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Lakott tanya nem lesz áram nélkül
Fotó: Hájas Sándor

Idén áprilistól Félegyháza külterületén mindegyik lakott tanyában
lesz elektromos áram. A tanyagondnoki hálózat eszközfejlesztésére 2 millió, a tanyavillamosításra több mint 49 millió forintot
nyert az önkormányzat a vidékfejlesztési minisztérium pályázatán. Mindkét pályázat 90 százalékos támogatottságú volt, a városnak 10 százalékkal kellett kiegészíteni.
A sikeres pályázatok a külterületen élők életminőségének javítását
szolgálják – jelentette be a január
13-ai sajtótájékoztatón Csányi
József polgármester, Ván Jenő
és Horváth Gábor önkormányzati
képviselő, valamint Németh Péter
projektmenedzser.
A tanyavillamosításra nyert öszszegből 7 tanya villamos ellátá-

sára nyílik lehetőség napelemes
rendszerrel. Ez 19 külterületen
élő, köztük 4 kiskorú mindennapjait teszi könnyebbé, szebbé. A 3
kW-os teljesítményű naperőművek
hosszú távon biztosíthatják a világítást, az elektromos berendezések működtetését. Ennek érdekében az önkormányzat jó minőségű
akkumulátorok beszerzéséről, és a

megfelelő karbantartásról is gondoskodott. A fények március 31én gyulladhatnak ki a tanyákban,
és akkortól a város elmondhatja,
hogy nincs áram nélkül Félegyháza
külterületén egyetlen lakott tanya
sem. A sikeres tanyavillamosítási pályázatban az önkormányzat
partnerei voltak: A Nagyszőlő úti
Gazdakör Egyesület, a Haleszi
Gazdakör, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület és
a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény.
A villamosításra kerülő tanyák
lakói örömmel fogadták a pályázati sikert, és már alig várják, hogy

villanyt gyújthassanak, beüzemelhessék a hűtőszekrényt, megnézhessenek egy televíziós filmet. Igaz
voltak, akik nem is akarták hinni,
hogy áramuk lesz. Némedi Varga
Mihály bácsi és felesége Marika
már 75 évet éltek le tanyájukban
mindentől, mindenkitől távol. Még
el sem tudják képzelni, hogy mire
használják a világításon kívül.
Benkó József és felesége már
nagyobb várakozással van. Franciska örömmel meséli, hogy milyen
jó lesz az, ha mosógéppel tud mosni, hűtőbe teheti az élelmiszert, és
este tévét is nézhet.
Folytatás a 2. oldalon

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Lakott tanya nem
lesz áram nélkül
Folytatás a 1. oldalról
Azt mondja, talán a gyerekek és
az unokák is szívesebben látogatnak majd el hozzájuk.
A tanyagondnoki hálózat eszközparkjának fejlesztésére nyert
2 millió forintból az önkormányzat
többek között 12 gyermekülést, 2
vérnyomásmérőt, 2 vércukorszint
mérőt, 2 laptopot, 2 elektromos
hűtőtáskát, 2 nedves porszívót,
1 magasnyomású mosót, 1 utánfutót, 100 rozsdamentes ételhordót, 2 fűnyírót és 1 fűkaszát
vásárol. Mindezek az eszközök
segítik azt, hogy minél szélesebb
körűen tudják segíteni a tanyagondnokok a külterületen élőket.
Az eszközfejlesztési pályázatban
az önkormányzat partnerei voltak:
falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete, Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
Nagyszőlő úti Gazdakör, Haleszi
Gazdakör és a Selymesért Egyesület.
s. r.

Állampapírt értékesítenek

Kiskunfélegyházán nyílt meg január
25-én a Magyar Államkincstár legújabb értékesítési pontja. Az új szolgáltatás révén a félegyháziaknak és
a térség lakóinak lehetősége nyílik
arra, hogy helyben, a Petőfi tér 1.
szám alatt, a kormányablak irodaépületében intézhetik az állampapírokkal kapcsolatos ügyeiket. Az
átadás előtt megtartott sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az ér-

Sikeres gazdálkodás
A Haleszi Gazdakör idén is megszervezi a „Gazdaköri esték”
előadássorozatot, melynek első foglakozását megtartották. Rádi
András gazdaköri elnök elmondta, hogy jeles előadók segítik a
gazdálkodókat a sikeres termeléshez szükséges információkkal.
A sorozat keretében szó lesz a déseknek köszönhetően idén is
jogszabályi változásokról, a nö- megszerveződött a gazdálkodók
vényvédelemről, a vetőmagok- képzési, tájékozódási lehetősége.
ról, a tápanyag utánpótlásról, a Szólt arról is, hogy a gazdakörök
terménykereskedelemről éppúgy, között egy egészséges munkamint a banki finanszírozási lehe- megosztás alakult ki az elmúlt
tőségekről. Az előadások ingye- időszakban. A Haleszi Gazdakör a
nesek, és a vállalkozók mellett a szántóföldi növénytermesztéssel
kiskert tulajdonosok is praktikus foglalkozókat segíti előadássoroismeretekhez juthatnak.
zatával, a Nagyszőlő úti Gazdakör
A „Gazdaköri esték” megnyi- pedig a kertészettel foglalkozókat
tóján Ván Jenő, a térség önkor- igyekszik hasznos információkkal
mányzati képviselője örömét ellátni.

s. r.
fejezte ki, hogy a civil szervező-

Himnuszmondó
verseny
A magyar Himnusz szövegét Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én vetette papírra. Ezt a napot a Magyar
Kultúra Napjaként tartjuk számon,
és Félegyházán immár hagyományosan többek között Himnuszmondó versennyel ünnepeljük,
amelyet idén is megrendezett a vá-

2016. január 29.

rosi könyvtár. Az idei verseny eredménye: 1. helyezett: Tapodi István
Béla, Kossuth Lajos Szakközépiskola, 2. helyezett: Kovács Ferenc,
Szent Benedek Gimnázium, 3. helyezett: Barna-Pap Bianka, Móra
Ferenc Gimnázium. Különdíjasok:
Varga Zoltán Szabolcs – Szent
Benedek Gimnázium, Könyves Mirjam – Constantinum Gimnázium,
Izer Klaudia Annamária – Constantinum Intézmény.

tékesítési ponton Start-értékpapír
számlát is lehet nyitni, amelyre Babakötvényt vásárolva alapozhatják
meg a szülők gyermekeik jövőjét.
Dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke az állampapírokba történő befektetés előnyeiről
szólt, majd Csányi József polgármester beszélt arról, hogy a kormánynak, a kormányhivatalnak, a
járási hivatalnak és az önkormány-

zatnak egyaránt fontos szerepe van
abban, hogy az embereknek megfelelő tájékoztatást, lét- és jogbiztonságot nyújtson. Ezért is fontos,
hogy Kecskemét és Baja után a megyében harmadikként Félegyházán
is megnyílt az értékesítési pont,
amely hétfőn 8-tól 16-ig, kedden
8-tól 13-ig, szerdán 8-tól 18 óráig
fogadja az érdeklődőket, az ügyfeleket.

Jótékonysági bál

A Móra Ferenc Művelődési Központban rendezték meg a második Jótékonysági Városi Bált
január 9-én, amelynek bevételét – beleértve a tombolát is – a
rászoruló családok megsegítésére fordítja az önkormányzat.
A rendezvény fővédnöke Le
zsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, védnökei dr. Becsey
Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár és Csányi Jó
zsef polgármester voltak. Az est
vendége volt feleségével dr. Mé
száros János, az egészségügyi
koordinációért és EU-ügyekért
felelős helyettes államtitkár is, az

összejövetelen 135 jótékonysági
célt támogató vendég vett részt.
A tombolanyereményeket kiskunfélegyházi vállalkozások ajánlották fel, amiért ezúton is köszönetét fejezi ki a városvezetés.
Gyarapította az est bevételét Kúcs
Gyula villányi borász, aki 100
palack bort hozott magával. Az
értékesebb, korábbi évjáratúakat
árveréssel értékesítették, a többit
megvásárolták a vendégek.
A hangulatos bálon felléptek a
Brilli-Art Stúdió táncosai és Tol
vai Renáta. A talpalávalót az Alibi
Együttes húzta, a vacsorát a Rózsakert vendéglő kínálta.
s. r.
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Ünnepi műsor
a kultúra napján

Ünnepi műsorral emlékeztek meg a
Magyar Kultúra Napjáról a félegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban. Az ünnepélyt Kovács-Csonka
Szilvia, az intézmény vezetője nyitotta meg, amit a gyermekhangon
felcsendülő nemzeti imádságunk, a
Himnusz követett.
Kovács-Csonka Szilvia köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet,
hogy ezek az ünnepek alkalmat adnak arra, hogy felidézzük értékeinket. Csányi József polgármester
beszédében emlékeztetett arra,
hogy Félegyházán ma is számos
csoport, egyesület és magánszemély fáradozik kulturális örökségünk megőrzését.
A polgármester beszédét követően a kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és AMI kicsi-

nyek kórusa Bartók Béla népdalgyűjtéseiből énekelt, majd a Magyar
Művészetért Díjas színművésznő,
Meister Éva verses-énekes előadására következett, aki a dalok és
a költemények által idézte meg a
magyar nép zivataros századait
is. A ünnepi műsort a Félegyházi
Táncszínház Kulturális Egyesület
koreográfiája zárta. A fiatalok részleteket adtak elő A víz szalad, a
kő marad című saját szerzeményű
táncjátékukból.
A rendezvényt dr. Ónodi Izabella,
a Művelődési és Szociális Bizottság
elnöke zárta. Beszédében hangsúlyozta: legyünk büszkék minden magyar alkotóra a legkisebb gyermektől a legismertebb művészig, mert
bármit is hoznak létre, azt értünk is
teszik, és rólunk is szól.
V. K.

A hősökre emlékeztek
Január 12-én országszerte tartottak megemlékezéseket a Doni-katasztrófa 73. évfordulóján. A második világháború idején a
Don-kanyarban napok alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg.
Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a
Petőfi Sándor Bajtársi
Egyesület
szervezésében
az
öreglaktanya
melletti kopjafánál
koszorúzással
emlékeztek a
doni hősökre.
Deli
Jó
zsef nyugállományú ezredes megnyitó beszédében emlékeztetett arra, hogy e
napon azokra emlékezünk, akik
hazánktól távol, megjárva a poklot
életüket adták, megsebesültek, eltűntek vagy fogságba estek.

csapatra ránézni, máris jókedvünk
támad. Mert az angyalok ilyenek.
No, vannak közöttük huncut, és kevésbé huncut angyalok, de ahogy a
szemük mosolyog, minden okunk
megvan velük együtt a jókedvre –
ezekkel a szavakkal üdvözölte a víz-

Csányi Jó
zsef polgármester a doni
katasztrófát
a
magyar
hadtörténet
l e g n ag yo bb
vereségének,
az ott elesetteket pedig
igazi hősöknek nevezte.
Az emlékezők a kopjafánál,
és
a
laktanya
előtti emléktáblánál helyezték el koszorúikat
és virágaikat. A rendezvényen a
Hódmezővásárhelyi Alakulat Honvéd Zenekara is közreműködött. A
megemlékezés a Felsőtemetőben
ért véget.
V. K.

Új helyen a járási hivatal
Január 4-étől a Kiskunfélegyházi
Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állate-

Az angyalok mindig jókedvűek
A Sarlós Boldogasszony templomban tartották meg idén
a Vízkereszti Városi Kórusfesztivált. A Kiskunfélegyházi
Zenebarátok
Egyesületének
rendezvényéhez ezúttal is
csatlakoztak a város iskolaiés felnőtt énekkarai. A hangulatos hangverseny záró részében a kórusok közösen léptek
a közönség elé.
– Bár a teológián nem tanították,
de egészen biztos vagyok abban,
hogy az angyalok mindig jókedvűek. Szükségszerűen így kell, hogy
legyen, hiszen ott vannak az Isten
közvetlen közelében. Minden okuk
megvan arra, hogy boldogok legyenek, és azok is. Azt nem tudjuk,
hogy hogyan énekelnek, de egy kis
előízt ebből a jókedvűségből, ebből
az énekből már most hallhatunk. Ez
egészen biztos. Elég erre a gyerek-
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kereszti kórusfesztivál közönségét
és szereplőit Rónaszéki Gábor, az
Ótemplom plébánosa.
Lukács Ferenc, a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületének
elnöke arról szólt, hogy az „Éneklő Félegyháza” program keretében

gészségügyi Osztálya új, helyen,
a Szent János tér 2. szám alatt,
az Innovációs Központban várja
az ügyfeleket.
10. alkalommal rendezték meg a
városi kórusfesztivált. Ez a rendezvény hagyományt teremtett,
szereplési és bemutatkozási lehetőséget kínál a városban működő
kórusok számára, az együtt énekelés csodálatos örömében részesíti
az énekeseket és a hallgatóságot.
A Vízkereszti Városi Kórusfesztiválon ünnepi kórusművekkel
szerepelt: a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kicsinyek Kórusa, Nagyné
Mészáros Erika vezényletével, a
Batthyány Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Nagykórusa, Molnár Elvira vezényletével,
a Cantati Giovanni Kamarakórus,
Kis-Fekete Vilmos vezényletével, az Ótemplom kamarakórusa,
Gráf Zoltán vezényletével, a Szent
István Kórus, Fazekas Tamás
vezényletével, a Palestrina Kamarakórus és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa, Szatmári Imre
vezényletével.
s. r.
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Milyennek találja a félegyházi mozit? Valentin-
napi esküvő
kiállítás
Néhány éves szünet után 2014. márciusától megújult formában fogadja látogatóit a félegyházi Petőfi Mozi, amely a korábbi
technikát modernizálva a hagyományos 2D-s filmek mellett 3D-s
filmeket is vetít. A műsorkínálattal összességében elégedettek
a félegyházi lakosok, a legtöbben a slágerfilmeket követik figyelemmel, emellett fontosnak tartják, hogy minden korosztály számára akadnak filmek a mozi kínálatában.

Petróczi Dalma (20 éves): – Nagyon tetszik a megújult mozi, színvonalasnak találom a technikát, a
berendezést és a kínálatot is. Én
mindig az új filmeket nézem meg,
tavaly 4-5 alkalommal menten el
vetítésre. A 2D-s filmeket jobban
szeretem, mert a 3D-s filmektől
megfájdul a szemem. A félegyházi mellett a kecskeméti moziba is
többször beülök.

Karsai Demjén (40 éves): – A mozival kapcsolatban hallottam a gépeszközök modernizálásáról, a 3D-s
vetítésekről és a műsorkínálat változatosságáról. Tervbe van véve a mozilátogatás, de két kisgyerek mellett
nehéz megoldani a bejutást. Emiatt
személyes tapasztalatom nincs a
moziról. A gyerekeknek szóló matiné
egy kicsit hiányzik. Gyerekkoromban
9 és 10 órakor is vetítettek filmet,

mert a kicsik többsége délután már
pihen. Egy ekkora városban szükség van a mozira, mert a 2010-es
megszűnését követően Kecskemétre
és Szegedre jártak át a filmszeretők. Ezt nem mindenki engedhette
meg magának. Kiemelném még azt
is, hogy az új filmek szinte azonnal
megjelennek, így nem kell sokat várni a premierre.

Február 14-én, Valentin-napon rendezik meg idén az
Esküvő Kiállítást Kiskunfélegyházán. A szerelmesek napján 9-től délután
fél 6-ig várják a házasulni
készülő párokat és más érdeklődőket.
Csikósné Fehér Irén, a rendezvény szervezője kérdésünkre elmondta: 9 órától várják a
kiállítók a látogatókat a Móra
Ferenc Művelődési Központban.

Tarjányi Mariann (22 éves): – A
napokban jártam utoljára a félegyházi moziban. Színes a kínálat, sok
fiatal jár ide. A 2D-s és a 3D-s filmeket is szeretem. A moziélmény
sokkal jobb a 3D-nél, de ha egy film
izgalmas, akkor 2D-ben is kikapcsol.
G. Z.

A Star Wars vitte a pálmát
2014. március 21-én vetítették le a félegyházi Petőfi Moziban
az első filmet. Az indulás évében 40 ezer néző ült be az előadásokra, tavaly, az első teljes esztendőben 36 ezer volt a nézőszám – tudtuk meg Reményi Richárdtól, a filmszínház üzemeltetőjétől, aki ezzel az évi 30-40 ezres nézettséggel számol
hosszú távon.
2015-ben 115 film pergett le a és az úgynevezett blockbusterek,
Félegyházáról és térségéből érkező azaz „kasszasikerek” voltak. Íme a
közönség örömére, 12 alkalommal félegyházi Top10 film 2015-ből, a
pedig jótékonysági vetítésre került nézettség sorrendjében: Star Wars,
sor a gyereknaphoz és a Mikulás- Minyonok, Jurassic World, Hotel
hoz kötődve. Reményi Richárd ta- Transylvania 2. (fotónkon), Bosszúpasztalatai szerint a helyi közízlés állók: Ultron kora, Éhezők viadala,
hasonló az országoshoz. A legné- Halálos iramban 7., SpongyaBob: Ki
zettebb alkotások a gyerekfilmek a vízből! Agymanók, Az útvesztő.

A mozi üzemeltetője szerint az
idei filmfelhozatal a tavalyi kínálatnál is jobbnak ígérkezik. Jól
indult az év a Visszatérővel, és
nagy várakozás előzi meg többek
között Batman és Superment, a
Bazi nagy görög lagzi második
részét, az X-Mant, a Szemfényvesztőket, a Star Treket, a Jégkorszak és a Bridget Jones folytatását. És mindezt – csakúgy
mint eddig – 2016- ban is az országos bemutatókkal egyidőben
láthatja a félegyházi mozilátogató közönség.
Reményi Richárd azt is elárulta, hogy bár továbbra is a közönségfilmek kapnak hangsúlyt,
idén már egy-két művészfilmmel
is gazdagítani szeretnék a kínálatot. A tervek között szerepel
néhány közönségtalálkozó megszervezése is, például a Saul fia
alkotóival. A Petőfi Mozi üzemeltetője továbbra is partner a jótékonysági ügyek felkarolásában,
és nyitott az önkormányzat által
kezdeményezett iskola mozi hagyományának megteremtésére.
Ahogy fogalmaz: „Azt szeretném,
hogy a félegyházi gyerekek úgy
nőjenek fel, hogy tudják, a Petőfi
Mozi egy jó hely!”

T. T.

Délelőtt a Silver Step Táncstúdió bemutatója szórakoztatja a
közönséget, délután 14 óra 20
perckor Rosta Ferenc alpolgármester és a főszervező köszönti
a vendégeket. Lesz örömanya,
koszorúslány és koszorúsfiú divatbemutató, esküvői tréning
házasulandóknak, és számos
kedvezmény is várja a kiállítás
vendégeit.
A helyszínben beiratkozó
fiatalok 50 százalékos árengedményt kapnak például a
polgármesteri hivatal dísztermének bérleti díjából, aki
az esküvő kiállításon rendeli
meg az eljegyzési gyűrűket, az
csaknem valamennyi jelenlévő
szolgáltatás díjából 10 százalék kedvezményt kap, valamint
a 2016-ban házasodni kívánó
és beiratkozott fiatalok között
két görögországi szálláslehetőséget és további ajándékokat is
kisorsolnak.
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Arcok a piacról
„A 100 forintos tejes asszony” – sokan csak így nevezik Udvardyné Gáll Irén őstermelőt a félegyházi piacon, aki vásárlói szerint a
legfinomabb és legolcsóbb tejet kínálja.
Irénke gyermekkora óta szívesen mányt, 50 hektárt művelünk. Minfoglalkozik állatokkal, három gyer- denkinek meg van a saját feladata
mekét is a szeretetükre tanította. – meséli, s mosolyából, szavaiból
14 évesen jelentkezett juhásznak a látszik: komolyan gondolja, hogy
téeszbe, ott ismerte meg első fér- öröm számukra a hajnali kelés, a
jét. Később fodrász képzettséget fejés, a palackok tisztítása, a földszerzett, de miután megözvegyült, művelés. A gazdaasszony szerint
inkább az állattartást választot- ez a munka sohasem unalmas,
ta életformául. Annak ellenére is, ugyanis minden jószág egyedi. A
hogy az évek során kereskedelmi teheneknek természetesen nevük
és vendéglátóipari, illetve arany- is van Irénkéék gazdaságában:
kalászos gazda okleveleket is „be- Rózsika, Sári, Boriska, Csöpi és
gyűjtött”. Jelenleg gyermekeivel és a többiek jól megférnek egymás
vejével együtt körülbelül 100 tehe- mellett.
net tartanak.
Az extra minőségi kategóriába
– Magunk termeljük a takar- sorolt, 4,5 és 5,1 százalék közötti

zsírtartalmú tej szakszerű tárolásának feltételeit egyébként két
nagy hűtőház biztosítja. Innen viszi
folyamatosan az egyik legnagyobb
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tejfelvásárló az árut, és innen hordja Irénke is a piacra szánt portékát.
Ottjártunkkor is hosszan kígyózott
a sor az asztala előtt. Az egyik
törzsvásárló szerint Irénke ízig-vérig vásárlóbarát kereskedő, aki az
egyéni igényeket is megpróbálja
kielégíteni, ünnepekkor pedig apró
ajándékkal kedveskedik vevőinek.
A „100 forintos tejes” asszony
bár sok mindenhez ért, legtöbb
öröme abban telik, amikor árul a
piacon. Ahogy mondja, nem meggazdagodni, csak megélni szeretne. Örömmel találkozik személyesen a vevőkkel, és büszkeséggel
tölti el a tudat, hogy minőségi tejet
ad a háziasszonyoknak, hozzájárulva a félegyházi piacon vásárlók
egészségesebb táplálkozásához és
a környékbeli gyerekek megfelelő
fejlődéséhez.
V. K.

Árveréssel segítettek
Horváth Gábor önkormányzati
képviselő kezdeményezésére elárverezték az új műfüves pálya
kezdő mérkőzésének labdáját. A
befolyt összeggel a mozgásukban korlátozottakat kívánták támogatni. Az akcióhoz a kézilabdások is csatlakoztak azzal, hogy
a pályán lejátszott első mérkőzésük egyik mezét ajánlották fel.
Az árverés sikeres volt. Gulyás
Gábor a PC-Varázsló Számítástechnikai Üzlet tulajdonosa 80
ezer forintos licit áron vehette át

a dedikált focilabdát. A kézisek
mezéért Turcsányi Györgyné
a mindenamisport webáruház
ügyvezetője ajánlotta a legtöbbet: 50 ezer forintot. Az árverés
bevételét Horváth Gábor, Balla
László alpolgármester és Sza
mosi Endre képviselő adták át
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnökének. Salma Ferenc
né elmondta, hogy a jótékony
bevételt a mozgáskorlátozottak
állapotát javító fejlesztő eszközökre fordítják.

Kunszállás elismeri polgárőreit
A község lakói, az önkormányzat és a rendőrség egyaránt
nagyra értékeli a 25 éve működő Kunszállási Polgárőr Egyesület munkáját. Ezt bizonyították a jubileumi közgyűlésen
elhangzottak is.
Az évnyitó rendezvényen oklevéllel köszöntötték Répás Sán
dort, aki alapító tagként negyed
századon át dolgozott Kunszállás
közbiztonságáért. A „2015-ös év
polgárőre” címmel Provics Tibort
és Balogh Pált tüntették ki.
Kovács Imre polgármester
ünnepi köszöntőjében méltatta a
polgárőrök közösségi szerepvállalását, és a közbiztonság erősítésében betöltött szerepét. Mint fogalmazott, Kunszállás több évben is
kiérdemelte a „legbiztonságosabb
település” címet
Csík József, a Kunszállási Polgárőr Egyesület elnöke elmond-

ta, hogy jelenleg 44 aktív tagjuk
van, akik két csoportban 24 órás
szolgálatot adnak. Répás Sándor
alapító tag az elmúlt évek eredményeiből kiemelte, hogy olyan,

kritikus helyzetekben is helytálltak, mint például a bugaci ősborókásban kialakult tűzvész megfékezése, vagy a legutóbbi dunai
árvízi védekezés.

Toros étkek
Tizenkét csapat, közöttük hajdúnánási, túrkevei, felvidéki és vajdaságiak is részt vettek Kiskunfélegyházán az első toros ételek
sütő-főző versenyén január 23án. A rendezvényt szervező Királyi Szakácsok mintegy 600 adag
étellel, közte orjalevessel, toros
káposztával, töltött káposztával
és pörkölttel készültek a látogatók
kínálására. Nem maradt éhen az
sem, aki sült vért, hurkát, kolbászt
vagy tepertőt, netán süteményt
evett volna.
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Vasárnap zár a jégpálya Bebarangolták az országot
Élményekkel teli, gazdag programról számoltak be a Kiskun
Természetbarát Sportegyesület
túravezetői az évzáró-évindító
közgyűlésen. Mint elhangzott: a
Talpasok és Bakancsosok tavaly
is bebarangolták Magyarország
legszebb tájait. Félegyháza egyik
legnépesebb egyesületének jelenleg 304 tagja van. Az aktivi-

Január 31-én, vasárnap zár
a félegyházi jégpálya. Addig
azonban még egy fergeteges,
programokkal színesített hétvége várják a korizni vágyókat.
Ebben a szezonban mintegy 15
ezer látogatója volt a félegyházi
jégpályának, amely december elejétől január végéig becsülettel „állta a sarat”, azaz használható jeget
kínált a csúszkáláshoz. Ez a látogatottság a tavalyihoz hasonló, ami
azt jelzi, hogy az elmúlt két évben
közkedvelt téli sportolási lehetőség
lett Félegyházán a korcsolyázás. A
város oktatási intézményei is szép

számban éltek az ingyenes korcsolyázási lehetőséggel, a pályához
közel eső intézmények nagy számban tartottak itt testnevelésórákat
is – tudtuk meg Balla Lászlótól.
Az alpolgármester ezúton is kifejezi a város köszönetét azoknak
a cégeknek, akik molinójuk kihelyezésével hozzájárultak a jégpálya
üzemeltetésének költségeihez. A
pálya eltakarítását február 1-jén
kezdik meg, és várhatóan 10-15
napot vesz igénybe. Így a parkoló
február közepétől töltheti be ismét
eredeti funkcióját.

T. T.

Új közösségi ház

Már „belakták” a kossuthvárosiak a városrész karácsony előtt
átadott új közösségi házát. A
Szendrey Júlia utcai intézményről dr. Kiss Ákos Csaba, a térség önkormányzati képviselője
elmondta: a környékbeli gyerekek
itt játéktérhez, a felnőttek találkozóhelyhez jutnak, de reményeik
szerint helyi fórumként, információs központként is jó szolgálatot tesz majd a közösségi ház.
A képviselőtől megtudtuk azt is,
hogy idén ismét megszervezik a
Kossuthvárosi Napokat, aminek
az előkészítése már megkezdődött, de szívesen fogadnak minden
ötletet, javaslatot és segítséget a

programok kialakításához. Szólt
arról is, hogy a közösségi házban
rendszeresen tart fogadóórát, ahol
megbeszélhetik az aktuális kérdéseket. Emellett lehetőséget teremtenek arra is, hogy az önkormányzati ügyintézés megkönnyítése
érdekében itt mindenki felvilágosítást, útmutatást kapjon. Egy információs táblát is készítenek, ahol
tájékozódhatnak a városrész lakói
az aktuális önkormányzati hírekről, a városrészt érintő fontos kérdésekről. A közösségi ház udvarát
parkosítják, tervezik egy fedett tér
kialakítását is, amely szabadtéri
rendezvényeknek lehet kulturált
helyszíne – tette hozzá a képviselő.

tást mutatja az is, hogy zsúfolásig telt a Szakmaközi Művelődési
Ház nagyterme, amikor az elmúlt
évet értékelték, megfogalmazták
a 2016-os terveket és elfogadták
az éves pénzügyi beszámolót.
Bozó Lajos elmondta, hogy az
egyesület Kovács Imrénét Városalapítók-napi
kitüntetésre
javasolja.

Az ország élvonalában
a Móra gimi

Nemrégiben jelent meg Nahalka István oktatáskutató tanulmánya, amely a magyarországi gimnáziumokat állítja rangsorba. Az
értékelés ez esetben nem az eredmények szimpla összegzésére
épül, hanem elsősorban arra mutat rá, hogy melyik iskola fejleszti a leghatékonyabban diákjait, kvázi hol zajlik eredményes pedagógiai munka. A rangsorban a félegyházi Móra Ferenc Gimnázium
a 16. helyen szerepel a vizsgált 380 gimnázium közül.
A gimnázium vezetése, tanári kara
és a diákok is büszkék a kedvező
értékelésre, hiszen ezen a pályán
kevés a visszajelzés – mondta el
kérdésünkre Rosta Ferenc igazgató és helyettese, Nagy Lajos.
Egyébként a diákok matematikai,
logikai és szövegértési képességeit már 6-8. évfolyamon felmérték, ami a megismételt kompetencia méréssel összehasonlítva
rámutatott a fiatalok gimnáziumi
évek alatti fejlődésére.
Az igazgató és helyettese a
rangsorban elért előkelő helyezés
okát olyan hozzáadott pedagógiai értékekben látja, mint például
a pedagógus kollégák odaadása, az Erasmus- és a Comenius
programokhoz való csatlakozás,
az osztrák erdei iskola megszervezése, vagy a nyelvtanulást ösz-

tönző angliai, velencei utazások.
Minden évben látogatást tesznek
a mórás diákok a szegedi agykutató központba, megfordulnak a
Nobel-díjasok találkozóján, de az
intézménybe is rendszeresen érkeznek vendégelőadók, a különböző tudományágak legjelesebb
képviselői. A közelmúltban megépült természettudományi labor
pedig még inkább felerősítette ezt
a tendenciát.
Rosta Ferenc és Nagy Lajos
szerint komoly előnyei vannak a
kisvárosi gimnáziumoknak például abban, hogy közvetlenebb,
családiasabb a kapcsolat a tanulók és tanárok között, a diákokban
hagyományos tisztelet él oktatóik
iránt, ami a nyugodt, hatékony
együttműködés és pedagógiai
munka alapja.
H. S.
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Önvédelmi technikákkal az erőszak ellen
Többek között a digitális világ veszélyeiről, a női jogokról és
a női nemi szerepekkel összefüggő megkülönböztetésekről,
továbbá az erőszak családon belüli megjelenési formáiról és
a védekezési stratégiákról esik szó azon a tréningsorozaton,
amelyet a Kiskunfélegyházán és térségében élő, veszélyeztetett gyermekek körében szervezett meg a Kreatív Mozaik Alapítvány. A kezdeményezés céljairól és eddigi tapasztalatairól
Miklya-Luzsányi Mónikával beszélgettünk.
– Mi indokolta a témaválasz ningeken, egyfajta hidat képezve
tást?
a szakemberek és a gyerekek kö– Korábbi projektjeink során a zött. Bevonásukkal választottuk
digitális világ veszélyeit elemezve ki a feldolgozott témákat is, amit
azzal szembesültünk, hogy sok- később szociális szakemberekkel
kal elterjedtebb jelenségről van is egyeztettünk.
szó, mint ahogy azt mi felnőttek
– Hány gyermeket érint a
gondoltuk: gyakorlatilag nem volt program?
olyan osztály, ahol legalább egy
– A négyalkalmas intenzív trégyerek ne számolt volna be online ningsorozaton 150 gyermek vesz
zaklatásról, vagy akár erőszak- részt Félegyházán és a kistérségról. Az esetek gyakoriságát és a ben. Ők a saját közegükben korszükségleteket látva vetődött fel társ segítőként tudják majd toa gondolat, hogy fontos lenne a vább vinni az itt elsajátítottakat.
női nemi szerepekkel összekap- Emellett a tréning leghangsúlyocsolódó veszélyekről, megkü- sabb témáit egy projektnapon is
lönböztetésekről, a női jogokról feldolgozzuk, 300 gyermek aktív
és védekezési stratégiákról egy részvételével.
tréningsorozatot tartani a veszé– Mit szeretnének elérni?
lyeztetett gyerekeknek. A projekt
– A projektben résztvevő fiatamegvalósítására a Norvég Civil lok konkrét ismereteket szereznek
Támogatási Alap támogatásával saját jogaikkal, lehetőségeikkel
nyílt lehetőség. A megvalósítás- kapcsolatban. A négy foglalkozás
hoz a Kreatív Mozaik Alapítvány a keretében megismerik az as�Félegyházi Táncszínház Kulturális szertív (elfogadó, mellérendelt)
Egyesületben talált partnerre. Az kommunikációs módszereket, a
önkéntesek – a táncszínház diák személyes és jogi védekezési lehetagjai – vállalták, hogy társaik ér- tőségeket. Szituációs és drámadekében aktívan részt vesznek a játékokon keresztül felkészülnek
témák kidolgozásában és a tré- azokra az élethelyzetekre, amikor

veszély fenyegeti őket, vagy amikor jogaikban sérülnek. Biztonságos terepen, modellhelyzetben
dolgozhatják ki saját kommunikációs, védekezési, jogérvényesítési
stratégiáikat. A program végső
célja a megelőzés és a figyelem
felkeltése ezekre a tabu témákra.
Nagyon fontos, hogy nem szociális munkásként lépünk fel, „csak”
megpróbáljuk felszínre hozni a
problémát, és beterelni azt a hivatalos gyermekvédelmi „csatornába”. Emellett pedig a fiatalok

Milánóban is helytálltak
Három hetes szakmai gyakorlaton vett részt a KSZC
Középiskola (Kossuth Lajos
Szakképző Intézmény) 10 autószerelő és 5 karosszérialakatos diákja az Erasmus program keretében Milánóban. A
tanulóknak a külföldi út óriási
fejlődési lehetőséget jelentett. A diákok minden munkahelyen jól megállták a helyüket.
Az iskolai pályázat célja az
volt, hogy a diákok új megoldási
módszereket tanuljanak, továbbfejlesztett szerszámokat ismerjenek meg, össze tudják hasonlítani
eddig megszerzett tudásukat a
külföldi csúcstechnológiával és
munkamódszerekkel. A diákok
munkáját a külföldi munkahelyeken a mentorok magas színvonalúnak értékelték. Az Europass Mo-

bilitási Igazolvány, amit a diákok
megkaptak, elhelyezkedésükkor
versenyelőnyt jelenthet.
A tanulmányúton részt vettek:
Csótya Ádám, Farkas Balázs,
Farkas Márk, Gregus Sándor,
Konkoly Gábor, Lovas Richárd,

Magó Zoltán, Makai Dávid,
Masír Dániel, Mécs Gábor, Mik
lósi György, Rácz Zsolt, Szeke
res László, Tatár Imre és Vaku
lya Gábor. Szakmai kísérőtanárok:
Bajáki Imre, Domokos Sándor,
Jendrics László voltak.

olyan önvédelmi kommunikációs
ismereteket sajátítanak el, ami
reményeink szerint felvértezi őket
egész további életükre.

T. T.

Önképző program
A tehetséges diákokkal foglalkozó Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolásoknak
szóló programját ismertette
Kósa Dorottya a Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak
a tanulmányi félév végéhez közeledve. A fiatal előadó tavaly
végzett a Móra Ferenc Gimnáziumban, jelenleg jogásznak
tanul és az MCC junior hallgatója. A diákoknak elmondta: a
program iskolai tanulmányokat
kiegészítő, internetes társadalomtudományi képzést kínál
azoknak a fiatal tehetségeknek,
akik az átlagnál olvasottabbak,
tájékozottabbak szeretnének
lenni és érdeklődnek a XX. és
a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai
eseményei iránt. A kurzusok
teljesen ingyenesek mindazon
diákok számára, akik a felvételin jól teljesítettek. A program
az év közbeni képzéseken túl
táborokat is kínál a diákok számára, amely további lehetőség
a közösségépítésre és a tudásuk elmélyítésére.
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Jubileumi év, 70 éves az Integrál Zrt.
Kereken hetven évvel ezelőtt, 1946. január 26-án alakult meg
a Kiskunfélegyházi Földműves Szövetkezet. A Nemzeti Paraszt
párt helyiségében megtartott alakuló ülésen jelenlévők akkor
még nem is sejtették, hogy a város egyik meghatározó gazdasági egységét hozzák létre, amely képes lesz évtizedeken keresztül talpon maradni, fejlődni és eredményesen gazdálkodni. Dr.
Horváth Sándorral, az INTEGRÁL Zrt. elnök-vezérigazgatójával az
évforduló kapcsán a jogelőd megalakulása óta eltelt időszakról,
a sikeres gazdálkodás titkáról, további tervekről, valamint az ünnepi év cégen belüli és kívüli eseményeiről beszélgettünk.
– Kevés céggel vállalkozással
találkozhatunk, amely 70 éves
múltra tekinthet vissza. Mi a tit
ka a fennmaradásnak, és annak,
hogy az évek során mindig gya
rapodni, fejlődni tudtak?
– Elsősorban az, hogy itt a kezdetektől olyan emberek dolgoztak
– alkalmazottak és vezetők -, akik
mindig magukénak érezték a céget. A fejlődést, a növekedést, az
együtt dolgozást, a csapatszellemet
tartották a legfontosabbnak. Nem
azon gondolkodtak, hogy egyes vagyontárgyakat miként lehetne ide,
vagy oda átcsoportosítani, esetleg
elvinni. Az eredmények jelentős
részét visszaforgatták, ezáltal folyamatosan lehetőség volt újabb és gon. Ennek köszönhető, hogy ezen
újabb beruházások megvalósításá- a területen is gyarapodni tudtunk,
ra mind a kereskedelemben, mind és további terveket szövögethepedig az ipar területén. Ez a siker tünk. Nemrégiben adtuk át a páltitka.
monostori ABC áruházunkat. Idén
– Valószínű, hogy az évtizedek a bugaci üzletünket korszerűsítjük
során sok gazdasági, társadalmi és újítjuk fel, de reményeim szerint
változáshoz kellett igazodni a még jó pár ABC-t fogunk építeni,
talpon maradáshoz.
közülük egyet Kiskunfélegyházán.
– Ez így igaz. Nem biztos, hogy a Az élelmiszeripari ágazatban is forendszerváltás, a társadalmi viszo- lyamatosan fejlesztünk. Az elmúlt
nyok megváltozása könnyebbé tette években egy 400 millió forintos bea munkavégzés, a gazdálkodás fel- ruházást valósítottunk meg, és idén
tételeit. Sőt egyre nehezebb lett. Va- is ugyanekkora nagyságrendű fejlamikor az Áfészek kiskereskedelmi lesztésre kerül sor a baromfifeldol(élelmiszeripari) tevékenysége a gozó üzemben. A korábbi években a
városban meghatározó volt, vidé- feldolgozó részt fejlesztettük, ahol
ken pedig uralkodó. Ma már ez nem a májat, a darabolt árut kezelik.
így van. A város környékét meg- Megújult az ehhez kapcsolódó inftöltötték a multicégek, vidéken is rastruktúra a fűtési technológiától
egyre több magyar üzletlánc, egyéni a raktározási feltételekig. Most, mikereskedő jelenik meg. Nagyon sok vel egyre szigorúbbá válnak az álkonkurenciával kell megküzdenünk. latjóléti előírások, az üzemnek azt a
Ugyanezt lehet elmondani a másik részét fejlesztjük, ahol beérkeznek
nagy ágazatunkról, a hízott baromfi a feldolgozásra szánt szárnyasok.
feldolgozásáról is. Egy-két külföldi XXI. századnak megfelelő technolóországból ezen a területen is meg- giával látjuk el. A szállító autók egy
jelentek a versenytársak.
zárt, fedett, megfelelő légcserével
– Hogyan sikerült felvenni a bíró helyre tudnak beállni, ahol a
versenyt a konkurenciával?
legnagyobb kímélettel, a legszi– Amikor megjelentek a multi- gorúbb előírásoknak megfelelően
cégek, másokkal összefogva létre- tudjuk kezelni a feldolgozásra szánt
hoztuk a COOP üzletláncot. Így ös�- szárnyasokat.
szefogva, már álljuk a versenyt. Ki
– Ez a beruházási kedv azt su
merem jelenteni, ha ezt nem lépjük gallja, hogy van piaca a hízott
meg, ilyen jelentős kiskereskedelmi libamájnak, a feldolgozott ba
üzletlánc nem lenne Magyarorszá- romfihúsnak.

– Igen. Büszkén mondhatjuk,
hogy kiváló minőségű árut forgalmazunk, amit visszaigazolnak a
külföldi vevőink is. A Félegyházán
és környékén megtermelt libamáj
megtalálható Japán, Hongkong,
Kanada, és valamennyi európai ország üzleteinek polcain. Ismerik és
szeretik az Integrál Zrt. termékeit
és ezáltal ismerik kicsit Kiskunfélegyházát is. Ami nagy örömünkre
szolgál, hogy az utóbbi időben a
belföldi fogyasztás is megnőtt. Ebben bizonyára szerepe van annak
is, hogy évről évre megrendezzük
a Kiskunfélegyházi Libafesztivált,
ahová egyre több vendég érkezik
a fővárosból és az ország minden
tájáról. A vendégek jó hírét viszik
termékeinknek, és természetesen a
városnak is. Büszkék vagyunk arra
is, hogy jelenlegi ismereteink szerint, az Integrál hízott liba feldolgozója a legnagyobb a világon, és
ez a régiót, elsősorban városunkat
a világ számtalan részén ismertté
teszi.
– Említette a Libafesztivált.
Az nem csupán a termeléshez,
kereskedelemhez kapcsolódik.
– Amikor az Integrál Zrt. 70 évét
értékeljük, nem kell megfeledkezni
arról, hogy ez a cég mindig jelentős
intézmény volt Félegyházán. Szinte
minden ember kapcsolódott hozzá.
Vagy ő dolgozott itt, vagy valamelyik családtagja, rokona, esetleg tulajdonos a Zrt.-ben. (Jelenleg is 440
alkalmazottunk van.) Ezt mi nagyra
értékeljük, és igyekszünk gazdasági
súlyunknak megfelelően szerepet
vállalni minden dologban. Bár nem
hangoztatjuk, de nem szoktunk elzárkózni nemes, jótékonysági célok
támogatásától, különböző egyesületek, iskolák megkeresésétől.
Jelen vagyunk ezen a területen is
a városban. Természetesen elsődleges feladatunk az eredményes
gazdálkodás. Az, hogy a dolgozóink
tisztességes bért és egyéb juttatást
kapjanak, az eredmények után pedig osztalékot tudjunk fizetni.
– Miben fog az megnyilvánul

ni, hogy 70. születésnapját ün
nepli a cég 2016-ban?
– Foglalkozunk azzal, hogy a felelősségteljes munkát végzőket kiemeltebben honoráljuk. Megpróbálunk év közben is olyan juttatásokat
adni dolgozóinknak, ami kicsit érzékelteti velük, hogy ez az esztendő
ünnepélyesebb.
Ezenkívül gondoltunk kulturális
programra is. Egy napra kibéreljük
a Katona József Színházat dolgozóink és családtagjaik részére, az
előadás után pedig vendégül látjuk
őket egy vacsorára. Májusban tartjuk az ünnepélyes közgyűlést, ahol
előreláthatóan a sikeres 2015-ös
évről adhatunk számot és reményeink szerint tisztességes osztalékot
tudunk fizetni tulajdonosainknak a
részvényeik után. Júniusban a városi sportcsarnokban tartunk egy
nagyszabású, ünnepi partnertalálkozót. A rendezvényre azokat a cégeket, vállalkozókat, intézményeket
hívjuk meg, akikkel együtt dolgozunk, partneri viszonyban vagyunk,
és megköszönjük együttműködésüket. Szeptember 9-én és 10-én
a várossal együttműködve rendezzük meg a hagyományos Kiskunfélegyházi Libafesztivált. A fesztivál
programjaiból idén sem marad ki
a tudományos igényű szakmai tanácskozás, de számos kulturális
program, szórakoztató előadás, és
ami a legfontosabb, ismét különleges gasztronómiai élmény várja
a vendégeket. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a fesztivállal tisztelgünk azok előtt is, akik ebben a
szektorban dolgoznak. Mindazok
előtt, akik felnevelik a naposlibákat, a tömőanyag felhasználásával
előállítják a hízott libát, a baromfiüzemben nehéz fizikai munkával
készítik el a végterméket. A vezető
kollégák, akik termékeink piacra
jutásán szorgoskodnak, és minden
munkatársunk előtt. Természetesen vásárlóinkról sem feledkezünk
meg. Élelmiszerhálózatainkban folyamatos akciókkal kedveskedünk a
születésnapi évben.
s. r.
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Házasság hete – A szeretet: döntés és szenvedély
A kiskunfélegyházi katolikus egyházközségek 2016-ban is csatlakoznak az országos Házasság hete programsorozathoz. A szervezésben részt vesz a Móra Ferenc Művelődési Központ és a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Gazdag programkínálat várja az
érdeklődőket (nemcsak a házasokat) a február 8-ával kezdődő
héten, valamint február 1-től elindul a szerelmi kalandtúra is. A
kalandtúra végén ajándékokat sorsolnak ki a résztvevők között.
A részletes programok a plakátokon és az interneten ismerhetők
meg (www.facebook.hu/hh.kkfhaza, www.hazassaghete.hu).
Február 1-je és március 5-e között Szerelmi kalandtúrára várják
az érdeklődőket. A regisztráció
után a párok menetlevelet kapnak,
melynek izgalmas, kapcsolatépítő
feladatait szabadon választott időpontokban teljesíthetik. Regisztráció: Óplébánia, Újplébánia, Móra
Ferenc Művelődési Központ.
Február 9-étől 13-áig a városi
könyvtárban szerveznek játékot
magyar költők szerelmes verseinek felismeréséből. A párok ingyenesen iratkozhatnak be a héten a
könyvtárba.
Február 10-én, szerdán 17
órai kezdettel Schäffer Erzsébet:
„Játsszunk szerelmet, gyermeket,
családot” című előadására kerül

sor a Móra Ferenc Művelődési
Központ dísztermében.
Február 11-én, csütörtökön 17
órakor Rónaszéki Gábor plébános
tart előadást a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, Gondolatok a
házasságról címmel.
Érzelem! Érték! Szerelem! avagy
A világirodalom legszebb versei
címmel február 12-én, pénteken
14 órától szavalóverseny, február
13-án, szombaton 10 órától pedig
a rajzpályázat kiállítással egybekötött eredményhirdetésére kerül
sor ugyancsak a városi könyvtárban.
Február 14-én, vasárnap 15 órai
kezdettel séta a házasságért és
a családért a Hősök parkjától a

Béke térig. Mindenkit várnak, aki
egyetért azzal, hogy a házasság és
a család megbecsülendő, fontos.
Gyülekező: 14.45-től a Hősök parkjában.
Március 6-án, vasárnap 15 órakor zárul a szerelmi kalandtúra a
Móra Ferenc Művelődési Központban. Ekkor beszélik meg a résztvevők élményeiket és tartják meg a
nyereménysorsolást a menetlevelet leadó párok között. Szervezők:
Sarlós Boldogasszony Egyházköz-

ség, Szent István Egyházközség,
Móra Ferenc Művelődési Központ,
Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
Házaspárok megáldása február
13-án, szombaton és 14-én, vasárnap az alábbi helyszíneken:
Ótemplom (szombat 17.30)
6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 17.30
Új-templom (szombat 18.00) 7.
00, 9.00, 10.30, 18.00
Kalmár kápolna 16.00
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

DONGÓ JÓZSEF – 6. VÁLASZTÓKÖRZET
56 kilométert autóztunk, és csak szegről-végről jártuk be Kiskunfélegyháza 6. számú választókörzetét, amelynek képviseletét
Dongó József látja el a félegyházi képviselő-testületben. Tőle tudom, hogy ez a körzet a város 25.500 hektáros közigazgatási területéből mintegy 10 ezret ölel fel, s társaságában – jó három órás
utazással – sokrétűségéről, változatosságáról is képet kaptam.
Érintettük többek között a
kertvárosias,
folyamatosan
fejlődő Bankfalut, a családias Zöldmező
Lakótelepet, a
sajátos adottságokkal rendelkező Liget utcát, a
hatalmas külterületi részt, és Félegyháza egyetlen szegregátumát is,
amely hátrányos helyzetű roma és
nem roma családoknak ad otthont.
S míg ismerkedtünk a hatalmas terület adottságaival, szépségeivel és
megoldásra váró problémáival, Dongó József azt is elárulta, hogy éppen
ezt a sokszínűséget és változatosságot kedveli a leginkább körzetében.
Lányaival – a nyolc éves Iringóval
és hat éves Imolával – és zenész,
őstermelő feleségével ők is a tanyai
életformát választották annak szabadságával és nehézségeivel. Bár –
vallja be töredelmesen a családfő – a
munka és a képviselői teendők mellett neki már nem sok ideje marad a
gazdaságra.
Míg a csontkeményre fagyott, hepehupás külterületi utakat rójuk,
arról a folyamatról faggatom útitársamat, amelynek állomásai többek
között a településüzemeltető környezetgazdász és környezetvédelmi
mérnöki diploma, a két megyében
szolgáltató FILANTROP Kft. igazgatása és a hatodik éve tartó önkormányzati képviselőség.
– A kétkezi munka szeretetét és
tiszteletét a családomtól tanultam.
Tizenéves koromtól rendszeresen
vállaltam nyári munkát, a második
diplomámat már teljes egészében
magam finanszíroztam. Dolgoztam
fóliában, csirketelepen, kőműves
mellett, sosem szégyelltem a munkát. Ugyanakkor már középiskolás
korom óta foglalkoztatnak a város
ügyei, a közélet. Eddigi pályafutásom során végigjártam a ranglétrát
a segédmunkástól a cégvezetőig,
és minden egyes állomás a javamra
vált, mert megtanított valamire. Van
néhány gondolat, amit életem vezérfonalának tartok. Móra Ferenc
gondolata, miszerint „nem vagyok
csillag, csak rőzsetűz, de az, amíg

ég, meleget tud adni” engem többek
között arra figyelmeztet, hogy a pozíció nem kiváltság, hanem feladat,
vagy még inkább szolgálat.
A csikorgó hideget vakító napsütés enyhíti, amikor a szépen kiépült
Templomdombról kémleljük a fejlődő Bankfalut. Hétköznap délelőtti
csend uralja a városrészt, most a
gombamód szaporodó építkezéseken is mozdulatlanság honol. Dongó
József szerint Félegyháza egyik legszebb közparkja lehet ez a hely, továbbfejlődésének szinte korlátlanok
a lehetőségei. Ehhez azonban – mint
ahogy a környékben élők biztonsága
érdekében is – elengedhetetlen a
rendkívül rossz állapotú Kiskun utca
rendbetétele is. Ez a körzet legnagyobb problémája, megoldására számos elképzelés született már, eddig
azonban mind szertefoszlott. Miután
nyilvánvaló vált, hogy jogi akadályok
miatt a szennyvízcsatorna beruházásának önrészéhez elnyert támogatásból sem lehetséges a szükséges
munkálatok elvégzése, a képviselő a
szakaszosan történő felújítást tartaná megoldásnak, amelynek elkezdése most a városvezetés tervei között
is szerepel.
Az egyik fejlődő utcában, ahol
több családi ház is épül, Lénárt Jó
zseffel, a városháza munkatársával
találkozunk, s ha már így alakult,
mindjárt egyeztetnek is arról, hogy
hol volna a környékben a legnagyobb
szükség közvilágításra. Úgy fél órával később – immár az IBV-nél járva
– Sipos Róbertet, a városüzemeltetési osztály munkatársát tárcsázza
a képviselő, és kéri a segítségét az
út közepén éktelenkedő kátyú felszámolásában.
– Sikerült megtalálni a közös
hangot a városvezetéssel?
– 2014 októberétől új vezetője
van a városnak, de a képviselő-testület összetétele alig változott. Az
új vezetőség másfajta szemlélettel
dolgozik, mint a korábbi, és ez számomra is új irányt kell, hogy szabjon. Még akkor is, ha én egy kicsit
másképp képzelem el a városépítést. Számomra a szépítészeti befektetések – úgy, mint a virágosítás,
díszvilágítások – fontosak ugyan, de
nem előzhetik meg a balesetveszé-

lyes, elhanyagolt járda felújítását, a
munkahelyteremtést, a gazdaságfejlesztést. És nem értek egyet például a mezőőrség alapító szakembereinek lecserélésével sem. Bízom
abban is, hogy a jövőben jobban
igénybe veszik a településüzemeltetés területén való ismereteimet, javaslataimat, mint az elmúlt évben.
Képviselőként munkám alappillérei
a partnerség és a részvételi demokrácia. Az elmúlt egy év tapasztalata
alapján ezeket kell megerősítenem
annak érdekében, hogy az érintett
településrészek igényei eljussanak, és megfelelő súllyal bírjanak
a döntéshozóknál. Meggyőződésem
szerint, aki csak magában hisz, az
gyenge. Éppen ezért közös munkával, csapatban, együttműködve
adhatunk vonzó jövőképet településünknek. Rajtam ez nem fog múlni.
Mert feladat bőven akad. Dongó
József pedig – mint afféle fegyelmezett, rendszerető ember – szisztematikusan meg is mutatja ezeket a
körzetbejáráson.
– 2015-ben nagy küzdelmet folytattunk a szennyvízcsatorna nyomvonalán a megsüllyedések helyreállításáért például a Tanyasori és az
Alpári úton, valamint a Pipacs utca
legelején. A problémát nehezítette,
hogy ezek a Közútkezelő fenntartásában lévő útszakaszok, így mi csak
jelezhetjük a problémát. Néhány
megsüllyedés máig nehézséget okoz
például a Kiskun utcán és a Délibáb
utcában. Fontos kérdés új gyalogátkelők létesítése a városban. A körzetemben többek között a Bajcsy utca
végén, az Alpári úton az orvosi rendelőhöz, és a Tegez utca vonalában
tartanám ezt indokoltnak. 2015-ös
javaslatom kapcsán a földutak javítására külterületi körzetenként 3-3
millió forint jutott. A munkákat elvé-

geztettük, de feladat bőven maradt
erre az esztendőre is.
A 2016-os költségvetési év tervezése kapcsán Dongó József számos
fejlesztésre tett javaslatot a 6-os számú választókerületre vonatkozóan,
amelyek között továbbra is a Kiskun
utca javítása áll az első helyen. A célok között szerepel a külterületi utak
folyamatos karbantartása mellett a
közvilágítás fejlesztése, a Bankfaluból a Kőrösi utca mentén vezető járda felújítása, a Béla király utcától a
Kőrösi úttal párhuzamos kerékpárút,
vagy járda megterveztetése és megépítése, az útalapos utcák aszfaltozása a Bankfaluban és a Zöldmező
Lakótelepen, a Csanyi út felezővonalának felfestése, továbbá a Csanyi
út és a 451-es út kereszteződésének
balesetvédelmi felülvizsgálata és
forgalomszabályozása. A Liget utcai
sportpálya fejlesztésére több terv is
készült, a képviselő szerint ezek újragondolása megfontolandó lehet. S
ha mindezen felül marad még pénzügyi lehetőség, örömmel venné a
Templomdomb park továbbépítését,
tulajdonviszonyainak
rendezését.
Dongó József szerint jó esély van arra
is, hogy a Bankfalu 30-as övezetté
nyilvánításának pontos felmérése, a
megvalósítás lehetőségeinek feltárása még ebben az évben megtörténjen. A hatékonyabb képviselői munka
és kapcsolattartás érdekében pedig
utcafórumok szervezését, esetleg
egy utcabizalmi rendszer kiépítését
tervezi.
– Összefogással, csapatmunkával
olyan lakókörzet megteremtéséért dolgozom, ahol jó élni. Ehhez a
munkához Arany János gondolatát
hívom útmutatóul: „Hogy tudjunk
építkezni, embernek kell lenni, minden körülmények között.”
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Új edző a KHTK élén
Jelentős változások történtek a
téli szünetben a megyei I. osztályú
labdarúgócsapat éllovasánál. Az
elmúlt három év játékos-edzője,
Némedi Norbert visszatért Kecskemétre és a KLC vezetőedzője lett.
Január 18-tól Szabó István irányítja a Kiskunfélegyházi HTK szakmai
munkáját. Korábban megfordult
a legmagasabb osztályban, így a

Kecskeméti TE és a Paks csapatánál, továbbá az NB II-es Cegléden.
Szabó István elmondta, érzékenyen érintette a csapatot három
játékosának távozása (Némedi
Norbert, Ábel Zsolt, Csurka
Ádám), akiknek a pótlását mielőbb megoldaná. A cél továbbra
is a bajnoki cím megszerzése, ehhez erősíteniük kell. A tavaszi sze-

Éjjel-nappal
pattog a labda

zon a tervek szerint február végén
kezdődik. A bajnokságot a KHTK
vezeti 40 ponttal, 4 egységgel megelőzve a Tiszakécskét.

Legjobbak között az U12-es kosarasok
Hátrányból felállni sohasem kön�nyű, tartásukról, küzdeni akarásukról tettek tanúbizonyságot a
Félegyházi Térségi Sportiskola
U12-es kosaras növendékei a gyermek bajnokság 4. fordulójában. A
félegyháziak az utolsó pillanatig
küzdve ledolgozták hátrányukat a
Bajai NKK csapatával szemben és
megfordítva a mérkőzést 64-63-as
győzelmet arattak. A siker egyben
azt jelenti, hogy az együttes bejutott az „A” csoportba a megye legjobb három gárdája közé. (Edző:
Fekete-Seres Ildikó)

Jól kezdte az évet az Astra

Csincsák Zolira emlékeztek

Egyre jobb formába lendül a női futsal NB I bajnoki- és kupa címvédője az Astra-Élios Kiskunfélegyházi
Bulls, amely az elmúlt hetek során mindkét sorozatban értékes győzelmet aratott. Az Astra legutóbb az
Univerzum Sport Clubot verte meg a bajnokságban,
míg a kupában a Berettyóújfalu legyőzésével a legjobb
négy közé jutott. A sikerekből a 2015-ös esztendő
legjobb női futsalosának választott Szabó Boglárka
fontos gólokkal vette ki részét.

Hat csapat és megannyi jó barát, korábbi csapattárs
gyűlt össze a Csincsák Zoltán emlékére szervezett
teremlabdarúgó tornára a Kész Arénában. A versenyt
megelőzően közösen meglátogatták Csincsák Zoli sírját a Felsőtemetőben, majd a koszorúzást követően
baráti mérkőzéseket játszottak a sportcsarnokban.
Az eredmény másodlagos volt ezúttal, a tornát közös
vacsorával zárták.

In memoriam dr. Vass Ferenc
2015. december 23-án életének 68.
esztendejében elhunyt dr. Vass Fe
renc jogász, Félegyháza közismert
és szeretett sportegyénisége. A
Félegyházi Vasutas, Vasas, később
a SZEAC NB I-es népszerű labdarúgóját január 12-én kísérték utolsó
útjára családtagjai, ismerősei az
Alsótemetőben. Öregdiák társai nevében Kovács Ferenc búcsúztatta
a barátot, sporttársat. Az alábbiakban az ő beszédéből idézünk.
Élt 68 évet… Döbbenten hallottuk és olvastuk a hírt. Hihetetlennek tűnt, hogy ez Veled is megtörténhetett. Csak az űr, a veszteség,
az emlék maradt és a szomorúság.
Együtt örültünk a sportsikereidnek, felnéztünk Rád. Tanulmányi

eredményeid tanáraink is elismerték.
A helyi csapatokban ontottad a gólokat, szereztél örömet a szurkolóknak.
Nem sokkal később már az NB I-ben
folytattad mindezt. Büszkék voltunk
Rád, mikor a sportriporter a neved
előtti „nyurga” állandó jelzőt „dr.
Vass-ra” változtatta. Ezzel is bizonyítottad, nemcsak a sport területén, de
az életpályádon is Te jutottál közülünk a legmagasabbra a ranglétrán.
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Alig két hónapja, hogy öregdiák
találkozót szerveztünk. Hívtunk.
Ígérted: jössz. Ez lett volna – ötven
év után – a harmadik nagy találkozásunk. A sors másként akarta. A
találkozó előtti estén, súlyos betegségedre hivatkozva lemondtad
a részvételt. „Majd bepótoljuk”
– mondtad. Álltad a szavad. Hazatértél, de már „az innenen túlról”
tekintesz vissza ránk.
Ha majd rajtunk is beteljesedik
a természet törvénye, Arany János
szavaival, hittel valljuk: „A LÉLEK
ÉL: találkozunk!”
Búcsúzunk Tőled. Legyen
Neked könnyű az itthoni föld.

A Darvas Általános Iskola lehet a
félegyházi pingpong utánpótlásnevelő bázisa. Az intézmény ugyanis másfél millió forint értékű, az
asztaliteniszezéshez szükséges
sporteszközökkel gyarapodott „A
Sport Legyen a Tied!” program
keretében. A pingponggal a mindennapos testnevelésórákon és a
szabadidős foglalkozásokon minden gyermek megismerkedhet, a
tehetségek képzését pedig az élvonalban játszó Erdélyi Szabolcs
vállalta.
– Iskolánk azért pályázott a
sporteszközökre, mert szeretnénk elérni, hogy gyermekeink
mindennapjaiban jelen legyen az
asztalitenisz. Megismerkedjenek
a játékkal, sportoljanak a testnevelésórákon éppúgy, mint szabadidejükben. A magyar Asztalitenisz
Szövetség méltányolva törekvésünket, másfél millió forintos pályázati pénzt ítélt meg felszerelésekre. Ebből 5 asztalt (hálóval), 1
professzionális adogatógépet, 30
pingpongütőt, és 1500 labdát tudtunk vásárolni. A gyerekek pedig
már birtokba is vették a sportszereket. Igaz, még csak az alapokkal ismerkednek, de testnevelőik
irányításával hamarosan biztos
tudásra tehetnek szert – mondta
el Jankovszki Zoltánné igazgató
az első napon, amikor felállították
az új asztalokat.
Erdélyi Szabolcs NB I-es asztaliteniszező egyike azoknak a testnevelőknek, akik megtanítják az
alapokat. A Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola játékosa elmondta, hogy az elsődleges cél, hogy
minden gyerek megszeresse ezt
a játékot, és majd felnőttként is
gyakorolja. Mindenesetre gondot
fordítanak arra is, hogy a tehetséges tanulókra felfigyeljenek, előrehaladásukat segítsék. Az Asztalitenisz Sportiskola is támogatja a
törekvést, számít az utánpótlásra,
és természetesen a legtehetségesebbek versenyzési lehetőséghez
is juthatnak.
s. r.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2016. január 29.

Közlekedési kódex 1930-ból
A közlekedési balesetekről
szóló szomorú híradások nem
csupán manapság borzolják a
kedélyeket. Balesetek már a
harmincas években is előfordultak, pedig az akkori forgalom sűrűsége, a járművek sebessége meg sem közelítette
a mai viszonyokat.
A közúti közlekedés rendje,
valamint a balesetmentes, zavartalan közlekedés biztosítása
érdekében a Belügyminisztérium
1929-ben rendeletet alkotott,
melynek betartása valamennyi, a
közlekedésben résztvevő számára kötelező volt, az ellene vétőket
1-200 pengőig terjedő pénzbüntetéssel, súlyosabb esetben 15 napig terjedő elzárással büntethették. A Félegyházi Közlöny 1930
januárjában több számában is
folytatásokban közölte a rendelet
főbb pontjait „megismerés és miheztartás végett”. A szabályozás
több része ma is aktuális, most
azonban a 21. században már

furcsának ható tételeket vesszük
sorra.
Az úttesten annak menetirány
szerinti bal oldalán kellett haladni,
keskenyebb utakon a szembejövő
„járóműnek” balra kellett kitérni,
lehúzódni. Irányváltoztatás esetén
jobbra a külső nagy ívben, balra a
belső kis ívben kellett bekanyarodni. A kizárólag személyszállításra
szolgáló kocsik óránként legfeljebb

Anyakönyvi hírek

GAZDIKERESŐ
1

20 km-es sebességgel, társzekerek és egyéb teherszállító kocsik,
továbbá rugó nélküli szekerek városokban csak lépésben, míg a rugókon nyugvó kisebb teherkocsik
mérsékelt ügetésben haladhattak.
Járművet mindenkor a legnagyobb figyelemmel és körültekintéssel kellett vezetni, különösen
az alábbi helyzetekben: rendkívüli
forgalom (körmenet, temetés, ka-

3

4

Újszülöttek: Seres Sámuel (anyja neve: Bosnyák
Krisztina), Kovács Nilla (Parádi Nóra), László
Janka Zsuzsanna (Veres Szilvia), Bartucz Gergő
(Csík Vivien), Kertész Tibor Csaba (Tóth Barbara), Kővágó Eszter Judit (Hegedűs Orsolya), Ladár
György (Rádi Andrea), Piroska Nikolasz Richárd
(Rácz Annabella), Buri Liliána Netta (Tóth Barbara), Cserkó Linett (Tajti Irén Tünde), Kuszka
Zoé (Hmelyovszki Mariann), Török Alíz (Sós Ildikó), Toldi Áron (Palásti Brigitta), Katona Péter
(Karádi Mária), Molnár Ajsa (Forgó Orsolya),
Fekete Boglárka Hanna (Fekete Krisztina), Holló
Balázs (Tószegi Edina), Palotás Sándor (Miklós
Pálma Éva), Kerepesi Flórián Imre (Csontos Margit), Horgás Szeréna Szilvia (Dencs Szilvia)
Házasságot kötöttek: Csengődi Krisztina – Elek
József, Süveges Tímea – Pál Péter, Szabó Anita
Katalin – Solymosi Bertold József, Varga Krisztina
– Seres Norbert, Szabó Szilvia – Cseke Róbert,
Virág Szilvia – Vas Nándor Róbert, Tóth Mónika –
Varga József, Nagy Georgina – Dudás Balázs

tonai és egyéb felvonulások) esetén; lófogatokkal, lovasokkal, kézen vezetett vagy szabadon hajtott
állatcsoportokkal (nyáj, csorda,
falka) találkozás esetén stb.
Lakott területen a 3000 kg-nál
könnyebb személyszállító gépkocsi, fúvott gumiabroncsozású
tehergépkocsi és motorkerékpár
óránként legfeljebb 40 km, a 3000
kg-nál nehezebb személyszállító
gépkocsi legfeljebb 25 km sebességgel haladhatott. A vezető a
„járóművét” vagy az általa hajtott, vezetett állatot csak az úttest
szélén és csak abban az esetben
hagyhatta el, ha annak megfelelő
őrizetéről gondoskodott és a jármű
forgalmi akadályt nem okozott.
A kerékabroncsoknak a „járómű” összsúlyának arányában
4-5 cm szélesnek kellett lenni.
Mielőtt a vezető előzött volna, a
megelőzendő járómű vezetőjének
figyelmét két rövid kürtjelzéssel
fel kellett hívnia arra, hogy őt meg
fogja előzni.
Ónodi Márta
Meghaltak: Görög Imre Ferenc, Péter-Szabó
László, Vakulyáné Kanyó Irén Gizella, Farkas
Istvánné Kovács Mária, Gácsi-Varga Andor, Imrik Béláné László Margit, Retkes Éva, Hegedűs
László, Kis-Fekete Miklós Andrásné Bodor Erzsébet, Őze Jánosné Honti Gizella, Kovács Jánosné
Seres Franciska, Csúri Mihály József, Dimitruk
Pálné Seres Ilona, Kis-Elek Jánosné Dóczi Ágnes,
Jankovszki Józsefné Lantos Jusztina, Horváth
Gergely, Horváth Mihályné Ficsór Ilona, Rácz
Rozália Veronika, Szunyi Jánosné Rőfi Magdolna, Czakó Ferencné Szalkai Piroska, Mészáros
Ferencné Barta Margit, Váczi László, Horváth
Károly, Szénási Mária Terézia, Kohajda Ferencné
Barta Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Kastély Sándor – Akasztó, Kálmán Imre – Kunszentmiklós,
Szabó László Imre, Csáki Erzsébet – Petőfiszállás, Gyöngyösi István Péterné – Kunszállás, Kádár
Ferencné Nagypál Viktória – Pálmonostora, Smíd
Ferenc – Jakabszállás, Novák Gyula – Csengőd,
Subicz Istvánné Árvai Margit, Szentesi Ferencné
Budai Gizella – Tiszakécske, Tapody Éva Rózsa,
Karácsony Sándor, Ungvári László – Kecskemét,
Balázs Gyuláné Dávid Irén Matild – Jászszentlászló

Hirdetés

Kezdd az Újévet egy új géppel!
2

5

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.) Kölykök: 5 db, körülbelül 2 hónapos pincsi jellegű keverék kölykök, 01.11-én kerültek be.
2.) Ánizs: Kb. 1 éves fekete keverék szuka, 12.29-én a Shell benzinkúttól került be.
3.) Rómeó: Kb. 1,5 éves barna-fehér foltos staffordshire keverék kan, 12.29-én a Kőrösi útból
került be.
4.) Lencse: Kb. 5-6 éves rajzos német juhászkutya keverék szuka, 12.31-én a Bajcsy utcából
került be. Házőrzőnek is kiválóan alkalmas.
5.) Collie: Kb. 1 éves border collie keverék kan, 01.08-án a Hunyadi utcából 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.

HP 250 G4 notebook: Intel Dual Core N3050, 4GB mem, 500GB
HDD, 15,6” LED kij. Ajándék Win 10, 2 év gar.
br. ár: 118.990 Ft
+ajándék egér
Lenovo A7-10F 7”-os tablet: 4 magos, 8 Gb/1 GB mem., Bluetooth,
kamera + ajándék stylus! 1 év garancia
br. ár.: 28.990 Ft

Továbbá használt számítógépek nagy választékban, 1 év
garanciával, ajándék egérrel! Teljes árlista: www.pcvarazslo.hu

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Telefon: 06 20/4882812
Email: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

