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Megújul a város közvilágítása

Idén megújul Kiskunfélegyháza közvilágítása. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a város bel- és külterületének közvilágítását biztosító 3400 lámpatestet korszerű, energiatakarékos
led-es fényforrásokra cserélik. A felújítás várhatóan már ősszel,
de legkésőbb 2015 végéig befejeződik. Erről január 12-én sajtótájékoztatón számolt be Csányi József polgármester.
Kiskunfélegyháza önkormányzata még az elmúlt évben nyújtott
be pályázatot a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítésére. A
pályázaton – többek között Lezsák

Sándor országgyűlési képviselő segítségének köszönhetően –
csaknem 488 millió forintot nyert
a város tervei megvalósításához. A
beruházásra elnyert pályázat 100

százalékos támogatottságot élvez,
azaz nem igényel önrészt.
A közbeszerzési eljárás elkezdődött, és a tervek szerint a munkálatok ősszel, de legkésőbb decemberben befejeződnek. A korszerűsítés
során a tartóoszlopokat nem cserélik ki, de a hagyományos fényforrásokat a led-es lámpák váltják fel.
Kiskunfélegyházának a közvilágítás eddig évente 70 millió forintba
került. A beruházásnak köszönhe-

tően erre a feladatra 20-25 millió
forinttal kevesebbet kell majd költeni – tette hozzá a polgármester,
hangsúlyozva: a korszerű, energiatakarékos és megújuló energiák
felhasználására a jövőben is nagy
hangsúlyt fektet az önkormányzat.
A tervek között szerepel többek
között az önkormányzati épületek
napelemmel való ellátása, és a föld
belső hőjéből származó geotermikus energia felhasználása is. H. S.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Móra Ferenc
emléknapok
81 évvel ezelőtt, 1934. február
8-án, csütörtökön, 7 óra 5 perckor szűnt meg dobogni Móra
Ferenc szíve. Szülöttére, nevét,
hangulatát, szépségeit az örökkévalóságnak megörökítő hű
gyermekére emlékezik ebből az
alkalomból Félegyháza február
5-én és 6-án, a hagyományos
Móra Ferenc-emléknapokkal.
Móra Ferenc 1879. július
19-én született Kiskunfélegyházán. Az itt töltött gyermekkor emlékei teremtették meg
írói munkásságának érzelmi
alapjait, végigkísérték egész
életét. Erről tanúskodnak
örökbecsű sorai: „Más írónak
is van születési helye, más
író is szereti szülővárosát, de
nekem Félegyháza több, mint
emlék. Engem Félegyháza tett
íróvá – amit le sem szeretnék
tagadni –, a magyar nyelvem is
Félegyháza adta, józan világnézetemet is Félegyháza adta,
és azonkívül minden benne
van Félegyházában, ami nekem kedves: A Daru utca, gyermekkorom. Nekem Félegyháza
jelenti apámat, az ő derűjét
és az anyám simogató kezét,
jelenti azt a hűséget, amely
elkísér a sírig: mindent jelent
nekem...”

2015. január 30.

Néhány év alatt megtérül
a jégpályára fordított összeg
Decemberi megnyitása óta nagy népszerűségnek örvend a félegyházi jégpálya. A helyi iskolák és óvodák csoportjai rendszeresen
élnek az ingyenes korizási lehetőséggel, délután és az esti órákban, valamint hétvégén a környékbeli településekről is ide vonzza a téli sport szerelmeseit a műjég és a kedvező árak.

Mint azt Dósai Bence kabinetvezetőtől megtudtuk, a jégpályára
mintegy 7,4 millió forintot fordított
az önkormányzat, ami a számítások szerint néhány év alatt teljesen
megtérül.
– Hosszú távú együttműködésre törekedve a jégpályát sem egy
évre terveztük, ami a sikert és kihasználtságot látva jó döntés volt.
Olyan konstrukciót dolgoztunk ki,
ami kedvező pénzügyi feltételek
mellett lehetővé teszi, hogy a félegyháziaknak a következő szezonokban is lehetősége legyen korcsolyázni. A jégpálya üzemeltetője
800 ezer forint területfoglalási díjat fizet az önkormányzatnak évente, emellett a reklámfelületek értékesítéséből további 300 ezer forint
bevétel folyt be már az első évben.
Úgy reméljük, hogy ez az összeg a
jövőben tovább nőhet. Így gyakorlatilag akár öt-hat év alatt megtérül a jégpályára fordított összeg –
hangsúlyozta a kabinetvezető.
A műjégpálya megnyitása óta
teljes kihasználtság mellett működik. A tervek szerint február elejéig
bizonyosan korcsolyázhatnak még
a félegyháziak.
T. T.

Megújult a szociális intézmények mosodája
Ismét működik a mosoda a Csanyi úti szociális otthonban. A
régi elhasználódott gépek jelentős részét felújították, és három
új gépet is üzembe helyeztek. A
kivitelező cég január 16-án sajtónyilvánosság előtt adta át a
megújult műhelyt és az eszközöket az intézmény, illetve a város
vezetésének.
Az átadáson Balla László alpolgármester elmondta, hogy az
elmúlt év végéig a mosodát egy
magánvállalkozás
üzemeltette.
Munkájuk azonban nagyon sok
kívánnivalót hagyott maga után,
ezért a szerződés lejártával az
önkormányzat úgy döntött, hogy
új alapokra helyezi a tevékenységet: 16,5 millió forintból felújítják, új eszközöket szereznek be,
az üzemeltetést pedig intézményi keretek között oldják meg. A

változástól azt várják, hogy az
eddiginél jobb minőségben tudják
kiszolgálni a szociális intézményeket, ráadásul öt új munkahelyet is teremt a város.

Gálig Erzsébet intézményvezető hangsúlyozta, hogy a mosoda
kapacitása többre képes a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény kiszolgálásánál,

ezért bérmunkát is tudnak vállalni
a város oktatási intézményei, nagyobb cégek és vendéglátóhelyek
számára. Így a korábbinál olcsóbban tudnak üzemelni.
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Városi bál először
Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg január 10én, szombaton az első városi
bált Félegyházán. A jeles társasági eseménynek a művelődési ház színházterme adott
otthont. A bál bevétele a városi
kórház fejlesztését szolgálja.
„Igényességre törekedtünk a
külsőségekben és a tartalomban,
de legfőképpen a közösségformálás és egy nemes ügy felkarolása volt a célunk. Mert egy város
csak közösségei révén fejlődhet
és gazdagodhat.” – mondta köszöntőjében Csányi József polgármester.
A vendégeket a Móra Ferenc
Gimnázium növendékeinek nyitótánca és Károlyfalvi Krisztina,

a Szegedi Nemzeti Színház énekművésze szórakoztatta. Az ünne-

pi menüről a Rózsakert Vendéglő
gondoskodott.

Finisben a víztorony építése
Gyakorlatilag elkészült az 1500
köbméteres víztorony Félegyházán – tudtuk meg Hartyáni Gyula
projektfelelőstől. Az 54,5 méter
magas létesítmény a Petőfi lakótelep mellett, a Tanyasori és a Körösi út által körbezárt területen áll.
A torony szerkezetépítési
munkái befejeződtek, a rendszer működtetéséhez szükséges
gépészeti és egyéb feladatok kialakítása folyamatban van. Az
üzembe helyezés néhány hónapon belül várható. A víztorony
Kiskunfélegyháza és térsége biztonságos vízellátását szolgálja a
jövőben.

Petőfi
évforduló
Az óév utolsó napján Petőfi Sándor születésének 192. évfordulójára emlékezett Félegyháza. A
Petőfi-emlékház falán elhelyezett
emléktábla koszorúzását követően a templomkertben, dr. Mezősi
Károly Petőfi-kutató domborművénél helyezték el a megemlékezés
koszorúit a költő tisztelői, a város
vezetői, a civil szervezetek és a
pártok képviselői. A városi könyvtárban előadással idézték Petőfi
munkásságát, félegyházi kötődé-

sét. A program végén dr. Gubcsi
Lajos adta át az általa alapított
Ex Libris-Díjat Tarjányi Józsefnek, aki félegyháziként nemcsak
a városban, de a határokon túl is
rengeteget tett a Petőfi-kultusz
ápolásáért.

Főhajtás
az áldozatok
előtt
Kiskunfélegyházán január 12-én
az Öreglaktanyánál felállított kop-

jafánál tartottak megemlékezést
a doni áttörés 72. évfordulója
alkalmából. Innen indultak 1942.
június 4-én a város és körzetének
katonái a frontra, akik közül legtöbbjüket hiába várták haza szeretteik.
– A kegyetlen háborút békévé oldotta az emlékezet. Ma
már szerte az országban emlékművek, kopjafák idézik az
idegen földön elesett bajtársaink emlékét. Kiskunfélegyházán
2000-ben állítottunk kopjafát
és helyeztünk el emléktáblát az
Öreglaktanya falán a doni áldo-
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Házasság hete
Indul a „Szerelmi
kalandtúra”

A Házasság Hete – Az elkötelezett szerelem ünnepe címmel indít rendezvénysorozatot
a Sarlós Boldogasszony és a
Szent István Egyházközség február kilencedike és március hetedike között.
A rendezvény keretében indul
február kilencedikén a „Szerelmi kalandtúra”. A túrára
jelentkező párok menetlevelet
kapnak. Az izgalmas, kapcsolatépítő feladatokat szabadon
választott időpontban teljesíthetik március hetedikéig. Az öt
választható feladat közül négyet kell teljesíteni ahhoz, hogy
a pár részt vehessen a záró
rendezvény nyereménysorsolásán. A túrára az Óplébánián, az
Új-plébánián és a Móra Ferenc
Művelődési Központban lehet
regisztrálni.
Február 10-én, 17 órakor a
Móra Ferenc Művelődési Központban Házasság – Szövetség
címmel Forgács János és Zsuzsanna család- és párterapeuta
házaspár tart előadást.
Február 13-án, 17 órakor a
Hősök parkjából indul a „Séta
a házasságért és családért”. A
sétát a Béke téren közös énekléssel zárják a résztvevők.

zatok emlékére, és azóta minden
évben koszorúkkal, mécsesekkel emlékezünk rájuk – mondta
megemlékezésében Deli József
nyugállományú ezredes.
A megemlékezés után a kopjafánál és az Öreglaktanyán elhelyezett emléktáblánál Félegyháza vezetői, a helyi pártok, a civil
szervezetek és a város polgárai
helyezték el koszorúikat, mécseseiket. Ezt követően a Felsőtemetőben, a hősi halottak sírkertjében, a hősi emlékműnél Hajagos
Gyula plébános mondott imát az
elesettek üdvéért.
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Szalézi-díjjal tüntették ki Vajda Piroska újságírót
Szalézi Szent Ferenc francia püspökre, egyházi szónokra, íróra,
az újságírók védőszentjére emlékeztek január 23-án a római katolikusok. A hagyományok szerint ezen a napon adják át a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és a Porta Egyesület kitüntetését, a Szalézi Szent Ferenc-díjat, a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó katolikus újságíróknak. Az idei díjazottak egyike Vajda
Piroska kiskunfélegyházi újságíró volt.
Kecskeméten a Porta Egyesület
dísztermében Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek köszöntötte
a díjazottakat, családtagjaikat és a
vendégeket.
A kommunikációval közösséget
kell építeni. A díjazottak ezt tették,
magas színvonalon. A kitüntetéssel nem csak nyugtázzuk színvonalas munkájukat, hanem biztatjuk,
ösztönözzük őket, hogy így tovább.
Szavaikkal, írásaikkal, a médiában
tett szolgálatukkal szolgálják Isten
dicsőségét – mondta el beszédében az érsek.
Bábel Balázs ezt követően Kozák
Polettnek, a Kecskeméti Városi
Televízió szerkesztőjének, Vajda
Piroskának, a Petőfi Népe kiskunfélegyházi újságírójának és Varga
Brigittának, a Wojtila Barátság
Központ munkatársának adta át a
Szalézi Szent Ferenc-díjat.

Vajda Piroskát sokan ismerik
Félegyházán. Naponta találkozhatunk vele az utcán, valamennyi

TÁJÉKOZTATÓ
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 14/2011. (VI. 24.)
rendelete alapján – lehetőséget
biztosít kitüntető cím, kitüntető
díjak és elismerő oklevél adományozására.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi
közösség szolgálatában, a város
jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a
nevelés-oktatás, az egészségügy
és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és
a tudomány terén kimagasló és
példamutató tevékenységet fejtettek ki.
Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető
cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető
díj,
„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Roma
Közösségéért Végzett Munkáért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért”

rendezvényen. Az ünnepség után
mégis egy rövid bemutatkozást
kértünk tőle.
– Móricgáton születtem, közel
húsz éve élek Kiskunfélegyházán. Férjnél vagyok, két kislányom van, Zsófi és Zsuzsi, akik
természetesen most is elkísértek

az ünnepségre. A Kiskun Tv-nél
kezdtem el dolgozni, utána Szász
András vett maga mellé a Petőfi

„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért”
„Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”.
A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely
választójoggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkezik.
A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak
egy személyre, közösségre tehet
javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell
az ajánlott személy vagy közösség
nevét, továbbá azon tevékenység
részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint
méltónak bizonyul a kitüntetésre,
illetve elismerésre.
A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban 2015. február 28-ig lehet a

Népéhez, azóta itt vagyok újságíró.
– A díjátadón veled kapcsolatosan kiemelték emberszereteted, a vidékhez, kistelepülésekhez való ragaszkodásodat.
– Én is egy kis faluból származom. Éppen ezért számomra
fontos, hogy az ott élőkről is hírt
adjunk, hiszen ugyanolyan fontos
emberek, mint a kis- vagy nagyvárosokban élők. Az ottani történetek éppoly lényegesek, mint a
félegyházi események.
– Ma azok az újságírók vehették át a Szalézi-díjat, akik közel
állnak a valláshoz, a hitélethez.
Honnan ez az elkötelezettség?
– Kiskorom óta katolikus neveltetésben volt részem. Néhány éve
aztán vett egy fordulatot az életem, amiről nem szívesen beszélnék, mert egy komoly törés volt.
De ezzel egy időben úgy érzem
ráléptem a helyes útra. Számomra
fontos – ahogy azt az érsek atya is
említette –, hogy közvetítsem az
evangéliumot. Ha nem is közvetlenül, de közvetve, az írásaim által
tudom ezt megtenni.

H. S.

Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (a
javaslattételhez szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.
hu honlapról).
A képviselő-testület legkésőbb
március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók Napja
alkalmából rendezett ünnepségen
kerül sor.
A fentiekre tekintettel ezúton
tájékoztatom a kitüntetési díjak
adományozásának kezdeményezésére jogosultakat, hogy amen�nyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kívánnak, úgy azt az előírt
formanyomtatványon 2015. február 28-ig a Hivatal Polgármesteri Titkárságán szíveskedjenek
megtenni.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Kiskunfélegyháza, 2015. január 26.

Dr. Faragó Zsolt
jegyző
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Érezhető változásokat ígér az új jegyző
Ismerősként tért vissza a városházára dr. Faragó Zsolt, amikor
január 6-án Kiskunfélegyháza jegyzőjeként megkezdte a munkát.
Személyével új lendület, új munkastílus, új értékrend érkezett a
hivatalba.
A törvényesség őre – ahogy
aposztrofálni szokás a jegyzőt
– olyan ügyfélközpontú hivatalt
képzel el, 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.
– Milyen előzmények, emlékek fűzik a félegyházi polgármesteri hivatalhoz?
– Nyolc év munka, ismeretségek,
barátságok… 2002-ben, a jogi
egyetem elvégzése után helyezkedtem el a gazdasági osztályon,
ahol az önkormányzati ingatlanok
hasznosításával
foglalkoztam.
Részt vettem többek között a mozi
pályázat megírásában, a kemencei
tábor felújításában. 2003 szeptemberében Ficsór József polgármester úr titkára lettem. Nagy
kihívás és nagy lehetőség volt számomra ez a beosztás, de négy év
elteltével kevesebb direkt politikára és több szakmai kihívásra vágytam. Ekkor bízták rám a hatósági
osztály vezetését. Nagyszerű négy
év következett, miközben a korábban elszigetelt csoportokból igazi
alkotó közösség, egy jól működő,
eredményes csapat kovácsolódott.
– Az utóbbi négy évben
Ópusztaszer jegyzője volt. Mi
az, amit innen hozott magával?
– Többek között azoknak a tiszta és egyenes viszonyoknak az élményét, amelyek az ópusztaszeri
közösséget jellemezték. Amikor
az egész település: a hivatal, a
képviselők, a civil szervezetek, oktatási intézmények, és mindenki,
aki részt vesz a közéletben, „egy
irányba húz”. Nem politikai értelemben, hanem egyszerűen hozzáadják a tudásukat, szorgalmukat,
tehetségüket a közös ügyekhez.
Remek emberektől ezt az alázatot
tanultam meg Ópusztaszeren.
– Már a személyét érintő bejelentést is megkülönböztetett
érdeklődés övezte a városban.
Érzékeli ezt a figyelmet és
szimpátiát?

– Engem is meglepett az a szeretet és támogatás, amit tapasztaltam. Ez rendkívül megtisztelő
számomra, ugyanakkor a vele járó
elvárás nagy felelősség is. Szeretnék ennek megfelelni, és a megnyilvánuló bizalmat rávetíteni az egész

a több mint 500 millió forintos
beruházás sorsát, melynek során
mintegy ezer emberrel tartottam
folyamatosan a kapcsolatot. Munkatársaimmal három éven át napi
tíz órát dolgoztunk, miközben 400
lakást felújítottunk és 100 millió
forintos közterület-, oktatás- és
kerékpárút-fejlesztési
projektet
vittünk végig botrányoktól mentesen. Azt szeretném, hogy legyenek
a hivatalban, az intézményeknél, a

hivatali szervezetre. Integráló személyiségnek tartom magam, a
klasszikus vezetői stílusok közül a
demokratikus elveket képviselem,
híve vagyok a konszenzuson alapuló döntéseknek. A törvényesség
mellett ezeket a számomra fontosnak tartott értékeket szeretném
érvényesíteni a félegyházi polgármesteri hivatal tevékenységének
mindhárom fő területén: az ügyfelekkel, illetve a képviselőkkel való
kapcsolattartásban, és a hatósági
ügyek intézésében. Szerencsésnek
érzem magam, mert elfogadó közegben, ismerős terepen dolgozhatok. Mivel 2011-ig aktív részese
voltam a félegyházi közéletnek, a
képviselők, intézményvezetők, de
még a folyamatban lévő ügyek egy
része is régi ismerősöm…
– Mire a legbüszkébb eddigi
pályafutása során?
– A Majsai úti lakótelep felújítására. Annak idején Gyenes Attila és Bense Zoltán képviselők
hívták fel a figyelmet a pályázatra, és én kaptam a feladattal járó
lehetőséget. Szívemen viseltem

képviselők között olyan személyiségek, akik bele mernek vágni hasonló kihívásokba, elindulnak eddig nem járt utakon, és látványosat
alkotnak Félegyháza javára.
– Felállt a végleges csapat?
– Az átszervezés – amely nem
csak a hivatalt, hanem a város
intézményeit is érintette – a végéhez közeledik. Voltak személyi
változások is, ami ilyenkor természetes, hiszen a rendszer zökkenőmentes működése csak bizalmi
viszonyokra épülhet. Fontosnak
tartom, hogy olyan emberek vegyenek körül, akikben feltétel nélkül megbízom, képesek önállóan
gondolkodni és dolgozni, miközben hasznot hoznak a városnak.
Reményeim szerint ilyen lesz az
új aljegyző is. A pályázatok már
beérkeztek, és a jogszabály szerint én teszek javaslatot a polgármesternek. Az általam támogatott személy teljes bizalmamat
élvezi, és méltó tagja lehet annak
a csapatnak, amellyel a következő
években szolgálni szeretnénk az
itt élők érdekeit.

– Mit tapasztalhatnak mindebből elsőként a félegyháziak?
– Csányi József polgármester
úr programjának fontos eleme
volt a város közterületein az általános állapotok javítása. E téren még az idén jelentős változás
lesz tapasztalható. A költségvetés
elfogadása esetén beruházások,
eszközbővítések indulnak el, és
ezzel párhuzamosan megteremtjük az alapjait a hatékonyabb közmunkaszervezésnek. Éves szinten
közel ezer közmunkás van a városban, de ez az óriási lehetőség
kiaknázatlan, nem hatékony. Okkal háborítja fel a város polgárait,
amikor azt látják, hogy az egyik
oldalon közmunkások hányják fel
a teherautóra a száraz faleveleket, a másik oldalon meg fújja le
a szél. Vagy amikor mindösszesen
két motoros fűkaszával próbálják
rendben tartani a köztereket…
Most azon dolgozunk, hogy a közmunka újraszervezésével hatékony,
értékteremtő gyakorlatot építsünk
ki. Lombszívó gépeket, traktorokat, egyéb eszközöket vásárolunk,
nagyobb odafigyelés és komoly
munkaszervezés mellett értelmes
és hasznos feladatot, ezzel együtt
nagyobb megbecsülést nyújtunk
a közmunkásoknak. Hiszem, hogy
nincsenek kis ügyek! Minden, ami
a közterületek állapotát pozitív
irányba mozdítja el, az az itt élők
komfortérzetét javítja. Ennek jegyében szeretnénk elindítani tavasszal például a városban lévő
padok megújításának programját, és megkezdeni a városrészek
szisztematikus rendberakását.
– Munkatársai igazi lelkesítő
személyiségnek tartják. Honnan gyűjti a saját erőforrásait?
– A munka mellett a család tölti
ki az életemet. Szüleimet sokan ismerik a városban, becsületes, dolgos emberek. Ezeket a hagyományos értékeket hoztam otthonról.
Tisztelem az embereket, és fontos
számomra, hogy a jövőben is a
szemükbe nézhessek az utcán, a
piacon, és büszkén vállalhassam,
amit csinálok. Feleségem a NAVnál dolgozik, egy 10 éves kislány
és egy 5 éves kisfiú boldog édesapja vagyok. Ők az én igazi erőforrásom.

Tóth Timea
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Folytatódik a „Panel-program”
Kiskunfélegyházán
Újra lehetőségük nyílik a fél
egyházi társasházak energiamegtakarítást eredményező
korszerűsítésre,
felújításra.
A lakóközösségeknek február
18-áig lehet benyújtani pályázataikat az önkormányzatnál.
A kérvényeket február végén
bírálja el a képviselő-testület.
A pályázat részleteit sajtótájékoztató keretében ismertették
január 22-én a városházán.
A sajtótájékoztatón Csányi József polgármester arról számolt
be, hogy Kiskunfélegyházán már
12 éve annak, hogy elindult a „Panel-program”. Ez az elmúlt években
több, sikeresen lezárult lakóépület-felújítást eredményezett. Az
önkormányzat a kormányzati támogatást és a lakossági önerőt kiegészítve eddig valamivel több mint
1000 lakás felújítását támogatta.
Ezt kiegészítve a Majsai úton 2010ben uniós forrásokból felújított 401
lakással azt jelenti, hogy a város lakásállományának 22 százalékát kitevő iparosított technológiájú lakásainak közel felét sikerült felújítani.
A program eredményeként megközelítőleg 60-70 százalékos energiamegtakarítást értek el a komplexen
felújított épületek lakói. Csökkent
a széndioxid-kibocsátás és megszépültek az épületek. Mindehhez
az önkormányzat 230 millió forint
támogatással járult hozzá.
A polgármester kifejtette: a „Fél
egyháza Program” megírásakor
vállaltuk, hogy elődeink megkezdett

munkáját folytatni fogjuk. Éppen
ezért nagy örömünkre szolgál, hogy
a választási programban felvázolt
vállalásaink – kormányzati támogatással kiegészülve – újabb társasházak felújítását eredményezhetik.
A program felelősei a polgármesteri hivatal részéről Farkas Mihály
lakásügyintéző, a képviselők közül
pedig Bense Zoltán és Gyenes Attila
bizottsági elnökök lesznek.
Bense Zoltán a városüzemeltetési bizottság elnöke a kormányzat által „Otthon Melege Program”
néven meghirdetett „Társasházak
energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” alprogramról elmondta: a lakóközösségeknek minimum

4 és maximum 60 lakásos épületek
felújítására lehet pályázni. A pályázat az 1946 és 2006 között épült
épületek felújítását támogatja. Az
épület lehet iparosított technológiájú és hagyományos téglafalazatú is.
A bizottsági elnök pontosította
azt is, hogy milyen munkálatokra
lehet pályázni. A kiírás szerint a
homlokzati nyílászárók cseréjére,
a homlokzat utólagos hőszigetelésére, valamint az alsó és felső födémek szigetelésére lehet kérvényt
benyújtani. Csak abban az esetben
lehet pályázni, ha a lakások fűtési
rendszerének helyiségenkénti szabályozása és mérése megoldott,
vagy kiépülőben van. Fontos, hogy
részmunkákra nem lehet támogatást kérni, csak a komplexitást támogatja a pályázat. A távfűtő mű-

ről történő leválás nem tartozik a
támogatott beruházások körébe. A
pályázat benyújtását a lakóközösség közgyűlési határozatának kell
megerősítenie.
Gyenes Attila, a gazdasági bizottság elnöke, a Majsai úti lakótelep felújításának tapasztalatai
alapján fogalmazta meg gondolatait, a program legfontosabb pénzügyi paramétereit. Elmondta, hogy
a program keretében 10 milliárd
forint vissza nem térítendő állami
támogatást lehet igényelni – utófinanszírozással –. A támogatási intenzitás 50 százalékos, amit az önkormányzat további 10 százalékkal
egészít ki, így a lakosoknak csak a
beruházás 40 százalékát kell fizetni. Hozzátette, hogy a kapcsolódó
költségek (energetikai számítások,
statikai szakvélemény, tervezés,
műszaki ellenőrzés, hatósági eljárások, tűzvédelmi ellenőrzések) is
támogatottságot élveznek.
Gyenes Attila azt is elmondta,
hogy a pályázatok támogatásához
szükséges önkormányzati pénzt, a
város 2015-ös költségvetése tartalmazza.
Bense Zoltán és Gyenes Attila bizottsági elnökök, valamint Farkas
Mihály, az önkormányzat lakásügyintézője folyamatosan rendelkezésére állnak minden lakóközösségnek a pályázat előkészítésében,
megírásában.
H. S.
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Néptánc a Rocktárban Bűvös kockák

Aprók táncával kezdődött, majd
a felnőttek vették birtokba a táncparkettet a Rocktár nagyszabású
évadnyitó táncházán. A talpalávalót, hangszerek sokaságának
megszólaltatásával Samu Zoli
és barátai – kibővített – zenekara
szolgáltatta.
A Rocktár küldetéstudatához
tartozik, hogy a magyar népzenét,
néptáncot, a népi kultúrát meg-

ismertessék olyan, zenét szerető
emberekkel, akik a könnyűzenén
szocializálódtak és csak könnyűzenei programokra jártak. Ezért évek
óta szervezik a táncházakat. A kezdeményezés kedvező fogadtatásra
talált, és ma már a rock-koncertek
rendszeres látogatói közül is sokan
aktív résztvevők. Az aprók táncára pedig a törzsközönség elhozza
gyermekeit is.

Igaz segítő szándék
Székelyföldre, a völgyek közé rejtett
Kászonimpér falucska árváihoz érkezett 650 km-ről jelentős félegyházi segítség január 21-én. Gulyás
Réka, a gyűjtés főszervezője már
régóta foglalkozott a gondolattal,
hogy beáll Böjte Csaba testvér önkéntesei közé. A Sorsocskák Ala-

pítvány nyári néptánc táborában
élhette át a mindent eldöntő találkozást a Szent Katalin gyermekotthon apró lakóival, akiket olyannyira
szívébe zárt, hogy dr. Ónodi Izabella segítségével újévi adomány-

gyűjtést szervezett számukra. Az
egész országból érkező tartós élelmiszer, játék és iskolaszer ajándékok egy hét alatt megtöltöttek egy
kisbuszt, amellyel Réka közel két
hónap önkéntes munkára indult Kászonba. Az adományokkal és jelenlétével, munkájával szeretné megkönnyíteni
a
gyermekotthon
mindennapjait.
Édesapja,
Gulyás László
vándormuzsikus is kivette
részét a segítségnyújtásban,
ugyanis a felajánlások célba
juttatásán túl
remek hangulatú műsorával
is örömet szerzett a falucska lakóinak. A Sorsocskák Alapítvány
tisztelettel köszöni a Szent Katalin
Gyermekotthon nevében is a Gulyás
család áldozatos segítő munkáját
és az adományozók nagylelkűségét.

XIX. alkalommal rendezték meg
a Móra Ferenc Gimnázium képzőművészkör kiállítását. A bien
nálé idén a „Bűvös kockák” címet
viselte. A művelődési központ
aulájában megnyílt tárlat alkotóit és közönségét Rosta Ferenc
művésztanár, a kör alapítója köszöntötte. Kifejtette, hogy a 30
esztendeje kezdődött művészeti

tanár munkáját, aki 16. esztendeje
gondozza a kört.
A tárlatot az intézmény egykori diákja, Brunner Attila nyitotta
meg. A nemrég még lelkes köri tag,
ma már művészettörténész, a tárlat
címéhez kapcsolódóan a kocka és
az ember, illetve a kocka és a művészet ősi kapcsolatáról tartott rövid
értekezést. A tárlatmegnyitó műso-

munka igazolja az ókori mondást,
miszerint: „ars longa, vita brevis”, azaz, „az élet rövid, a művészet örök”.
Rosta Ferenc külön megköszönte
és méltatta Szabó Ildikó művész-

rában Kapus Diána, Jankovszki
Réka és Lantos Viktória, a gimnázium diákjai közreműködtek.
A tárlat február 8-áig látogatható a Móra Ferenc Művelődési Központ aulájában.
H. S.

Megkapták a kék szalagot

Január 23-án, pénteken este rendezték meg a kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Gimnázium végzős
diákjainak szalagozó ünnepségét a
KÉSZ Aréna Sportcsarnokban.
Az öt végzős osztály diákjainak
osztályfőnökük tűzte fel a gimnáziumban töltött négy esztendőt
jelképező szalagot. Az ünnepélyes

eseményre érkező családtagok és
barátok zsúfolásig megtöltötték a
sportcsarnokot, és vastapssal jutalmazták a negyedikesek közös
táncát, amelynek koreográfiáját
Mezei Anett tanította be. A szalagozó ünnepség ezt követően a
Rocktárban folytatódott, immár
kötetlenebb hangulatban.

Favágást, fakivágást – számlaképesen – vállalok!

Telefon: 20/4888-946
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BÚCSÚZUNK
Nagyszerű félegyházi embereket veszítettünk az elmúlt hetekben. Tisztelettel búcsúzunk Szeriné Vereb Annamáriától, dr. Marschalek Györgytől és dr.
Pataki János Józseftől.

Szeriné
Vereb Annamária
Január 14-én, szerdán helyezték
örök nyugalomra Szeriné Vereb
Annamáriát, a KAPOCS Szociális
és Gyermekvédelmi Intézmény intézményvezető-helyettesét. Munkatársai szeretettel emlékeznek az
alábbi sorokkal a kiváló szakemberre és a nagyszerű emberre.
Kiskunfélegyházán az intézményesült segítés szorosan és elválaszthatatlanul összefonódott
Szeriné Vereb Annamária nevével.
Ancika a pályafutását a kiskunfél
egyházi
Közegészségügyi–Járványügyi Felügyelőségen kezdte,
majd 1988 novemberétől munkálkodott a szociális területen. Tette
ezt rendíthetetlenül, negyedszázadot meghaladó szolgálatot nyújtva
a köznek. Szakszerű tudásával,
profizmusával, bőséges élettapasztalatával, lenyűgöző bölcsességével, igyekezetével és lénye
teljes jóságával támogatta a hozzá
fordulókat.
1994. és 2004. között ő látta el
az intézmény-helyettesi teendőket.
A KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény több szakmai egységében is dolgozott és több külsős
megbízásnak is eleget tett. Tagja
volt több szakmai testületnek, a
Láncszem Alapítványnál az ügyvezetői posztot töltötte be. Munkáját
megbecsülés övezte. Vezetői pályafutásának az intézményen belül

több állomása is volt: védőnők vezetőjeként, majd bölcsődei vezetőként is tevékenykedett.
Ancika munkássága megszámlálhatatlanul sok feladatot ölelt át,
ehhez biztos alapot nyújtott a családja és az életigenlő, energikus,
határozott természete. Családterápiás munkáját különösen szerette. Tudását nem féltett magánvagyonként kezelte, hanem önzetlenül
megosztotta másokkal, folyamatos
támaszt és konzultációs lehetőséget nyújtva kollégáinak szűkebb és
tágabb szakmai berkekben.
Környezetét elhivatottan tanította az érzelmek megélésére. Lénye
pótolhatatlan, az űr, amit maga
után hagyott, tátongó. Gyermekként, testvérként, feleségként,
anyaként, nagymamiként, barátként, professzionális segítőként,
és még sok formában testesült
meg csodálatos lénye.

Dr. Marschalek György

1934. május 25-én született
Budapesten. Sződön nevelkedett,
gimnáziumi tanulmányait Vácon
végezte, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1959-ben
szerzett diplomát „Cum Laude”
minősítéssel.
Első és egyetlen munkahelye a
Kiskunfélegyházi Városi Kórház
és Rendezőintézet lett, ahol végleges nyugdíjba vonulásáig dolgozott a belgyógyászaton, kardiológiai szakrendelésen, a krónikus
belosztályon.
Belbetegségekből
szakvizsgázott 1964-ben. Kedvenc
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szakterülete a kardiológia, ezzel
foglalkozott behatóbban.
A hatvanas évek közepén hívták kórházigazgatónak Pincehelyre, de nem fogadta el a felkérést.
1973-ben Őt nevezték ki igazgató
főorvosnak a Városi Kórház élére, ahonnan 1975-ben lemondott
azért, mert Ő a „gyógyításra és
nem a hivatalnokoskodásra esküdött föl”. A belgyógyászat főorvosa
lett, ahol többek között a kardiológia és az intenzív osztály is hozzá
tartozott. 1997-től nyugdíjazásáig
a krónikus belosztályt vezette. A
kórházi munka után a rendelőintézetben a kardiológiai szakrendelést tartotta késő estéig.
Többször kapott munkájáért elismerést így például 1977-ben Miniszteri Dicséretet, 1986-ban „Pro
Urbe Kiskunfélegyháza” díjat, 2006ban „Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért” kitüntetésben részesült.
1960-ben házasságot kötött, felesége szintén az egészségügyben
dolgozott. Három gyermekük és
négy unokájuk van.
Dr. Marschalek Györgytől január 16-án, pénteken vettek végső
búcsút szerettei és ismerősei. A
kiváló szakember munkásságát és
emberi nagyságát dr. Nyúzó Bálint
meleg szavai idézték fel.
– Olyan nagyszerű embertől,
orvoskollégától veszünk végső búcsút, aki egész pályafutása alatt
meghatározó, mondhatni ikonikus
egyénisége volt a Kiskunfélegyháza és környéke intézeti betegellátásának. Magas fokon ismerte
és művelte az orvosi hivatást, de
talán a legnagyobb erénye a határtalan nyugalma, empátiakészsége,
betegszeretete volt. Orvosi, belgyógyászati, kardiológiai munkássága értékteremtő volt, valamen�nyi belgyógyászaton, kardiológián
dolgozó kolléga tőle tanulta meg
a kezdeti lépéseket – fogalmazott
Marschalek doktor utolsó útján a
belgyógyászat orvosai és munkatársai nevében dr. Nyúzó Bálint.

Dr. Pataki János József
2014. december 28-án hunyt
el dr. Pataki János József, aki sebészként egy életen át szolgálta a
városi kórházban a félegyháziakat.
Utolsó útjára 2015. január 9-én, a
kiskunfélegyházi Alsó temetőben
kísérték. Munkásságát dr. Fekete
Róbert főorvos búcsúbeszédének

egy részletével idézzük fel, főt hajtva emléke előtt.
1964-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen és első
munkahelye a Kiskunfélegyházi
Kórház volt. Fiatal orvosként kiváló közösségbe került és kiváló
tanítómesterekhez, Dabasi Halász
György és Édes István személyében. Nagyon büszke volt rá, hogy
negyedéves orvostanhallgatóként
egy „igazi ajándékot” kapott Dabasi Halász főorvos úrtól, megoperálhatott egy vakbelet és egy sérvet, a
főorvos úr pedig asszisztált neki.
Ez pecsételte meg a sebészethez
való kötődését és örökre a szívébe
zárta a kiskunfélegyházi kórházat,
mint első és utolsó munkahelyét.
1969-ben tett szakvizsgát sebészetből. Kiváló szervezőként a
nagy forgalmú sebészeti szakrendelésen és a baleseti kontroll általa történő bevezetésével – munkatársait is megnyerve – sokezer
embert segített a gyógyuláshoz.
Minden emberhez utat tudott találni, bizalmat ébresztve, biztonságot
nyújtva tevékenykedett, örömét
lelve az eredményekben.
1973-ban, 34 évesen az új rendelőintézet igazgató főorvosaként
teremtette meg a széles szakmai
spektrumú, igen magas színvonalú
szakorvosi ellátás feltételeit.
1980-ban urológiából szakvizsgázott. Először a rendelőintézetben, később a kórházban is létrehozta az urológiai szakrendelést.
A műtőasztaltól nem tudott
soha elszakadni, a rendelőintézet
igazgatása mellett is operált urológiai és sebészeti műtéteket is
egyaránt.
Munkáját mindig készséggel,
odaadással végezte, önmagát sem
kímélve, nagyon sokat dolgozott,
nappal és éjszaka – orvos volt. Pataki főorvos úr halálával Kiskunfélegyháza egy kiemelkedő személyiségét veszítette el.
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A bolhapiacon mindenki jól járt
Az Innovációs Központban szervezte meg a Huszka József Hagyományőrző Egyesület a „Kiskunfélegyházi Bolhapiacot” január 24én. A vásár bevételét a városi könyvtár udvarában elhelyezendő
Reményik Sándor, kolozsvári születésű költő emlékére állítandó
dombormű öntési költségeire fordítják – mondta el Kollár László
a bolhapiac főszervezője.

Kollár László arról is beszámolt, hogy a városközpontban
megszervezett bolhapiac jó fogadtatásra talált. Sokan hozták el értékesítésre feleslegessé vált – de
jó állapotú és még használható –
holmijaikat. A választék igen széles volt. Többek között ruhák, cipők, játékok, étkészletek, műszaki
cikkek, görkorcsolyák, könyvek és

DVD-k között válogathattak a vásárlók. Az árusoktól nem kértek
helyfoglalási díjat, a látogatóknak
sem kellett belépőt váltani. Azt viszont mindenki megtehette, hogy
adományával hozzájáruljon Reményik Sándor domborművének
elhelyezéséhez. Ezt szerencsére
sokan meg is tették.
Az eladók, látva az érdeklődést,

jónak tartották a kezdeményezést.
Makra Ferenc szerint jó lenne, ha
ebből hagyomány teremtődne. Itt
ugyanis minden korosztály találhatott magának értékes, érdekes
dolgot. A gyerekek természetesen
elsősorban a játékok, könyvek és
sporteszközök között válogattak,
a felnőttek inkább a műszaki cikkeket, ruhákat és használati tárgyakat keresték. Hozzátette: „úgy
érzem, hogy ezen a bolhapiacon
mindenki jól járt. Az eladók megszabadultak használaton kívüli
portékáiktól, a vevők pedig olcsón
hozzájuthattak ahhoz, amire éppen
szükségük volt”.
F. Tóth Péter könyvekkel a hóna
alatt, az unokájának vásárolt ujjbábuval és pisztoly formájú üvegekkel indult haza a piacról. Elmondta, hogy a kíváncsiság hozta
ide. Nem bánta meg hogy eljött,
mert talált kedvére való dolgokat.
A zsibpiacra is rendszeresen jár,
de azt tapasztalta, hogy ennek a
bolhapiacnak másabb volt a kínálata.
A bolhapiac szervezői látva,
hallva a kedvező fogadtatást, megfogalmazták, hogy a tavaszi és az
őszi időszakban, valamint karácsony előtt is megszervezik az
eseményt.

H. S.

Hagyományőrzésben otthon vannak
Évzáró, évértékelő közgyűlést
tartott január 23-án a Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület. A
hagyományőrzés az a témakör,
amiben igazán otthon vagyunk
– fogalmazta meg Fehér Anna
elnök a beszámolóban.
Az egyik legfontosabb eseményként a hadtörténelmi emlékülést
említette, amelyet az I. világháború kirobbanásának emlékére tartottak. A hagyományőrzés mellett
a klub gondot fordított a nemzeti
ünnepek méltó megünneplésére,
a városi rendezvényekre történő
mozgósításra. Emellett számos
kirándulást és programot is szervezett tagjai számára.
A Bajtársi Egyesület közgyűlésén Kiskunfélegyháza városa nevében Balla László alpolgármester,

a rendőrséget képviselve pedig
Timafalvi László kapitányságve-

zető mondott köszönetet a közösségnek a sokoldalú munkáért.

H. S.
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Összefogással
újulhat meg
a Batthyány
iskola tornaterme
A Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja segítségével TAO-s
forrás felhasználásával még idén
megvalósul a Batthyány Lajos Általános Iskola tornatermi parkettájának felújítása. Az iskola és a
KKC között az elmúlt időszakban
együttműködési megállapodás
alakult ki, melynek keretében a
testnevelési órákon emelt óraszámban foglalkoznak kosárlabda-oktatással. A beruházás teljes költsége több mint 5,1 millió
forint, amihez 30 százalékos
önerőre volt szükség. Az önerőt
a KKC vállalkozók bevonásával,
segítségével teremtette elő.
A KKC és a Batthyány Iskola
együttműködése 2 évre tehető.
Az eltelt időszak alatt közel 200
gyermek ismerkedett meg a kosárlabdával. A „Dobj a kosárba!”
programon belül az alsós diákok
tanítása zajlott, amihez labdákat
és palánkot kapott az iskola.
Iványi Ferenc, a KKC elnöke
elmondta, a tornaterem padlózata az elmúlt időszakban balesetveszélyessé és alkalmatlanná
vált a sportolásra, ezért a KKC
segítséget nyújtott az iskola számára. A Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége felé a klub
pótköltségvetést adott be, kiegészítve TAO-s igényét a parketta
rekonstrukciójával.
A régi padlózat felszedésének
és az új lerakásának a költsége 5,1 millió forint, amihez a 30
százalékos önerőt vállalkozók,
cégek biztosítják. A beruházás a
tervek szerint még ebben a tanévben megvalósul. Erről január
12-én tájékoztatta a tantestületet
a KKC.
A KKC hosszabb távú elképzelései között a kosárlabdát szeretők, a játékosok és az edzők ös�szefogása is szerepel.
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Gazdikereső
Új rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a
gazda nem jelentkezik az állatért,
az 14 nap elteltével szabadon
gazdához juttatható.
A bemutatott kutyák után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634,
vagy a 70/313-9059 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13-tól 16.30-ig.
Koszoska: fehér puli szuka,
bekerült január 20-án, a Simonyi
Óbester utcából.
Fruzsi: január 14-én került be
Kiskunmajsáról, németjuhászra
emlékeztető fiatal szuka.
Bogyó: 2012 novemberi születésű, pincsi keverék szuka kutyus.
Barátságos, kedves, szeretetéhes,
bújós. Bekerült 2014. december
8-án.

Gyömbér: 2013 júniusi születésű beagle keverék kan, bekerült
2014. december 27-én
A korábbi lapszámokban bemutatott kutyák közül Kántor, Stella
és Lencsi is gazdához kerültek.
Hirdetés

Most érdemes rákötni
A talajterhelési
díj megfizetése
helyett minden
vízfogyasztónak javasoljuk
a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést. A rácsatlako zásra
a Víziközmű
Társulat igazolása, a csatorna-szolgáltatási szerződés BÁCSVÍZ Zrt.-nél való megkötése, és
a belső vezeték műszaki átvétele után van lehetőség.
A Társulat igazolásának feltétele, hogy az ügyfél a társulattal
szerződéses tagi viszonyban álljon, ne legyen fizetési hátraléka, és
közölje az érintett ingatlan helyrajzi számát. Bármilyen személyes
ügyintézéshez a kapcsolódó okiratok bemutatását kérjük.
Kiskunfélegyháza város képviselő-testületének 28/2014. (XII. 19.)
számú önkormányzati rendelete alapján a házi szennyvízhálózat
kiépítéséhez szociális alapon támogatást lehet igényelni. A
pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban és a Víziközmű Társulat
irodájában is átvehető.
Kiss Kálmán Tibor, a Társulat elnöke
Irodánk címe: Innovációs Központ, Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.
Ügyfélfogadás:
hétfő és szerda 8-12 óra, csütörtök: 13-16 óra
Telefon: 76/430-690

2015. január 30.

Egészséges ivóvíz lesz
Haleszban és Selymesben is

Új közüzemi vízellátó vezeték kiépítésének előkészítése kezdődött
meg Kiskunfélegyházán Halesz és
Selymes városrészek területén, a
KÉKVÍZ Vízminőségjavító Program
részeként. A program megvalósításával kapcsolatban Ván Jenő
önkormányzati képviselő hívott
össze lakossági fórumot mindkét
érintett városrészben.
Mint a képviselő elmondta: egy
sikeres regionális pályázathoz
kapcsolódva épül ki a haleszi vízvezeték-rendszer. A beruházás
Haleszban egyelőre csak a Bugaci
úti óvodáig terjed. Felsőgalambos
és a Ringhegy ivóvízellátására a
későbbiekben kerülhet sor.
Hartyányi Gyula, a beruházás
önkormányzati felelőse a jelenlévőknek elmondta, hogy a több
mint 2 milliárdos beruházásnak
köszönhetően az érintett területen
minden dűlőbe eljut az egészséges
víz, és a víznyomás is megfelelő
lesz. Arra is ígéretet tett, hogy a
munkálatok sorrendjéről folyamatos tájékoztatást adnak. A vezetékek kiépítése során a dűlőutakon
biztosítják a járműveknek a reggeli
kijutást és az esténkénti hazatérést.

A fővezeték építőjét, a Duna
Aszfalt Kft.-t Bense Ferenc képviselte, aki arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gerincvezeték
megépítését legkésőbb szeptember végéig befejezik és átadják.
Ezt követően a portákra a Bácsvíz
Zrt., mint szolgáltató, kötheti be a
vízvezeték-rendszert.
A hobbikertek tulajdonosai és
az ott élők is örömmel fogadták,
hogy megkezdődött a vízvezetékrendszer építése, valamint azt az
ígéretet, hogy a továbbiakban is
rendszeres értesítést kapnak a
munkálatok alakulásáról, többek
között arról, hogy melyik dűlőben,
mikor kezdődik, és várhatóan mikor fejeződik be a fővezeték kiépítése.
H. S.

Hirdetés
NÁLUNK MEGTALÁL MINDENT AMI AZ ÚJÉVBEN A HASZNÁRA VÁLIK!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek és kiegészítők nagy választékban
Az új készüléke mellé ajándékba
a PC Varázslóban! Ráadásul…
adunk egy hozzávaló kiegészítőt!

+Ajándék +Windows 8.1! Br. : 86.990 Ft
Jöjjön be és nem fog csalódni!

2015. január 31-től
2015. február 15-éig
Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig beérkezett
információkkal. A programok valóságtartalmáért a szervezők
felelnek. Bővebb információk a honlapon és a rendezvény
helyszíneken. Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Állandó programok, kiállítások és ünnepi vásárok:
Jégpálya a Városi Könyvtár mögötti parkolóban, üzemel
február 15-ig.
XIX. MFG Biennálé, Bűvös Kockák című képzőművészeti
kiállítás, Művelődési Központ, megtekinthető február 6-ig.
A sokoldalú Móra…..néprajzi és régészeti kiállítás, Kiskun
Múzeum, megtekinthető február 15-ig.
Január 31., szombat
Madárbarát Klub, Városi Könyvtár, 09:30
„ATLANTISZ” Bál, Batthyány Lajos Ált. Iskola, 18:30
AKELA koncert, Rocktár, 20:00
Február 3., kedd
Betűbölcsi, vendég: Viziné Csilla bábkészítő,
Városi Könyvtár, 10:00
Február 5., csütörtök
MÓRA FERENC-EMÉLKNAPOK, Móra felolvasó verseny,
Városi Könyvtár, 10:00
Földrajzi Szabadegyetem: Indonézia varázslatos szigetei,
dr. Szilassi Péter egyetemi docens előadása,
Városi Könyvtár, 17:00
Február 6., péntek
MÓRA FERENC-EMLÉKNAPOK:
Móra Ünnepség, Constantinum Sportcsarnok, 09:00,
Móra Emlékműsor, Művelődési Központ, 14:00
ACDC tribute - Bon Scott emlékest, Rocktár, 20:00
Február 7., szombat
Farsangi családi szombat délelőtt: Kézműveskedés (farsangi
álarc és szemüveg). Pöttyös Bögre zenekar műsora, Városi
Könyvtár, 08:00-12:00
WALDORF Bál, Művelődési Központ, 19:00
ESTI KORNÉL, ELEFÁNT koncertek, Rocktár, 20:00

Február 8., vasárnap
Országos Állat- és Kirakodóvásár, Vásártér, 05:00
Sakk Nemzeti Csapatbajnokság, Művelődési Központ, 10:00
Február 10., kedd
Könyvek Klubja Olvasókör: Mikszáth Kálmán, A gavallérok c.
kisregénye Szabó Imre László filozófus vezetésével,
Városi Könyvtár, 10:00
Házasság Hete: Házasság-Szövetség, Forgács János és
felesége Zsuzsanna, család-és párterapeuta előadása,
Művelődési Központ, 17:00
Február 12., csütörtök
Kulturális Szalon: Millenniumi ünnepségek és a Városligeti
Néprajzi Falu, Mészáros Márta előadása,
Városi Könyvtár, 17:00
Február 13., péntek
FARSANGI MULATSÁG és TÁNCHÁZ: Kézműves foglalkozás,
Gulyás László vándormuzsikus interaktív előadása, Aprók
tánca Kátai Tibor vezetésével, Télboszorka elégetése várja a
kicsiket és nagyokat, a talpalávalót Samu Zoltán és barátai
húzzák, Művelődési Központ, 18:00
HOOLIGANS koncert, Rocktár, 20:00
Február 14., szombat
HALOTT PÉNZ koncert, Rocktár, 21:00
Petőfi Mozi
Február 5-11.
14:00 Csingiling és a Soharém legendája, 3D animációs
15:30, 20:30 Jupiter Felemelkedése, 3D akció-fantasy
18:00 Blackhat, akció-krimi
Február 12-18.
15:30 Csingiling és a Soharém legendája, 3D animációs
17:00 Rendíthetetlen, dráma
19:30 Jupiter Felemelkedése, 3D akció-fantasy
21:45 Birdman, avagy a mellőzés meglepő ereje, vígjáték

kivágható programmelléklet
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Az év vállalkozója elégedett ember
Magyarországon nagyjából 150 ezer érdemi vállalkozó van. Közülük minden kétezredik munkáját ismerték el valamilyen díjjal
2014-ben. Közöttük volt Pengő János, a kiskunfélegyházi Kunvill Kft. ügyvezető igazgatója, aki a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) által tizenhatodik alkalommal
megrendezett Vállalkozók Napján vehette át Az év vállalkozója
díjat. A Kiskunfélegyházán élő cégvezetővel az idáig vezető útról beszélgettünk.
– A bajnokot nem lehet kinevezni, az mindennapos versenyben mérettetik meg – fogalmazott a december elején
megrendezett díjátadón Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető
elnöke. Hogyan indultak az Ön
pályafutásának hétköznapjai?
– Egy Csongrád megyei kisfaluból származom, a főiskolát Pécsen
végeztem el. Friss diplomásként
1976-ban kerültem Félegyházára, az akkor ezer főt foglalkoztató
Kunép Vállalathoz. Ugyanabban az
épületben kezdtem a munkát, amiben ma is áll az irodám. 1982-ben
már üzemvezető voltam, ugyanebben az évben alapítottam egy
gmk-t (gazdasági munkaközösséget). Így amikor 1991-ben – hasonlóan a többi állami vállalathoz – a
Kunép is tönkrement, számomra
már nem volt ismeretlen terep a
magánszféra. Egy nagyobb, számos építőipari tevékenységet felölelő céget alapítottunk Kunép Kft.
néven, aminek öten voltunk a tulajdonosai. Néhány év alatt azonban
bebizonyosodott számomra, hogy
más keretek között szeretnék dolgozni, ezért kiválva a társaságból
1996. január 1-jétől tulajdonostársammal közösen elindítottuk a kizárólag villanyszerelési feladatokra specializálódott Kunvill Kft.-t.
– Hogyan sűrítené egyetlen
mondatba vállalkozói szemléletének alapelvét?
– Én otthon azt tanultam, hogy
elkölteni azt lehet, ami már megvan. Úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás meghatározó volt a cég
sikerében. Számomra elsőrendű
szempont tartani a fizetési határidőket, gondoskodni arról, hogy
az alkalmazottak, partnerek, szállítók időben a pénzükhöz jussanak. Megrendelőink elégedettsége
a legfontosabb. Igényeiket magas
műszaki színvonalon, a határidőket mindig betartva igyekszünk
kielégíteni.

– Mindvégig töretlen volt a
fejlődés?
– 2009-ben volt egy minimális visszaesés, de ennél komolyabb hatását nem érzékeltük a
válságnak. Az utóbbi két évben
megduplázódott a cég árbevétele:
2014-ben 450 millió forint nettó
árbevételre számítunk villanyszerelésből. Egyre nagyobb munkákra kaptunk megbízást, miközben
a létszámunk változatlan maradt.
Így az idén már jelentős számú alvállalkozót is foglalkoztatni kellett
a 20 fő alkalmazott mellett. A fejlődés komoly gátja jelenleg a szakemberhiány. Szeretnék legalább
két villamosmérnököt felvenni, de
sajnos egyelőre nem találok alkalmas embereket.
– Minek köszönhető, hogy a
Kunvill Kft. stabil eredményeit
a válság sem tudta megingatni?
– Megpróbáltunk alkalmazkodni
a körülményekhez. Mivel Félegyháza térségében kevés projekt indult,
az önkormányzati beruházásokban
pedig nem kaptunk szerepet az
elmúlt négy évben, egyre többet
kényszerültünk vidéken dolgozni.

Idén többek között Dunakeszin,
Móron, Szekszárdon, Hódmezővásárhelyen és Budapesten vállaltunk munkát. Igaz, hogy emiatt
rengeteget kell utaztatni az embereket, ami rendkívül megterhelő és
jelentős többletköltséggel is jár, de
folyamatos volt a munkaellátottságunk.

– A társasvadászat és a horgászat. Pálmonostorán vagyok a
vadásztársaság tagja. Nem sok
pihentetőbb dolgot tudok elképzelni, mint nyulak és fácánok után
járni a mezőt, a lesen ülni és várni, hogy megzörrenjen az avar,
vagy pecabottal ülni a vízparton.
Mindkét szenvedélyem a gyerek-

– Félegyházivá vált az itt töltött évtizedek alatt?
– Ma már szinte minden ideköt:
a család, az otthon, a barátok…
Feleséget otthonról hoztam: 1980ban nősültem. A lányom és a fiam
már itt nőttek fel. Megszerettem
Félegyházát, az otthonommá vált.
–
A
2013-ban
elnyert
Bács-Kiskun Megye Elektromos
Vállalkozója cím után idén Az év
vállalkozója díjra is érdemesnek
találta a VOSZ. Az indoklás szerint „a vállalkozása területén
elért kiemelkedő eredményeiért
és közéleti tevékenységéért”.
– Természetesen figyelemmel
kísérem a közéletet, de én magam
szeretek a háttérben maradni. Támogatjuk a városi rendezvényeket,
például évek óta térítésmentesen
mi építjük ki a Libafesztivál teljes
energiaellátását. A KGME tagjaként a helyi vállalkozások összefogásáért dolgozunk, és bízunk
abban, hogy az új városvezetés
ahol csak tudja, helyzetbe hozza a
félegyházi vállalkozásokat.
– Mi jelenti az ön számára a
feltöltődést?

koromból datálódik, de csak 2000
óta vadászok. Sokszor nem is lövök, elég a látvány is az élményhez. Volt már részem különleges
kalandokban, például 2009-ben
Namíbiában horgásztam és vadásztam két hétig. Néhány innen
származó trófeát máig őrzök,
többek között egy 115 kilós cápa
kifogásának az emlékével együtt.
A legemlékezetesebb mégis annak
a vaddisznónak az elejtése volt
számomra, amelyet a vadásztársaság területén hosszú idő után
sikerült lépre csalnom. És persze
a vadászat elengedhetetlen része
a minden részletre kiterjedő élménybeszámoló, és az öröm megosztása a vadásztársakkal.
– Elégedett ember?
– Elértem, amit akartam. Villamosmérnök fiam – aki harmadik
éve dolgozik a Kunvill Kft.-nél –
idén a cég harmadik tulajdonosa
lett. Ugyancsak ebben az évben sikerült a négylakásos társasházból
abba az otthonba beköltöznünk,
amire vágytunk. Igen. Elégedett
ember vagyok.
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Engem Félegyháza tett színésszé
Kóti Árpádot választották 2014-ben a Nemzet Színészének. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes, kiváló művész, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház színművésze 1954-ben Kiskunfél
egyházán a Tanítóképző testnevelő szaktanítói tagozatán szerzett
tanító képesítést. A művész kitüntetéséhez Félegyháza nevében
Csányi József polgármester gratulált.
A Nemzet Színésze – aki 2014. is nagyon szerettem, és
november 15-én lett 80 éves – deb- úgy gondolom, ő is enreceni otthonában fogadta a köszön- gem. Így kezdődött az
tést december 29-én. Csányi József én keserves, mégis gyöegy Félegyháza anno… kötettel és nyörű négy évem, amit
Rátkai Zsuzsanna – a Holló Lász- soha nem tudok – nem
ló Képzőművészkör alkotójának is akarok – kitörölni az
– festményével ajándékozta meg a emlékezetemből.
– És hogyan folytaművészt. A sajtó munkatársai Illésy
István tanár úr 90. születésnapján tódott?
– Mi ott mindent
készült felvétellel és a Selb-borászat
megtanultunk. Nagyvörösborával kedveskedtek.
A találkozás során elsőként Kis- szerű tanárainknak kökunfélegyházára kerüléséről, az it- szönhetően Emberek
teni élményeiről beszélgettünk Kóti lettünk. Egyik legkiválóbb tanárunk Illésy
Árpáddal.
– Bucsán, egy Karcag közeli, Bé- Pista bácsi volt, aki
kés megyei községben születtem mindent tudott a világ1934-ben. Azt, hogy miért akartam és magyar irodalomból.
testnevelő tanár lenni, arról fogal- Nagyon szeretett enmam sincs. Az én iskolámban még gem, pedig nem voltam
tornatermünk sem volt. A tornaórák se jó tanuló, se jó sporabból álltak, hogy a testnevelő ta- toló. Olyan erős közenárunknak volt egy nagy kertje, azt pes volt a tanulmányi
ősszel felástuk, tavasszal bevetettük eredményem. Az egészkrumplival, babbal, meg mindennel, ről nem tudok mást
ami kell egy háztartáshoz, majd ka- mondani: mindent neki
páltuk és begyűjtöttük, amikor kel- köszönhetek. Pláne azt,
lett. Ez volt a tornaóránk. Hogy ezek hogy színész lettem. Rábeszélt erre,
után mi juthatott eszembe, hogy tor- amikor azt mondta, hogy „te olyan
natanárnak jelentkezzek, azt máig gyönyörűen mondod a verset, hogy
nem tudom. Mindenesetre 1950-ben neked színésznek kell lenned”. Hiába
beadtam a jelentkezésemet, és jött mondtam én, hogy azt sem tudom
is az értesítés egy május végi napon, mi az a színész, de ő csak biztatott.
hogy vasárnap délelőtt 10 órakor Fé- Az persze hozzátartozik, hogy azt a
legyházán kell lennem a felvételin. két verset, amit tudtam, többször
Azt sem tudtuk odahaza, hogy merre elmondtam iskolai, városi és megyei
van Kiskunfélegyháza. Mindenesetre versenyeken, és nyertem.
– És a biztatásra jött a színműkiderítettük. Kaptam húsz forintot
az utazásra, édesanyám csomagolt vészeti.
– Igen. A színművészeti iskolában
az útra két szelet zsíros kenyeret, én
pedig beszaladtam Karcagra a vas- Básti Lajos volt a felvételiztető tanáútállomásra. A pénztárnál azonban rom. A Szülőföldemen című verset
kiderült, hogy a pénzem nem lesz adtam elő. Nem jutottam a végére,
elég Kiskunfélegyházáig. Akkor azt mert közbeszólt: „ne is mondd vékértem, hogy addig szóljon a jegyem, gig, gyönyörű ez” – és felvett.
– A szakma és a kritika azt
amennyire elegendő a húsz forint.
mondja Kóti Árpádról, hogy az
Tiszakécskéig jutottam. Leszállva
egyik legszebb hangú és legtera vonatról, futva indultam tovább,
mészetesebb magyar színész.
bízva abban, hogy még időben meg– A természetesség a falumból
érkezem. Persze ez nem jött össze.
jött velem, a génjeimnek köszönheAmikor beértem a Tanítóképző udtem. Hiába mondom, nem hiszik el,
varába, már vége volt a felvételinek.
hogy ezt a szakmát nem lehet megEkkor elkezdtem bőgni, hogy hiába
tanulni. Egy darabig lehet, de az úgy
tettem meg futva a közel negyven
is marad. Van ennél kegyetlenebb
kilométert. Miközben hangosan zohivatás? Én nem ismerek. Ki kell
kogtam, a platánfa alól egy öblös
menni a színpadra és őszintének kell
hang szólított meg. Mi van fiam, mi- lenni, meg jónak.
ért jöttél – kérdezte. Elmondtam a
– Többször is hívták a fővárostörténetet, mire ő csak annyit mon- ba játszani, de mindig Debrecendott: várj egy kicsit, és bement az ben maradt. Miért?
irodába. (Mint később megtudtam,
– Ennek oka, hogy én Pestet nem
felhívta a kécskei állomást és meg- szeretem, semmi több. Minden a főtudakolta, hogy valóban láttak-e ott városban van, és aki ott él, fölvág.
engem.) Visszajött és csak annyit Pedig nincs mire fölvágni, mert Bumondott, fel vagy véve. Ő volt Tulit dapest lakosságának 80-90 százaPéter bácsi. Az a tanár, akit később

léka vidékről érkezett. Ezt mindenki
tudja. Ennek tükrében, hogy lehet
elnyomni egy ilyen várost, mint Debrecen? Debrecen nekem a mindenem. Azért, mert gyerekkoromban
olvastam Mikszáth Kálmán „A két

koldusdiák” című regényét. Ez ebben
a városban játszódik, és én akkor,
10 éves koromban beleszerettem.
Eldöntöttem, ha lehet választani, akkor én itt fogok élni. Ez bejött. Hívtak
engem a Nemzetibe, Kazimír Károly
a Thália Színházba is, de nem! Soha
nem mentem sehova. Ha én utazom
Pestre, már Hajdúszoboszlónál rám
jön a honvágy, fordulnék vissza.
– Térjünk vissza egy kicsit a
színművészetihez. Úgy hírlik,
hogy nem volt zökkenőmentes a
diploma átvétele.
– Erről nem nagyon szívesen beszélek. Egyszerűen belekeveredtem
egy politikai galibába.
– Mégis, mondana erről valamit?
– Hát jó. Úgy történt, hogy hárman
kimentünk a testnevelési főiskolára
előadást tartani és meglátogattuk a
barátainkat. Fele tanítóképzős osztálytársam tanult akkor ott. Előadás
után maradtunk és jól berúgtunk.
Hajnaltájt mondtam a barátaimnak, hogy most már menjünk haza,
mert délelőtt próba, este előadás
vár ránk. Elindultunk a diákszállóra, közben én belepisiltem a Dunába. (Nem tudom mi ebben a baj.)
Egyszer csak megszólalt két férfi és
azt mondták: „ezek voltak az 56-os
huligánok”! Úgy berágtam erre, hogy
elküldtem őket „mindenhová”. Nem
volt verekedés, de veszekedés azért
igen. Aztán beszálltunk egy taxiba,
hogy hazamenjünk. Nem sokkal később megállítottak bennünket a rendőrök azzal, hogy azonnal bevisznek

bennünket az őrsre. Át kellett szállni a rendőrautóba, és össze-vissza
vertek bennünket. Még józanul sem,
de részegen különösen nem tudja
elviselni az ilyet az ember. Csíptem,
rúgtam, haraptam, vágtam. Bevittek
bennünket a Vadász utcába, és ott
is piszokul elvertek, majd külön-külön bedobtak bennünket egy kóterbe. Akkor állítólag én mondtam egy
olyat (én nem emlékszem rá), hogy
„Kádár-huszárok lógni fogtok még”.
Ez 1958 márciusában volt. Hát nem
erről szólt akkor a politika! Aztán
jöttek, hogy írjam alá a jegyzőkönyvet, mert a két barátom már megtette. Én nem írtam alá. A társaimat
elengedték, én maradtam. Már harmadik napja ültem, amikor bejött
értem Major Tamás és Gellért Endre.
Ezt nagyon köszönöm nekik, hogy
kimentettek, mert ha ezt, akkor komolyan veszik, engem fel is akaszthattak volna. Így megúsztam. De azt
nem, hogy a színművészetiről a diploma átvétele előtt kirúgjanak. Négy
évig voltam szilenciumon. Azért valahogy sikerült Békéscsabára szerződnöm, de megérkezésemtől kezdve figyeltek. Minden második héten
jelentkezni kellett a rendőrségen.
Ebből azért kimásztam valahogy. A
történethez tudni kell, hogy apám
hű kommunista, illetve nem is kommunista, hanem Parasztpárti volt.
Két év elteltével valakiknek eszébe
jutott, hogy meg kellene már nézni,
hogy ennek a Kótinak kik is a szülei.
Elmentek Bucsára egy nagy fekete
kocsival és megálltak a házunk előtt.
Ki akartak szállni, amikor meglátták,
hogy az eperfa alatt ül az apám Veres
Péterrel és Szabó Pállal. Nem szálltak ki, visszahajtottak Pestre. De engem már másnap hívtak telefonon,
hogy azonnal menjek a minisztériumba. Bementem. Meglepetésemre
elnézést kértek tőlem. Kérdeztem,
hogy ezt miért teszik? Azért, mert
megtudtuk, hogy kik az ön szülei –
válaszolták. Ezért? Ezért kár volt felhívni. A szüleimet ismerem – mondtam, és rájuk vágtam az ajtót.
– Túl a nehézségeken egy nagyívű pálya vette kezdetét. Színészi munkáját a Nemzet Színésze
cím elnyerése előtt 12 kitüntetéssel ismerték el, köztük a Kossuth-díjjal.
– Én erre a pályára nem azért
jöttem, hogy díjakat kapjak. Azért
jöttem, mert színész akartam lenni.
Én nem tudom, hogy jó-e ez a sok
kitüntetés. Mindenesetre nem adom
vissza egyiket sem.
– Nemrégiben ünnepelte 80.
születésnapját, de a színháztól
nem tud szabadulni. Most is egy
olvasópróbára van indulóban.
– Hogyne! Megfogadtam magamban, hogy addig járok a színházba,
ameddig csak bírok.

Hájas Sándor
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Zenével, tánccal, prózával ünnepelt kultúra
Méltóképpen emlékezett meg Félegyháza a magyar kultúra napjáról. Az ünnepi műsor összeállítóinak sikerült Márai Sándor intelmét megfogadniuk: „Te válogass. Ne finnyásan és orrfintorgatva
válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég
igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod,
ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.” A művelődési
központ színháztermében megrendezett műsor teltházat vonzott,
és a nagytiszteletű közönség szerencsére a tetszésnyilvánítástól
sem tartózkodott. Ezekben az értékes pillanatokban teremtődött
meg az egység alkotó és közönség között, s ilyenkor minden jelenlévő tudta, miért fontos ünnepelni a magyar kultúrát.
Kölcsey Ferenc kéziratának
tanúsága szerint 192 esztendeje,
1824. január 22-én készült el a
vers, amely Magyarország Himnusza lett. A költő legnagyobb hatású versét mintegy 30 nyelvre fordították le, s miután Erkel Ferenc
1844-ben megzenésítette, nemzeti imádsággá vált. A mű 1989-ben

jogszabályi védelem alá került,
ekkor az alkotmány szövegének
része lett. Ettől az évtől ünnepeljük e napon a magyar kultúrát,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek. Erősítsük
nemzeti tudatunkat, továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A magyar kultúra napja alkalmából a város önkormányzata,
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
és Művelődési Központ, valamint
a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület rendezett ünnepséget,
amellyel egyben a közművelődésben dolgozókat is köszöntötték.

Bodor Lili és Tóth Mónika, a
Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek klarinétjátéka után (felkészítő pedagógusuk
Benedek Tein Edina) Csányi József polgármester mondott ünnepi
köszöntőt. Szavai szerint a kultúrát
fenyegető egyetlen valódi veszély, ha
nem érdeklődünk iránta.

– Minden nemzet életében
vannak jelentősebb ünnepnapok,
amikor a mindennapi sürgető dolgainkat hátrahagyjuk, és felöltöztetjük szívünket, lelkünket, hogy
fejet hajtsunk azok előtt, akik valami nagyot alkottak – mondta a
polgármester, aki a Himnuszról,
mint imádságról beszélt, amely
„megvédi napjainkat, kultúránkat,
összetartozásunkat, az élet versenyein aratott győzelmeinket és
versengéseinket”.
Ezt követően a Széljáró Balladás együttes második, Pásztorlélek című lemezének anyagából
adott elő válogatást, és teremtett
nagyszerű hangulatot. A sokáig

„Vas László és Barátai”-ként ismert zenész csapat 2010 óta új
névvel aratja sikereit. Repertoárjukban saját szerzemények, népi
és klasszikus irodalmi alkotások
megzenésítése szerepel egyéni
stílusban, a hagyományosat az
újjal ötvözve. Előadásuk beszédes
példája volt annak a helyi értékekből táplálkozó, helyi emberek
által éltetett kultúrának, amit valójában ez a nap is ünnepel.
– A kultúra napja méltó alkalmat
ad arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk
hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tár-

gyi és szellemi értékeinket. Ezért
határozott intézményünk vezetése
úgy, hogy a művelődési központ
termeit olyan személyekről nevezzük el, akik munkásságuk alatt
sokat tettek városunk kulturális
életéért, komoly szakmai sikerekkel öregbítve Félegyháza hírét – jelentette be Kállainé Vereb Mária,
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ igazgatója.
A művelődési központ termei
mostantól Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus, Szántó Piroska
festő, grafikus, író, érdemes és
kiváló művész, Fekete János pedagógus, helytörténész, dr. Mezősi
Károly tanár, történész, irodalomtörténész, Kalmár Józsefné Fazekas Anna donátor, Holló László
Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész, Haubner Károly dalköltő, karmester és énektanár, Solti
Károly énekművész, Boczonádi
Szabó Imre énekművész, méhész,
Wesel Hugó fotográfus, Molnár
László színész, pedagógus, színikritikus nevét viselik.
Az ünnepi műsort a Móra Gimnázium Mozgásszínháza zárta. A
fiatalok a tánc, az ének és a próza
eszköztárát használva varázsolták el a közönséget, és arattak
megérdemelt hangos sikert.
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Töretlen az ökölvívás népszerűsége
Bemutató edzést szervezett január 20-án a Kiskunfélegyházi HTK
Ökölvívó Szakosztálya a Honvéd
Sporttelep ökölvívótermében. A
tréningre Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere is ellátogatott, aki megismerte a szakosztály működését és ízelítőt kapott
abból, hogyan néz ki egy ökölvívó-edzés. A hétközi tréningeket
Mihály János szakosztályvezető
mellett Varga István felügyeli.
Mihály János, vezető, Kiskunfélegyházi HTK Ökölvívó Szakosztály: – Kiskunfélegyháza polgármesterének, Csányi Józsefnek
mutattuk be az ökölvívó termünket
és a KHTK Ökölvívó Szakosztályának működését. Ebből az alkalomból közös edzést szerveztünk,
melyen a legkisebbektől kezdve az
igazolt tagjaink és a hobbi versenyzőink is részt vettek.

Csányi József, polgármester,
Kiskunfélegyháza: – Láthatjuk
azt, hogy a félegyházi sportélet
egyik legfontosabb ága az ökölvívás. Ami számomra egy kicsit
meglepő volt, hogy nemcsak a fiúk,
hanem a lányok is járnak az edző-

Diákolimpiai tornasiker
Kalocsán kezdődött el január 20án a megyei tornászok 2015-ös
diákolimpiai
versenysorozata,
amelyen kiválóan szerepeltek a
kiskunfélegyházi lányok. Az I. és
a II. korcsoportban csapatban a
dobogó legfelső fokára állhattak.
Egyéniben Palásti Enikő az I. korcsoportban, míg Siber Szófia a II.
korcsoportban győzött.
További eredmények: I. kcs.:

Tóth Petra, Szabó Róza egyéni ös�szetett 4-4. hely holtversenyben
II. kcs.: Gombás Bora 2. hely,
Nagy-Pál Eszter 4. hely, Siber Glória 5. hely, Endre Noémi 7. hely
A csapat tagjai: I. kcs.: Somogyi
Petra, Csényi Bori, Szabó Róza,
Tóth Petra, Palásti Enikő
II. kcs.: Endre Noémi, Nagy-Pál
Eszter, Retkes Dorka, Siber Glória,
Gombás Bora, Siber Szófia
Edző: Juhász Tamás

Kettős félegyházi siker

A kecskeméti Lánchíd utcai Általános Iskola tornacsarnoka volt a
helyszíne a Dél-Alföldi régió XXI.
teremversenyének. A két korosztályban 12 csapat versenyzett
sprint, gátváltó, helyből távolugrás, szemből magasugrás és kétkezes medicinlökés sportágakban. A
végeredmény kettős kiskunfélegyházi sikert hozott. A diáksportban

évtizedek óta az ország legjobbjai
közé tartozó József Attila Általános iskolára épülő Jövő Bajnokai
Egyesület fiataljai az U13-as korosztályban a gátváltót megnyerték, a többi számban 2. helyen
végeztek. Az U11-es korosztályban
a magasugrás kivételével mindent
„vittek”, így itt sima győzelmet
arattak.

terembe, valamint a kisgyerekek és
az idősebb korosztály is képviselteti magát.
Szabó József, kuratóriumi
elnök, Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó
Alapítvány:
– Alapvetően az a célunk az ala-

pítvánnyal, hogy életben tartsuk
az ökölvívást Kiskunfélegyházán,
amely az elmúlt évtizedekben kiváló eredményeket hozott a városnak, Továbbra is támogatjuk a
szakosztályt, a tehetségek fejlődését, az eredményes sportéletet.

Nagy az érdeklődés
a fallabdázás iránt

A 2014/15-ös szezon negyedik versenyét rendezték meg január
24-én a kiskunfélegyházi fallabdapályán. A kupán a női és a férfi
győztesek mellett a vígaszágak nyerteseit is díjazták. A tervek
szerint júniusig minden hónapban rendez tornát a Mozdulj Félegyháza SE, amit az amatőrök számára szervezett nyílt nap előz meg.
A korábbi eseményeket és az
idei programot Jenován Tibor,
a Mozdulj Félegyháza SE elnöke
foglalta össze: – Ez az idei év első
versenye. Nálunk ősszel kezdődik
a szezon és nyár elejéig tart. Ebben az évben júniusig szeretnénk
kupákat szervezni. Az érdeklődés egyre nagyobb, változatos
a versenyek összetétele is. Ha
mindenki eljönne, aki a korábbi
tornákon megfordult, akkor ötvenen is összegyűlnénk, de jelenleg
25-30 versenyzőt tudunk egy-

szerre fogadni. A fallabdázás kis
labdaérzékkel viszonylag gyorsan
megtanulható. Folyamatos odafigyelést, koncentrációt igényel.
Kicsit sérülésveszélyes ugyan és
a másikra is figyelni kell.
EREDMÉNYEK:
Női: 1. Kovács Ágnes, 2. Fricska
Fanni, 3. Jenován Zsuzsanna
Férfi: 1. Jenován Tibor, 2. Füzesi
József, 3. Végh Zsolt
Vígaszág 1. helyezett:
Női: 1. Bali Cintia
Férfi: 1. Csontos Ottó

Az oldalt írta és szerkesztette Gubu Zoltán
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Arcok a piacról
Kati az óvónőséget cserélte
a kisboltra, és álmában még
sokáig az óvodában dolgozott.
Talpalatnyi üzlet a Béke téri
piac sarkán, a környéken néha
rengeteg ember megfordul,
máskor hatalmas a csend.
– Naponta 40-50 vásárló tér be
átlagosan – mesélte Lukács Tiborné (59) –, piaci napokon több,
máskor kevesebb. Délelőtt jönnek
többen, kávézni, csokiért vagy bonbonért, ezekből széles a választék,
a leggyengébb nap a szerda.
– Megéri?
– Régebben jobb volt, most pedig, ha mint nyugdíj-kiegészítést
nézzük, akkor elfogadható, de csak
úgy magában, nem nagyon érné
meg ezzel foglalkozni. Nem fogok
meggazdagodni belőle, csak pótlék.
– Megkívántad a gyerekektől
a boltos-játékot? Vagy hogyan
kezdődött?

– A 90-es években próbálkoztam először, a piacon kezdtem
el csokit árulni, ez a lehetőség
92-ben megszűnt, ekkor bérbevettem a helyiséget. Három év
múlva aztán az óvónőséget felcseréltem a kisboltra.
– Hiányoznak a gyerekek?
– Persze. 2002-ben álmomban
még odajártam, éjszakánként
segítettem a gyerekeknek öltözködni, vagy dalt tanultunk. A
gyerekek és a szülők is aranyosak, hálásak voltak, még azok
is bejárnak hozzám, akikkel a
Bankfalui Óvodában találkoztunk.
– Használod még valamire a
pedagógiai tapasztalatokat?
– Ahelyett, hogy rá akarnám
tukmálni az árut a szülőkre,
rájuk szoktam szólni, nehogy
mindent megvegyenek egyszerre. Mert a gyerekek hajlamosak
lennének még ezt, még azt is…

Milyen lett a félévi bizonyítvány?

A legaktuálisabb kérdés kapcsán a válaszadók megfogalmazták
a második félévi saját elvárásaikat is.
Anett (18): –
Nagyon jól, a
vártnál jobban
sikerült a félévem, bár elég
nehéz
volt.
Nagy az elvárás ráadásul
maximalista vagyok, úgyhogy lehet
azért még javítani, és készülnöm kell
az érettségire.
Zsani (18): –
Meg
vagyok
elégedve,
a
főbb
tantárgyak osztályzatai mind jól sikerültek. Kicsit
többet is tehetnék, és ezután nem fogom hagyni,
hogy elvonják a figyelmemet a tanulásról. Tudok még javítani, hogy több
legyen az 5-ös mint a 4-es.
Zsófi (18): –
Gazdasági tárgyakból kicsit
több tanulásra
van szükség,
de egészen jól
sikerült a félév.
Gyógyszerész
szeretnék lenni, ezért készülnöm kell
az emeltszintű biológia és kémia
érettségire, miközben a többi tantárgyat is szinten szeretném tartani.

Niki (16): –
Igazán sikerülhetett
volna
jobban is. Két
tantárgyat
mindenképpen
fel akarok hozni a következő
félévben: a történelmet és az „üzleti
tevékenység a gyakorlatban” címűt.
Elsősorban rajtam múlik.
Nóri (15): –
Szeretnék javítani az eredményeken,
mert a vártnál
gyengébben sikerült.
Nem
tettem
oda
eléggé magam történelemből és angolból, ezekből lemaradtam a terveimtől. Az első félév tanulsága alapján
nagyobb energiát próbálok a tanulásra fordítani.
Bianka (16): –
Nem éppen ezt
terveztem,
g ye n g é bb e n
teljesítettem,
mint szerettem
volna történelemből és angolból. Kevésnek bizonyult a tanulás,
ezért a második félévben több időt
fogok ráfordítani. Fel fogom hozni a
jegyeimet, minden tantárgyra odafigyelek.
tli

– Az üzlet mellett mire jut
még idő?
– Nem én tartom a frontot reggel 6-tól este 6-ig, és nagyon örülök, hogy mindig olyan kollégáim
voltak és vannak, akiket szeretnek
a vevők. Otthon pulóvert kötögetek, tévézek, szépítgetem a lakást.
Nagyon ritkán internetezek, még
egy fotót sem tudok feltölteni a
facebookra, de majd szólnak az
ismerőseim, ha meglátják az interjút… Járok a templomi énekkarba, szeretem azt a közösséget.
A barátnőim pedig még mindig az

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Szabó László – Kecskemét, Polyák Ádámné Nagy Ilona Julianna – Kecskemét,
Hajzer László Károly – Ladánybene, Burján
Géza – Kishódos, Karip Lászlóné Mészáros
Margit – Városföld, Bense Jánosné Kohajda
Mária – Kiskunfélegyháza, Bartus Péter – Kecskemét, Karó István – Soltvadkert, Berente István
– Izsák, Fricska László – Kiskunfélegyháza, Dr.
Pataki János József – Kiskunfélegyháza, Csányi
Józsefné Zsibrita Margit – Kiskunfélegyháza,
Kürti István – Lajosmizse, Tarjányi Gáborné
Martonosi Zsófia – Kiskunfélegyháza, Gundrum Kázmér Gyula – Szank, Makai Józsefné
Dencs Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Németh
Károlyné Eiler Irén – Szabadszállás, Szász Jánosné Dinnyés Erzsébet – Kiskunfélegyháza,
Korbe Jánosné Pint Livia – Kecskemét, Garaczi
Károlyné Szabó Mária – Kecskemét, Czinkóczi
István Lajos –Kiskunmajsa, Kapás Pálné Bányai
Mária – Tiszakécske, Jókai Ferencné Pap Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Filó Balázsné Juhász
Irén Rozália – Kiskunfélegyháza, Papp Elemér-

óvónők közül kerülnek ki. A gyerekeim sikeresek. Mi kell még? Elégedett vagyok az ő sorsukkal, és az
enyémmel is.
– Mik a terveid?
– Próbálkozom napi cikkekkel,
alapvető élelmiszerekkel: tészta,
liszt, cukor és fűszerek árusításával, és mi vasárnap is nyitva tartunk. 5-6 évig még mindenképpen
folytatnám, tervezek egy lakásfelújítást is. A sok nehézség ellenére
is jól érzem magam az életben, és
még vígan élnék, amíg csak lehet.
tli
né Haiszer Márta – Kiskunfélegyháza, Szeriné
Vereb Anna Mária – Kiskunfélegyháza, Püspök
József – Tiszakécske, Szabó Mihályné Molnár
Margit – Kecskemét, Kovács Károly István –
Kecskemét, Ludányi Jánosné Páhán-Molnár
Sára Gizella – Kecskemét, Szabó Jenő – Kecskemét, Bartus István – Kecskemét, Páhán Antalné Zinger Margit – Ballószög, Novák József
– Pálmonostora, Csősz Károly – Izsák, Szilágyi
László – Nyársapát, Gál Menyhért – Ócsa, Markó-Marton János – Ágasegyháza, Magyari Mária Rozália – Kunadacs, Abonyi Józsefné Fekete
Luca – Petőfiszállás, Kertészné Kis Erzsébet
Jusztina – Kiskunfélegyháza, Andrási Ferenc –
Kiskunfélegyháza, Bimbó János – Kiskunfélegyháza, Fedotov Márta Magdolna – Kiskunfélegyháza, Kővágó Mihály – Városföld, Varga Endre
– Kerekegyháza, Bokor Sándorné Halász Ilona
– Kiskunfélegyháza, Hegedűs László – Kiskunfélegyháza, Kapus Józsefné Beke Ilona – Izsák,
Makai Józsefné Kószó Rozália – Kiskunhalas,
Bondár Gábor – Tiszakécske, Rózsa János –
Kecskemét, Kovács Lászlóné Végh Piroska –
Kecskemét.
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