderül,
hogy itt szívélyesebbek az emberek.
Több emberséget, melegséget, közelséget érzek. Németországban,
a mindennapi életben a vagyon, a
teljesítmény, a pozíció, a karrier a
meghatározó. Félegyházán nagyon
tetszik az emberek őszintesége,
segítőkészsége. Járok az utcán, a
piacon és megszólítanak: szia, hogy
vagy, mesélj valamit. Az ilyesmi Németországban nagyon hiányzott.

Hájas Sándor
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Sport a család mellett
Másképp telik az idei karácsony Busa Imre számára, aki a Kiskunfélegyházi HTK és a Félegyházi Térségi Sportiskola labdarúgó
szakosztályának vezetőjeként immár családapaként készül az ünnepre. Busa Imre életébe október végén kis csöppség érkezett,
Bálintka megszületése teljessé tette a családot. A kisbaba sok
odafigyelést igényel és az ünnepvárást is megváltoztatta. Párjával, Bányai Arankával meghitt hangulatban ünneplik a karácsonyt.
– Hogyan készültök az ünne– Megjelentek a gyermekkel kappekre?
csolatos dolgok is, ugyanúgy ké– Bálintka október 30-án szüle- szülünk, mint eddig, csak kevesebb
tett meg, teljesen átalakította az idővel. A karácsonyfánk már megeddigi életünket. Nyugodt kisbaba, van, de helyszűke miatt még nem
az éjszakákat végigalussza. Sokan tudjuk hová állítjuk. Az ajándékok
mondják, hogy ez meg fog változ- kiválasztásánál a baba is velünk
ni, de az energiánk megvan hozzá, van, általában nyugodtan alszik a
hogy figyeljünk rá. Születése miatt babakocsiban.
több időt töltök a családdal. Emel– Fontos a család, de a labdalett a munka sem lett kevesebb, a rúgásra is jut idő?
sport és a családi cég sok odafi– Jól időzítettük a babát, épp
gyelést igényel. Néha nehéz össze- az őszi szezon végére született. A
egyeztetni, de eddig sikerült meg- tavaszi szezon kezdetéig úgy gonoldani. A nagyszülők folyamatosan dolom, hogy kialakul a napi rutin
segítenek, így kettőnkre is jut idő. Bálintkával. Marad idő a focira is,
Közösen támogatjuk egymást, mert az utánpótlásban és a KHTK-ban is
egyikünk sem gyakorlott szülő. A van tennivaló. Az utánpótlás csapapelenkázás, etetés is így zajlik. Ari tok teremtornákon szerepelnek, a
lett az otthonmaradó szülő, a há- felnőttek január közepén kezdik a
ziasszony, de mindenben segítem. felkészülést. A játékot sem hagyom
Leírhatatlan érzés, amikor a kis Bá- abba, bár ősszel keveset edzettem.
lintka rám mosolyog, látom rajta, Nem állhat meg az élet a Busa
hogy jól érzi magát.
Kft-ben sem, mert az biztosítja a
– Családapaként miben más ez megélhetést, így a sport se működa karácsony, mint az eddigiek?
ne nélküle. Ha rangsorolni kellene,

akkor a család és a cég mögött áll
a labdarúgás, de bizonyos szituációkban a helyzet néha megváltozik.
A családi eseményeket úgy szervezzük, hogy jusson idő a focira is. A
család rugalmas ebben, tudták mit
vállalnak.
– Nagyon jól szerepel idén a
KHTK. Hogyan látod az évet, az
esélyeket?
– Az őszi bajnoki remeklés pozitív
meglepetés, előzetesen nem gondol-

tam, hogy vezetni fogunk. Kétesélyes a bajnokság, a Tiszakécske és
köztünk dőlhet el. Nem számítottam ilyen jó eredményre, ismerve a
Tiszakécske pénzügyi lehetőségeit.
Ott főállású labdarúgók vannak, míg
nálunk mindenki munka után készül
heti három edzéssel. A feljutásról
korai még beszélni, nyárig sok minden történhet. Jóval több pénzt és
energiát igényelne az NB III a játékosoktól és tőlem is. 
G. Z.

A szerzetes nem elvont ember
P. Puskás Antal pálos szerzetes, pálosszentkúti perjel egyebek
mellett a szerzetesi életről beszélt azon a rendezvényen, amit
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tartott a Constantinum
Intézményben. A Makányné Óvári Éva-vezette beszélgetésen elhangzottakból ad ízelítőt az alábbi írás.
– A pálosszentkúti szerzeAntal atya a szerzetesi életről
elmondta: – Van benne minden, teseket egyre többen megisami a rendes ember életében. Van merték az elmúlt években. Kööröm és bánat is. De különlegessé- szönhető ez annak is, hogy sok
ge talán az, hogy mindezek fölött világi eseményt is befogadtak
ott van a Jóisten, akinek a szol- a kegyhelyen, köztük a motogálatában vagyunk. Minden, amit rosok és a lovasok nagy ös�megélünk, az evangélium szolgá- szejöveteleit is. Ez azt jelenti,
latában történik, őérte tesszük, hogy egyre jobban közelítenek
minden feléje irányul. Ez a szer- a világi élethez?
– Én inkább azt mondanám,
zetesség különlegessége. Azt gondolom, hogy a többi keresztényhez hogy mi engedjük egyre közelebb
hasonlítva nem elvont ember a a világi életet hozzánk. Ez is azt
szerzetes. Ugyanazt éli meg, mint szolgálja, hogy megszólíthassuk
mindenki, csak radikálisabban, az a társadalom különböző rétegeit, amiről talán elsőre úgy tűnik,
evangéliumi tanácsokra alapozva.
– Mit jelent az, hogy radiká- hogy semmi köze sincs az Isten
országához. Az embereknek általisabban?
– Krisztusért, és Isten országá- lában előítéletük van egy motoért a szegénységet, tisztaságot és rossal szemben. De én is rájötaz engedelmességet vállalja. Te- tem, hogy ez nem ennyire egysíkú.
hát mindent hátrahagy, csak hogy Vannak nagyon elkötelezett emberek közöttük. Motoros barátaink
Krisztusnak szolgáljon.

között kétfajta szolgálat van. Egyrészt az evangelizáció, másrészt
az, hogy akik már elkötelezettek,
azokat erősíteni kell, megtartani a
közösségben.
– Miért választotta hivatásának a szerzetességet?
– Azt gondolom, hogy a választás, a döntés, az már csak egy
utolsó pontja volt egy folyamatnak, amit Isten indított el. Azzal,
hogy elkezdett magával megismertetni. Megmutatta, hogy mit
jelent az öröm, az ő közelében
lenni. Erre csak igent tudtam
mondani. A miért ebben rejlik.
– Mik voltak ennek a mindennapi, kézzel fogható momentumai?
– Amikor katonakoromban, katonabarátaim révén megismerkedtem az evangéliummal, Krisztussal, akkor egy óriási rend volt
az első tapasztalatom. Minden
a helyére került: az emberi viszonyok, az emberi élet célja. Az
erkölcsi rend visszaállt, és ennek
révén született meg bennem az a

vágy, hogy megismerjem még jobban Istent és az evangéliumot.
– Amikor eldöntötte, hogy
szerzetes lesz, mit tett?
– Átlógtam a határon Márianosztrára, ugyanis én a Felvidéken egy Párkány melletti kis faluban éltem. A templomban éppen
búcsú volt akkor, ott láttam meg
a pálosokat. Rögtön megragadott
az egész. Ezt követően még kétszer elmentem hozzájuk, majd ott
ragadtam. Én abban hiszek, hogy
aki szerzetesnek kívánkozik, annak Isten már régen megtervezte
a szolgálatát, csak követni kell az
utat.
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Embert találni, embert szolgálni
A Katolikus Karitász mint minden évben, úgy az idén is a
Caritas Hungarica Díjjal ismeri
el azoknak az önkénteseknek
a munkáját, akik hosszú évek
óta áldozatosan szolgálják
rászoruló, magányos, beteg
embertársainkat. Az idén 39
önkéntes részesült az elismerésben, amelyet október 10én, szombaton adott át Spányi
Antal püspök úr, a Katolikus
Karitász elnöke és Écsy Gábor
atya, a segélyszervezet igazgatója a Magyar Szentek Templomában Budapesten.
Spányi Antal szentbeszédében
így fogalmazott: „Embert kell elérni, embert kell találni, embert kell
szolgálni! És ez a szolgáló szeretet, az embertársunkon keresztül,
magához az Istenhez visz bennünket. Ahhoz az Istenhez, aki meghívott, aki elküld, aki ott kopogtat
szívünk és lelkünk ajtaján, mert ott
szeretne velünk járni, velünk lenni.
Hiszen ő maga akar a mi fülünkkel
hallgatni, a mi ajkunkkal vigaszt
szólni, a mi arcunkkal mosolyogni,
a mi két kezünkkel segíteni.”
A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegyéből négyen részesültek
a magas kitüntetésben azok közül,
akik meghallották ezt a hívó szót.
Közöttük a félegyházi Solymosi
Lászlóné Terike, aki mintegy másfél évtizede végzi áldásos munkáját
a Szent István Karitász csoportban.
Kezdetben havi egy ingyen osztásnál
segédkezett, majd egyre több fela-

datot vállalt. Amikor pedig vezető,
Kurucz Béláné Mártika meghalt,
elvállalta a csoport koordinálását.
Önkéntes munkájáért már 2012-ben
a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász Pro Caritate dicsérő
oklevéllel ismerték el, a „Krisztus
szeretetét követő példamutató Karitász- szolgálatért”.
– Miből áll az önkéntesek
munkája? – kérdeztük a kitüntetettet, aki – mint mondta – még
több lendületet és lelkesedést merített az elismerésből.
– A csapatnak hat állandó tagja
van, és alkalmanként vannak segítőink, fiatalok és idősek egyaránt.
Tevékenységünk legnagyobb részét
az adományok gyűjtése és szétosztása teszi ki. A városban élő szociálisan rászoruló emberekhez nem
csak az ünnepeken jutunk el, hanem a hétköznapokon is. Húsvétkor

a templomi gyűjtésből adtunk élelmiszercsomagokat, karácsonyra a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
pályázatán vettünk részt sikeresen,
és a TESCO Áruházban gyűjtött tartós élelmiszereket osztottuk szét a
rászoruló családoknak. Egész évben rengeteg adomány talál gazdára a munkánk nyomán Félegyháza
rászorulói között a ruhától a cipőn,
tűzifán, bútoron, élelmiszeren át az
Erzsébet-utalványig és a beiskolázási segélyig, amit az országos karitász központtól kaptunk. Sikeres
program volt például a Katolikus
Karitász országos kályha segélyprogramja is, aminek keretében
két félegyházi család kapott nagyon szép új kályhát a tartozékaival
együtt.
Ebben az évben még külföldre
is sikerült adományt küldenünk: a
Böjte Csaba szerzetes által fenn-

tartott dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek tartós élelmiszerrel, ruhával, cipővel, játékokkal
sikerült örömöt szerezni. Júniusban volt egy combnyaktörésem, de
a karácsonyi adománygyűjtésben
– ha bottal is – már részt tudtam
venni. Örömmel teszem, bár nem
könnyű feladat megtalálni a hangot
az adományozóval, az adománygyűjtővel és az adományozottal is.
Az adományokról egyébként szigorú elszámolást kell készítenünk az
Országos Karitász Központnak ami
nagyon időigényes, de megerősíti az
adományozók bizalmát is. Gyakran
töltünk be közvetítő szerepet a családok és az adományozók között,
amikor csupán annyi a szerepünk,
hogy segítünk egymásra találniuk.
Jó kapcsolatot ápolunk a félegyházi intézményekkel is, a hajléktalan
szállóval, a családok átmeneti otthonával, az iskolákkal, tanyagondnokokkal, a gazdakörrel… Csoportunkat az önzetlen segítés, az
összetartás és a szeretet jellemzi.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki
Hajagos Gyula plébános úrnak és
minden közvetlen munkatársamnak, önkéntesnek és adományozónak, akik fáradságot nem ismerve
segítik a munkánkat.
– Hogyan telik Terikééknél a
karácsony?
– A szentestét a fiaméknál töltjük családi körben. Hiszen a karácsony számomra is a szeretteimmel való együttlétben teljesedik ki.

T. T.

tet ünnepén sokkal többször kell
érzelmi, pszichiátriai és egészségügyi problémák miatt segítséget nyújtani, mint más napokon. Az ünnepek idején sajnos
az is gyakrabban előfordul, hogy

a túlzott alkoholfogyasztás okoz
gondot. Bizony emiatt többször
kell súlyos balesetekhez is vonulnunk. De akik itt dolgoznak,
azok ezt már megtanulták.

s. r.

Ünnepek a mentőknél
A mentőszolgálatnál karácsonykor is teljes értékűen jelen kell
lenni. A félegyházi állomáson dolgozók és családtagjaik ezt
megértik, elfogadják. A közel 30 fős közösség igyekszik az ünnepi ügyeleteket úgy beosztani, hogy figyelembe veszik egymás
kérését, igényét.
– Akik nálunk dolgoznak, azok igazságosan teljesíteni. Az időhamar megtanulják azt, hogy sebbek általában a karácsonyt, a
bizony az ünnepek alatt is fe- fiatalabbak inkább a szilvesztert
szes szolgálatot kell teljesíteni kérik szabadnak. Én például az
– mondja Papp György mentőál- év utolsó napján dolgozom. Terlomás-vezető, mikor a mentők mészetesen azért ünnepelünk is
egy kicsit. Állítunk fenyőfát, tákarácsonyáról beszélgetünk.
– Kicsi, de egymásra figyelő, mogatóinktól is kapunk egy kis
jó a csapatunk. Havonta készít- szaloncukrot, édességet, illetve
jük el a beosztást, az ünnep- mi is hozunk magunkkal a karánapokét pedig különös gond- csonyi bejgliből.
– Az év végi ünnepek a hétdal. Van egy kívánságfüzetünk,
amelybe mindenki beírja, hogy köznapoktól eltérő kihívások
mely napokon szeretne szabad elé állítják a mentőket?
– Igen. Karácsonykor, a szerelenni. A kéréseket igyekszünk
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Amikor megtanultam csuhéból angyalkát készíteni
Már akkor tudtam, hogy valami
különlegeset tanulhatok Rigó
Imréné Marikától, amikor először találkoztunk. Újságért jött
a szerkesztőségbe, a félegyházi piacról „ugrott” át. Dióbelet
árult, azt a papírhéjú fajtát,
amit olyan gusztusosan lehet
megtörni, hogy sértetlenül félben marad a bél.
Nem csoda, hogy gyorsan elkapkodták a vevők. Így Marikának
maradt még egy kis ideje a fülöpjakabi busz indulásáig, beugrott hát
hozzánk. S ha már ott volt, mesélt
az „otthoni” asszonyokról, akikkel
összeülnek néha kézimunkázni,
csuhéból angyalkát kötni meg kosarat fonni. Mellette verselnek és
balladákat énekelnek. Marika szeretettel invitált: látogassuk meg
őket! Ígérte, ha elmegyek, megtanít
csuhé angyalkát készíteni. Én ezt
igen vonzó ajánlatnak találtam,
így a sportszelet csomagolópapírt
– amire Marika telefonszámát feljegyezte – gondosan megőriztem.
Azt sejtettem, hogy különleges
vendégszeretetben részesítenek a
talpraesett, munkában edződött
fülöpjakabi asszonyok. A bánásmód azonban, amiben a községi
könyvtár elszeparált termében részünk volt, több volt ennél is: mármár zavarbaejtő. Meghívónk, Rigó
Imréné Marika mellett Koncz Jenőné Marika, Vakulya Istvánné
Sárika és Kovács Krisztina nem
csak a két kezük munkáját osztották meg velünk, hanem lelkük
legrejtettebb titkait is. Igaz, versbe,
balladába csomagolták.
– Erős izommunkát kívánnak ám
ezek a kosarak, mert igen nehéz
úgy összetekerni a csuhé hajat,
hogy engedelmeskedjen a kezünknek – mutatja az otthonról hozott,
kész darabokat Koncz Jenőné,
majd Rigóné Marika fűzi tovább a
szót.
Hirdetés

– Az erdő szélénél születtem,
az 50-es évek elején voltam 18
esztendős. Ifjú korunkban az volt
a szórakozásunk, hogy esténként
meg vasárnap délután összejöttünk, megtanultuk egymástól a
csuhéfonás fortélyait, meg minden balladát és betyárnótát. Nem
volt villany még az iskolában sem,
mégis csodálatosan szép időszak
volt az! Gubcsi Lajos tanár úrtól
tanultuk a matekot és az irodalmat
is, igen szigorúan vette. Már akkor
rajtam maradt a versmondás, amivel az utóbbi húsz évben bejártam
a fél országot. Voltam Solton, Kerekegyházán, Kunszentmiklóson
is nyugdíjas rendezvényen. Azt a
verset szeretem, amiben érzelmek
vannak: fájdalom, gyötrelem és
remény. Az ilyet hamar megtanulom. Bezzeg arra, hogy hol tettem
le tegnap a késemet, nem emlékszem – nevet magán Marika, s vele
kacagunk mi is.
Aztán verselni kezd. Szomorúra

vidámat, vidámra szomorút. Láthatóan lelkesíti az élmény, hogy
szűk körű, de annál odaadóbb közönsége vele együtt éli meg a költészet mélységeit és magasságait,
sír és nevet. Ady Endre, Kányádi
Sándor örökbecsű sorainak felidézését balladák követik a rögtönzött
műsorban, Sárika előadásában.
– Lánykoromban legeltettük a
teheneket meg a disznót, karaszoltunk estig, utána tanultunk a petróleumlámpa fényénél. Mentünk
dolgozni, vitt a traktor bennünket,
mi meg énekeltünk rajta. Akkor
tanultam meg ezt a sok balladát.
Később hosszú ideig nem énekeltem, elfelejtettem mindet. Aztán,
egyszer csak szőlőkötözés közben
jöttek elő az emlékezetemből a sorok. Egyik a másik után. Én meg
feljegyeztem mindet.
Az asszonyok keze éneklés közben is gyorsan mozog, és még arra
is marad türelmük és figyelmük,
hogy nekem is megmutassák a
fogásokat. Készül a fejecske, köré
gondos munkával fonjuk a glóriát,
csipkézzük a köpenygallért, gondosan igazítjuk a szárnyakat…
– Errefelé az a szégyen, ha valaki nem dolgozik, meg ha gazos a
kertje – szögezi le Marika, és azzal
minden jelenlévő egyetért, hogy
életüket nem igen keserítette meg
eddig a tétlenség. A dolog ezeknek
az asszonyoknak létszükség. Mikor
elfogyott odakint a nap, ha más fontos teendő nem akad, hát készülnek
az angyalkák és csuhérózsák. Ezekből mindig van egy-kettő Marikánál

is, hogy ajándékba adva megenyhítse a szigorú pillantásokat, mosolyt
csaljon idegen arcokra, összekössön két tekintetet.
Koncz Jenőné Marika 75 évesen
is napkeltétől napnyugtáig dolgozik, biotermékeket termelnek az
5 ezer négyzetméteren. Nehezen
bírja már, de rá vannak szorulva – mondja. – Nagyon kevés a
téesz-nyugdíj: 29 év után 29 ezer
forintot kap a férjem. Ha nem termelünk mellé, akkor nem élünk
meg.
Azért a téesznek sok mindenért
hálásak a fülöpjakabi asszonyok.
Rigóné Marika például asszonykoráig sosem járt a bugaci községhatáron túl, a téesz vitte el először kirándulni. Sárika – így meséli – soha
életében nem volt nyaralni. Három
fiútestvér, három fiúgyerek és hat
fiúunoka mellett akkor szolgálták
ki, amikor egyszer kórházban volt.
Hát, többek között ezek az as�szonyok népesítik be Fülöpjakabon
havonta két alkalommal a közösségi házat, és csaknem 40 társukkal
együtt beszélgetnek, felköszöntik
egymást, máskor vendégklubokat
fogadnak. Előfordul az is, hogy ők
látogatják meg a bugaci, kunszállási, vagy félegyházi nyugdíjas klubokat. Ezek az asszonyok csinosítják
a fülöpjakabi kerteket, küldik megtermelt kincseiket a városokban
élő gyermekeiknek és unokáiknak.
Ezek az asszonyok tanítottak meg
engem csuhé angyalkát készíteni.
A szívembe zártam őket.

Tóth Timea
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Légy áldás minden nap valakinek!
Abbahagyta a jogi egyetemet a
színészetért, majd a színészet
mellett jogi diplomát szerzett.
Végül rendőrként, a bűnmegelőzési munkában érezte azt,
hogy kiteljesedett. Mellette
az anyaság és az önkéntesség a szenvedélye. Lételeme a
nyüzsgés, a jelenlét, az adás.
Önmagából, önmaga és mások
gyarapodására. Azt mondja:
igyekszik úgy élni, hogy minden egyes nap áldás legyen
valakinek. Dr. Horváth-Rekedt
Grétával beszélgettem.
– Félegyházi vagyok, a Móra Ferenc Gimnáziumban keresztény
tagozaton érettségiztem, majd
jogi egyetemre mentem, amit egy
év után abbahagytam. Békéscsabán tanultam színházművészetet,
majd Veszprémben dolgoztam színészként. Bármennyire is vonzott
azonban a színpad, nem tudtam
elképzelni magam hosszútávon abban a közegben: én családot, gyerekeket akartam, és úgy tűnt, hogy
a kettő nem összeegyeztethető. A
színházhoz való kötődésem örökre
megmaradt, de miután elvégeztem
a jogi egyetemet, hazajöttem Félegyházára. Kezdetben adminisztratív munkát végeztem és mellette
a művészeti iskolában tanítottam,
majd Kecskemétre kerültem a
rendőrségre, ahol szabálysértési
előadó voltam az igazgatásrendészeti osztályon. Emellett elvégeztem a drámapedagógia szakot –
kezdi a bemutatkozást Gréta.
2008-ban férjhez ment, 2009ben élte át először az anyává válás
misztériumát. Ő persze kisbabával
sem volt az az otthonülős fajta,
Döme fiával közösen jártak ölbeli
játékos foglalkozásokat és babatornát tartani a város és a kistérség baba-mamáinak.
– Sosem fértél a bőrödben? –
kérdezem, és tudom, hogy jól érti
a formás pici asszonyka, akit bár
ma már két gyerek vár otthon – két
évvel ezelőtt megszületett Dani is
–, most mégsem az uzsonnaidő
miatt fészkelődik, hanem mert egy
óra múlva fellépése lesz.
– Már a középiskolai életemet
is ez határozta meg. Egyrészt,
mert úgy érzem, hogy az Isten
adta talentumokat kötelességem
kihasználni. Másrészt meg bevallom: nem tudok nemet mondani
egyetlen felkérésre sem – mondja
huncut mosollyal. De hát hogy is
tehetné, ha akár egyetlen embernek is örömöt szerez a jelenlétével,
egy dallal, vagy verssel.

Gréta vállalja: igen, folyamatosan „nyüzsög”. Alapító tagja volt a
Félegyházi Táncszínháznak, máig
büszke a Kasza Ákossal közösen
színpadra vitt „profi” amatőr előadásokra. Azt mondja, egyszerűen és
magától értetődő módon került bele
a félegyházi kulturális közegbe, ami
vitte magával, formálta, és közben
kétségtelenül ő is hatással volt rá.
Döme születése után került a
félegyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztályára, bűnmegelőzési
előadónak. Itt érezte azt – meséli
–, hogy megtalálta a helyét. Idősekkel, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozhat, és ennek keretében egy
csomó hasznos és sikeres programot sikerült megvalósítania. Két
éve van otthon Danival, februárban
megy vissza dolgozni.
– Addig is önkéntesként és ifjúságsegítőként tevékenykedem a
Natura Hungarica és a Kreatív Mozaik Alapítványoknál, a Félegyházi Táncszínháznál, Papp Vikivel,
Dobák Sárával és Bajzák Andreával közösen pedig a városházi
programokba is becsempésszük
az ifjúságsegítést. Különösen szeretek fiatalokkal foglalkozni, ez
nekem is egy tanulási folyamat,
ami hozzásegíthet jobb emberré és
jobb szülővé válni.
Ilyenkor, adventkor Grétáékhoz
is a csodavárás költözik be. Megírták már a listát a Jézuskának, a
fenyőfát pedig a gyerekekkel közösen vásárolják meg és díszítik fel.
– Mivel nekem az utolsó napokban is fellépésem van, az ünnepi
készülődés nálunk nem a megszokott mederben zajlik. Szenteste

napján délután 4 órakor még lesz
egy előadás a református templomban, amiben szerepet vállaltam.
Ezután megyünk a szüleimhez, ahol
a vacsoraasztalt körbeüli a család.
Az év végi ünnepeket övező napokban férjemmel különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy együtt
legyünk a gyerekekkel. Mindennap
elmegyünk korcsolyázni, esténként
pedig begyújtunk a kandallóba és
közösen társasozunk, kártyázunk.
Gréta – így mondja – azóta ismeri a belső békét, amióta van
Isten számára. Igyekszik a keresztény értékek szerint élni, szem
előtt tartva a Biblia szavait.
– Hálát adok minden nap mindazért, amim van. Például a szüleimért, akik a legcsodálatosabb
emberek a Földön, akik nélkül nem
lennék az, aki vagyok. Minden gyereknek olyan nagyszülőket kívánok, mint ők, akik nem restek akár
négykézlábra ereszkedni az uno-

káikkal. A gyermekeimért, akikből
megtért keresztény embereket, és
persze bátor és talpraesett férfiakat szeretnék nevelni. A férjemért,
Csabáért, aki nagyszerű apa.
Elmondhatatlanul boldoggá tesz
látni, amikor például végtelen türelemmel építi össze Döme fiunkkal a zsibvásáron vett hangfalakat
régi kiszuperált autósrádiókkal, és
megnyugtat a tudat, hogy amikor én
már teljesen kifogytam a használható nevelési módszerekből, akkor
ő az ölébe ülteti a nagyobbat és egy
férfias beszélgetéssel 2 perc alatt
megoldja a konfliktust. Hálás vagyok
az otthonomért, a barátaimért, akik
nélkül nem lenne teljes az életem.
Ők Koncz Eszti, Csonka Szilvi és
Kárpáti Rita. Velük együtt számos
nagyszerű programot valósítunk
meg, de az alkotás mellett együtt járunk tűzön és vízen, mélységben és
magasságban is. Hálás vagyok, mert
teljes az életem.
Tóth Timea

Hirdetés

Tisztelt Tagjaink, Ügyfeleink!
Értesítjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat
az Innovációs Központból elköltözött.
Irodánk új címe a Kossuth utca 1., a Városháza épületében a földszint 8.
szám alatt található meg a szokásos időpontokban. A költözés és az ünnepek
miatt az első ügyfélfogadási nap 2016. január 11. hétfő.
Mivel a Társulat elszámolási eljárása hamarosan elkezdődik, ezért a jövő évre
nem postáztuk ki a csekkeket. Kérjük a folyó év végéig esetleg fennálló tartozások rendezését. A további teendőkről értesíteni fogjuk az érintett tulajdonosokat.
Békés, áldott Karácsonyt
és örömökben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
Kiskunfélegyházi
Víziközmű Társulat Intézőbizottsága
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A nagy fejlesztések éveként kerül
2015 a BÁCSVÍZ történelemkönyvébe
Az idei esztendő a nagy projektek, fejlesztések és beruházások
zárásának éve volt a BÁCSVÍZ Zrt. életében – így összegzi Kurdi
Viktor, a Társaság elnök-vezérigazgatója a cég 2015-ös évét.
Különleges tizenkét hónap van
a BÁCSVÍZ Zrt. mögött. Cégünk
2015-ben ünnepli fennállásának
65. évfordulóját. Történelemkönyvünkben azonban nemcsak ezért
szerepel majd kiemelt helyen ez
az esztendő. Amellett, hogy 2015
januárjától Cegléd térségében 7 új
településsel bővült Társaságunk
működési területe és az ehhez
kapcsolódó integrációs tevékenységek is többletfeladatot róttak
munkatársainkra, idén zárultak
azok a nagyobb víz– és csatornafejlesztési projektek is, amelyek a
következő évtizedekre jelentősen
meghatározzák a közműves ivóvíz– és csatornaszolgáltatást –
mondta Kurdi Viktor. – Gondolok itt a szolgáltatási területünk
több településén lezajlott ivóvízminőség-javító programokra –
mint amilyen pl. a „Kék-víz” volt
Bács-Kiskun Megye területén –,
valamint a csatornahálózatokat és
szennyvíztisztító telepeket érintő
fejlesztésekre is. Ezek a projektek
összesen mintegy harmincmilliárd
forint beruházási összértéket tesznek ki, és szinte mind az elmúlt két
év során fejeződtek be. Ez óriási
fejlesztést, hatalmas műszaki előrelépést jelent a víziközmű-szolgáltatásban.
– A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program számos települést
érintett. A projekt keretében
megvalósult
fejlesztéseknek
köszönhetően
negyedmillió
ember jut egészséges és tiszta ivóvízhez ebben a térségben.
Ezen belül mit hozott a beruházás-sorozat Kiskunfélegyháza
számára?
– Az egész beruházás egyik
leglátványosabb eleme volt az új,
1500 m3 térfogatú víztorony megvalósítása a kiskunfélegyházi lakótelepen. Az új torony 56 m-es
magasságával és elhelyezkedésével is jobban illeszkedik a Város
lakosságának jelenlegi igényeihez
– a lakótelepi emeletes házakban

lakók jelentős javulást érezhetnek
mind a víznyomásban, mind pedig a vízminőségben, hisz sokkal
rövidebb vezetékszakaszon jut el
hozzájuk az ivóvíz, mint a régi víztoronytól. Az új vasbeton építmény
kapacitásában is háromszorosa
az előzőnek, így a környező kisebb
települések ellátásában is közreműködik az újonnan kialakított
víziközműrendszer.
A térségben az ivóvízminőség-javító program keretében bővült az
ivóvízhálózat is. Kiskunfélegyháza
Halesz és Selymes településrészeinek ellátására összesen 41 kilométer hosszúságban épült új hálózat, mely várakozásaink szerint
több mint 700 új fogyasztási hely
bekötését teszi majd lehetővé, és
mintegy 5000 ember közműves
ivóvízellátását oldja meg. A rákötési igények folyamatosan érkeznek, a Tölgyfa u. 3/a alatti ügyfélszolgálati fiókirodánkban várjuk új
ügyfeleinket, ahol munkatársaink
részletes tájékoztatást nyújtanak
a rácsatlakozás és szerződéskötés
feltételeiről.
Várjuk továbbá még ezév végéig
azokat az ingatlantulajdonosokat is
szerződéskötésre, akik ingatlanja
előtt a közelmúltban valósult meg
a szennyvízcsatorna hálózat. A hatályos jogszabályok szerint ők kötelesek rákötni a rendelkezésükre
álló közműre, és amennyiben ezt
eddig nem tették meg, a Kormányhivataltól erre felszólítást fognak
kapni. Bizonyára mindannyian tudják, hogy a csatornafejlesztések is
uniós támogatással jöttek létre,
melynek feltétele volt a rákötések
teljesítése 2015. év végéig, ezért
is nagyon fontos és sürgős, hogy
igazolni tudjuk, hogy a lakosság
az elkészült rendszert használatba
vette. Kérjük tehát az érintetteket,
hogy keressék fel fiókirodánkat a
szerződéskötés céljából.
– Van-e a BÁCSVÍZ Zrt.-nek
szerepe a fent említett projektek megvalósításában is vagy
csak az üzemeltetést vállalják?

– Nagy örömünkre szolgál, hogy
már a tervezés és a megvalósítás
folyamatában is részt vehettünk,
képviselhettük a szakmai szempontokat. Egyrészt segítettünk a
szakszerű megrendelői követelmének megfogalmazásában, illetve
a vonatkozó előírások betartatásában. Műszaki segítségnyújtást,
támogatást biztosítottunk a projektek előrehaladásához. Másrészt
egyes munkafázisokban alvállalkozóként is rész vállaltunk, ezáltal
olyan árbevételt realizálva, amely
a víz- és csatornaszolgáltatáson
túlmutat. Ennek az árbevételnek
is köszönhetjük azt, hogy már az
eddigi adatokat figyelembe véve
nagy biztonsággal kijelenthetjük,
hogy a Cégünk idei üzleti terve is
teljesül. Várhatóan tízmillió forint
körüli mérleg szerinti eredménnyel
zárjuk a 2015-ös esztendőt.
– Tevékenységüket, eredményességüket minden bizonnyal
nemcsak a vállalaton belüli események, folyamatok, hanem az
országos tendenciák is befolyásolják. Mit tudhatunk ezekről?
– Hazánkban a víz– és csatornaszolgáltatás gazdálkodási egyensúlya megbillent, és a cégek nem
fenntartható pályán mozognak.
Ilyen körülmények között pedig
csak úgy lehet túlélni, illetve eredményesen működni, ha a vízműtársaságok találnak más bevételi
forrásokat is. Nekünk ez megadatott, és nagyon örülünk annak, hogy
2015-ben sikeresen éltünk is a lehe-

tőségekkel. Minden elismerés megilleti a munkatársaimat. Valamennyi
szervezeti egység kivette a részét a
megnövekedett feladathalmazból,
dacolva hőségriadóval vagy éppen
a csapadékos időjárással. Tudni
kell ugyanis, hogy a víz– és csatornahálózatok fektetése, a különböző terepi munkák az időjárásnak
nagyon kitett tevékenységek, és az
az öt hőségriadós időszak, amely
az idei nyarunkat „színesítette”, bizony komoly próbatételt jelentett a
munkatársaknak.
– Mit várnak a következő esztendőtől? Mik a cég kilátásai
2016-ra?
– Ha előretekintünk az előttünk
álló időszakra, egyelőre nem látunk még olyan nagy projekteket,
mint amilyenek idén voltak. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy 2016ban is megtaláljuk majd azokat a
lehetőségeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a Cégünk működőképessége, üzemeltetési színvonala
ne csökkenjen, és jó irányba tudjuk
előremozdítani a szolgáltatásainkkal kapcsolatos paramétereket.
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Karácsonyi Kupáért futsaloztak
Első alkalommal hódította
el a miskolci DVTK-Vénusz a
harmadik alkalommal megrendezett Karácsonyi Női
Futsal Kupát. Az Astra Kiskunfélegyházi Bullsnak nem
sikerült a címvédés, de fölényes, 11-2-es győzelemmel
zárt a negyedik helyezett
Debreceni EAC legyőzésével. A legjobb kapus Hargas
Annamária, az ezüstérmes
Univerzum játékosa lett, míg
a gólkirályi címet Bereczki
Orsolya szerezte meg büntetőpárbajban Miliczki Noémi
előtt. A torna legjobb játékosának díját az Astra játékosa,
Dikanová Dominika nyerte.

Nem volt esély
a győzelemre
Megszakadt a győzelmi sorozat, elszenvedte első vereségét a
2015/16-os szezonban a Kiskunfélegyházi HTK az NB II dél-keleti
csoportjának idei utolsó fordulójában. A félegyháziak a második
helyezett Kunszentmártontól kaptak ki ellentétes félidőt követően
37-26-ra. A KHTK a szünetben
még két góllal vezetett, de a második félidőben mind támadójátékban, mind pedig védekezésben
szétesett. A tabella élén a Kunszentmárton és a félegyházi csapat 20-20 ponttal telel, várhatóan
kettőjük között dől el a bajnoki
cím sorsa.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
11. ford. 12.06. Kiskunfélegyházi HTK – UniTrade Kunszentmárton KSK (19-17) 26-37

Rekord résztvevő

Tizenhat versenyszámban, több
mint százan álltak rajtkőre a kiskunfélegyházi uszodában a megyei
utánpótlás rövidpályás bajnokságon december 6-án. A Bács-Kiskun Megyei Úszó Szövetség és a
Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület
közös eseményén a félegyháziak
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mellett kecskeméti, kalocsai, bácsalmási, kiskunhalasi és bajai
úszók indultak el. A Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 12 aranyérmet, 11 ezüst és 13 bronzérmet
szerzett. Felkészítő edzők: Vízhányó Emília, Kiss Brigitta,
Luchmann Péter.

Félegyházi magyar bajnok
Kaposváron tartották meg a szabadfogású diák magyar bajnokságot december 5-én, ahol Szécsényi Ádám a nehézsúlyúak között
minden ellenfelét legyőzve nagy
fölénnyel szerzett bajnoki aranyérmet. Ádám a mostani címe mellett
tavasszal kötöttfogásban diákolimpiai győztes lett és mindkét fogásnemben vezeti az országos ranglistát. Biztató a jövőre nézve, hogy a
közelmúltban az idősebbek között
is érmet nyert az országos bajnokságon. Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Súlyokat a magasba!

A XIII. Sébi-kupa fekvenyomó versenyt rendezték meg december 12én a Darvas iskolában. Az évzáró
megmérettetés egyben a III. Szabó
József emlékverseny is volt. A verseny megkezdése előtt a fiatalon elhunyt sportoló, Szabó József nagypapája Feri József kupát adott át
a világkupa győztes Szabó Tamásnak és Séberger Györgynek, a
fiatalok sportolásának segítéséért.
Szabó József sportolói nagyságát Vörös János méltatta:
Szabó József született 1990.
szeptember 9-én, meghalt 2012.
december 5-én, élt 22 évet. Nagyon
küzdött, mert meg akarta mutatni,
hogy igenis lehet teljes életet élni
„fogyatékkal”, lehet előretörni a
sportban, ha az ember eleve hátrányból indul, akkor is.
A XIII. Sébi-kupa végeredménye:
Legjobb női versenyző: Kosztin
Flóra.
Férfiak 70 kilogramm alattiak: 1.
Répás István, 2. Hedlik Ádám.
70-85 kilogrammos súlycsoport:

1. Kozák Sándor, 2. Szerdai Károly.
85-100 kilogrammos súlycsoport: 1. Krachner Lénárd, 2. Mákos Tamás.
100 kilogramm fölötti súlycsoport: 1. Kozák Imre, 2. Belne
Péter.
A torna vándorserlegét Kozák
Imre őrizheti.
Hirdetés

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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75 évvel ezelőtt hármasikrek születtek Félegyházán
Az ikrek születése mindig különlegességnek számít, fokozottan igaz ez az 1940-es évekre,
amikor még csak természetes
úton foganhattak meg a babák.
Kiskunfélegyházán 1940-ben
1032 gyerek látta meg a napvilágot (551 fiú és 481 lány),
ebből 10 esetben ikrek, egy
esetben pedig hármasikrek
jöttek világra. Városunkban a
polgári anyakönyvezés 1895-ös
bevezetése óta először 1940ben születtek hármasikrek, ők
a Dora-lányok.
A három kistestvér születéséről
először a Kiskunfélegyházi Közlöny 1940. december 29-i számának anyakönyvi rovata adott
hírt, ahol is a három kislány nevét
vastagabb betűvel szedték, mint a
többi újszülöttét.
Az 1940. december 23-án,

Karácsony előtt született babák
életében az első nyilvános szereplést a keresztelő jelentette,
amelyre 1941. január 15-én a kiskunfélegyházi Szent István Templomban került sor. Szinte adta
magát az ötlet, hogy a nem mindennapi gyermekáldást nem mindennapi keresztszülőkkel kössék
össze. Mivel az ikrek édesapja a
MÁV kocsirendezőjeként dolgozott, kézenfekvőnek tűnt, hogy a
MÁV elnökét, Horthy Istvánt, a
2
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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.) Fürge: Kb. 9 hónapos fekete-barna keverék kan, 11.19-én került be.
2.) Mogyi: Kb. 1 éves ivartalanított keverék kan, 11.19-én került be.
3.) Stefinó: Kb. 1,5 éves fekete Staffordshire keverék kan, 11.27-én a Szentesi úti benzinkútnál találták.
4.) Főni: Kb. 8 éves fekete, nagy termetű keverék szuka, 12.03-án a lakótelepről került be.
5.) Körte: Kb. 6 hónapos barna-fehér kölyök, 12. 05-én az Alpári útról 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

Nincs Karácsony PC Varázsló nélkül!
Dell Inspiron játékos notebook: Intel Core-i3 4005U, 4GB mem,
500GB HDD, Geforce 920M 2GB Video, 15,6” LED kij. 3 év gar.
Ajándék Win 8.1
br. ár: 167.990-Ft +ajándék egér
Wayteq xTab-7Q GPS-es 7”-os tablet, ajándék stylus!
1év garancia

br. ár.: 29.990 Ft

Nálunk megtalál mindent amit a fa alá tehet. Tabletek, notebookok,
asztali számítógépek és kiegészítők nagy választékban!

kormányzó fiát kérjék fel erre a
tisztségre.
Horthy István és felesége szívesen el is fogadták a megtiszteltetést, de személyesen nem
lehettek jelen a ceremónián. Erre
valószínűleg azért nem került sor,
mert Horthy Istvánné két nappal a félegyházi keresztelői ünnepség után, 1941. január 17-én
adott életet saját fiának, ifj. Horthy Istvánnak. A keresztszülőket
Szilberky Béla igazgató-helyettes

képviselte az egyházi szertartáson, ő adta át a Dora családnak
Horthyék 100 pengős ajándékát is.
A babák szülei nagy családról
gondoskodtak, hiszen az ikreken
kívül még hét élő gyermekük volt. A
Dora család több helyről is kapott
támogatást, a legnagyobb segítséget azonban egy új ház felépítése
jelentette, melynek költségeit részben a MÁV-dolgozók adták össze,
részben a Családvédelmi Alapból a
város fedezte. Az újonnan felépült
ház átadására 1941 őszén került
sor, az eseményen jelen volt Horthy
István, aki egyúttal meglátogatta
és apró figyelmességekkel meg is
ajándékozta kis keresztlányait. A
több illusztris vendéget felvonultató ünnepélyes házavatóról filmhíradó-felvétel is készült.
Ónodi Márta

Papagájkiállítás
– A kiállítással
az a célom, hogy
minél többen gyönyörködhessünk
Isten csodájában,
a színes, szép
p ap ag á jo k b a n ,
amelyek felvidítják szürke hétköznapjainkat –
mondta Németh
Nelli, a papagájok gyűjtője a
Szakmaközi Művelődési Házban
megrendezett kiállításon. A lelkes
gyűjtő és tenyésztő a világ minden
tájáról hozott magával madarakat,
amelyeket megsimogatni is szabad
volt.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Juhász Norina (anyja neve: Pintér
Mónika), Szurmik Emma Panna (Mészáros
Anita), Móczár Hédi Anna (Szeri Zsuzsanna),
Vikor Krisztián (Jani Alexandra), Varga Attila
Péter (Lovas Brigitta Terézia), Réczi Márton
(Hegedűs Brigitta), Szép Lilien (Szép-Nosza
Mariann)
KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Meghaltak: Bori Sándorné Gyovai Mária,
Kovács Pál, Karsai András, Szabó Lajosné
Bense Erzsébet, Miklós Lászlóné Nagy Margit,
Nemesné Fazekas Rozália Veronika, Szabó
Károly, Pálfi Tibor Tamásné, Kiss Mihályné
Szász Rozália Gizella – Kiskunfélegyháza, Fekete Imréné Kasza Mária – Kunszálás, Szabó
István – Fülöpjakab, Farkas István, Gut János
– Kecskemét, Kovács Ferenc – Izsák
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

