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480 millió forint támogatás
Fotó: Kürti László

jekt eredményeként 2014 és 2016
között összesen 2 milliárd forintot
fordítanak fejlesztésekre.
Az esemény a kormány új, hazai költségvetésből finanszírozott
nagyvállalati támogatási programjának nyitórendezvénye volt.
A beruházási támogatásban olyan
cégek részesülhetnek, amelyek
munkahelyeket teremtenek, modern technológiát alkalmaznak, és
eredményesen vesznek részt a piaci versenyben. A nemzetgazdasági
miniszter szerint ugyanis szükség
van arra, hogy ne engedjük hátrányba szorulni azokat a hazai közepes

és nagyvállalkozásokat, amelyek
nem részesülnek Európai Uniós forrásokból. Az EU szabályai szerint
ilyenek a 250 fő felett foglalkoztató
cégek. Ezért a kormány – a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére – 2015-ben 3 milliárd,
2016-ban 15 milliárd forintos saját
támogatási programmal segíti azokat az ipari vállalatokat, amelyek
képesek bővíteni kapacitásaikat és
új munkahelyeket létrehozni.
Az első időszakban 14 hazai
vállalat kapott ilyen támogatást
költségvetési forrásból. A 3 milliárd forint összesen 8,6 milliárd

forintnyi beruházás és 500 új
munkahely létrejöttét segítette
elő. A program keretében a Félegyházi Malom Kft. kapacitásának bővülését 480 millió forintos
támogatással segíti a kormány.
A nagyvállalati beruházási támogatási program elindítására a
stabil és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés ad lehetőséget –
hangsúlyozta a nemzetgazdasági
miniszter, majd hozzátette: 20152016 fordulóján kedvezően alakultak a gazdaság kilátásai, az államháztartás hiánya egyensúlyba
került, új munkahelyek jöttek létre.

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

Folytatás a 2. oldalon

– Beruházásunk nem csak száz új
munkahelyet, de értéket is teremt
Magyarországon – szögezte le
Gulyás István, a Félegyházi Malom Kft. tulajdonosa február 4-én,
csütörtökön, a társaság telephelyén rendezett ünnepségen, ahol
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter 480 millió forint vissza
nem térítendő támogatásról szóló
tanúsítványt adott át a félegyházi
vállalkozásnak. A cégtulajdonos
azt is elmondta, hogy ez az első
alkalom, amikor pályázati pénzt
nyert el fejlesztési tervei támogatásához a társaság. A jelenlegi pro-

Folytatás az 1. oldalról
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480 millió forint támogatás a Félegyházi Malom Kft.-nek
2014-ben 3,7 százalékkal, tavaly
hozzávetőlegesen 3 százalékkal
nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, ami messze felülmúlja az
EU átlagát. 550 ezer emberrel több
dolgozik ma, mint öt évvel ezelőtt,
a munkanélküliségi ráta 12-ről 6
százalékra csökkent, és egyre több
ágazatban munkaerőhiánnyal kell
szembenézni.
Gulyás István tulajdonos az ünnepségen felidézte: 2001 februárjában vásárolta meg a Félegyházi
Pékséget. Akkor – tudtuk meg – 20
ember dolgozott a 2 ezer négyzetméteren, az éves árbevétel pedig
nem érte el a 100 millió forintot.
Most a munkatársak száma megközelíti a 800-at, az éves árbevétel
elérte 2015-ben az öt és fél milli-

árdot, és a projekt lezárásakor 9
ezer négyzetméteren folyik majd a
termelés.
A cégtulajdonos köszönetét fejezte ki a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő

Egyesület létrehozásáért az ünnepségen is jelenlévő Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek, és
Csányi Józsefnek, Kiskunfélegyháza polgármesterének. Ahogy Gulyás István fogalmazott, a KGME

megalakulásával párbeszéd és
összefogás indult a helyi vállalkozások között, az egyesületnek
köszönhetően szakértők, szakpolitikusok hoztak első kézből információt Félegyházára, s mindez egy
újfajta üzleti gondolkodás alapjait
teremtette meg a városban.
– Ennek az egyesületnek köszönhetően 86 mintaboltunkba évi
150 millió forint értékben vásárolunk kiváló minőségű tejtermékeket partnerünktől, a Félegyházi
Tejüzemtől, és beruházásainknak
mintegy negyedét, körülbelül 500
millió forint értékben félegyházi
vállalkozások végzik – mondta el
Gulyás István cégtulajdonos a példaértékű helyi összefogásról.

Tóth Timea

A város boldogulásáért imádkoztak
A városlakók és a városvezetők együtt imádkoztak és gyújtottak gyertyát Félegyháza elhunytjaiért, valamennyi polgáráéért, a település jövőjéért Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
a Sarlós Boldogasszony templomban február
2-án. A szentmisét a gyertyák megáldása után
dr. Rónaszéki Gábor plébános celebrálta.
A helytörténeti kutatásokból lehet tudni, hogy
már az 1800-as években is tartottak szentmisét a
városért Benedek Ágoston plébános javaslatára,
aki Mária Terézia királynő 1774. február 4-én alá-

írt mezővárosi rangot adományozó oklevélének
megünneplésére kérte a város elöljáróit.
Benedek Ágoston plébánost később elhelyezték Kiskunfélegyházáról, így a nemes kezdeményezés homályba merült. A hagyományt
1808-ban Balog István plébános elevenítette fel
újra, de csak néhány évig tudta életben tartani.
Hosszú évek elteltével 2003-ban Talapka István
apát-plébános döntött úgy hogy Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén a város polgárai és elöljárói ismét közösen gyújtsanak gyertyát és imádkozzanak Félegyháza boldogulásáért.
s. r.

Ajánlásokat várnak a díjakra
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 14/2011. /VI. 24.
/ rendelete alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására. A 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”
„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért”
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 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 székhel�lyel 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
február 29-ig lehet a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos u. 1.) Polgármesteri
Titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges adatlap is ott
szerezhető be). A Képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt
az előterjesztett javaslatokról,
melyek átadására a Városalapítók
Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
Amennyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kívánnak, úgy azt
az előírt formanyomtatványon február 29-ig a Hivatal Polgármesteri
Titkárságán szíveskedjenek megtenni. Dr. Faragó Zsolt, jegyző

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2016. február 12.

3

Ülésezett a Móra Ferenc Társaság elnöksége
A február 5-e és 9-e között
zajló Móra Ferenc-emléknapok
nyitórendezvénye után tartotta
meg soros elnökségi ülését a
tavaly újjáalakult Móra Ferenc
Társaság Kiskunfélegyházán.
Vészits Andrea elnöki köszöntőjét követően Kapus Béláné ügyvezető elnök számolt be a társaság
életének elmúlt négy hónapjáról,
azokról az eseményekről és rendezvényekről, amelyeknek elsődleges célja a Móra család szellemi örökségének ápolása mellett
a gyermek- és ifjúsági irodalom
terjesztése és népszerűsítése volt.
Közülük is kiemelte a nagyszámú
gyermekközönséget megmozgató,
két november 10-ei rendezvényt.
Az egyiken, egy irodalmi ankéton,
a város felső tagozatos diákjai találkozhattak Vészits Andrea íróval,
a népszerű Időfutár-könyvek társ�szerzőjével, a másik az iskolák alsó
tagozatosait és óvodásait mozgatta meg: nekik a szegedi Kövér Béla

Bábszínház Móra mesebirodalma (A Kerek Betűrengeteg) című
előadása jelentett maradandó
élményeket. A társaság tagjai bekapcsolódtak a város adventi ünnepi készülődésébe is: december
20-án, karácsonyi mesedélutánt
tartottak a karácsonyi sátorban.
Az idei év legfontosabb eseményeit érintve Kapus Béláné beszélt a

május végére, „A Mórák nyomában”
címmel tervezett vajdasági kirándulásról. A Zentán, Csókán, Kevin
áthaladó úton a megemlékezések és
a koszorúzások mellett sor kerülne
egy együttműködési szerződés megkötésére is a Keviben működő Móra
István Művelődési Egyesülettel. Az
elmúlt évihez hasonlóan július 19én, Helyettünk írta címmel a társa-

ság tagjai emlékeznek Móra Ferencre a szülőházánál.
Az őszi időszakról beszélve az
ügyvezető elnök hangsúlyozta, hogy
az év rendezvényei közül mindenképpen kiemelkedik az október
5-ére és 6-ára tervezett Móra Fesztivál, hiszen a Móra Ferenc Társaság fő profilja a gyermekkultúra
támogatása. A programok között,
amelyeknek a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, a Kiskun Múzeum és a
Móra Ferenc Művelődési Központ
ad helyet, szerepel egyebek mellett
közönségtalálkozó könyvkiadókkal,
rajzpályázat, meseillusztráció-kiállítás, de a Kincskereső kisködmön
történetei is megelevenednek majd
a színpadon.
Végezetül szó volt a társaság
taglétszámáról, amely az induló
18-hoz képest folyamatosan gyarapodik. A Móra Ferenc Társaság
továbbra is szeretettel várja az új
belépőket és pártoló tagokat.
Dr. Luchmann Zsuzsanna

Emléknapokkal tisztelgett a szülőváros
Móra Ferenc halálának évfordulójára emlékezve, minden
évben február elején Móra Ferenc Emléknapokat tartanak
Kiskunfélegyházán. Idén erre
a rendezvénysorozatra február 5-e és 9-e között került sor,
melyet Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület és a
Móra Ferenc Társaság vett a
szárnyai alá.
A rendezvénysorozat keretében
elsőként február 5-én, pénteken
tartottak Móra Ferenc felolvasó napot a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A város általános iskolásai
egész nap Móra Ferenc műveiből
olvastak fel. A megjelenteket és a

vendégeket Kállainé Vereb Mária,
a könyvtár igazgatója köszöntötte.
A felolvasónapon részt vett Rosta Ferenc, Kiskunfélegyháza al-

Minden a nagy
mesemondóról szólt
A Móra Emléknapok keretében
február 8-án a Constantinum Intézmény Általános Iskola és a Móra
Ferenc Gimnázium tanulói is koszorúzással emlékeztek névadójuk halálának 82. évfordulójáról.
Móra Ferenc író, régész Daru utcai mellszobránál a diákok mellett a
város vezetése és a civil szervezetek

képviselői is tisztelegtek. A gimnázium színjátszói a művelődési központban több száz fiatal előtt mutatták be a „nagy mesemondóhoz”
méltó emlékműsorukat, amelyet Palásti Lászlóné tanárnő rendezett.
Az előadásban közreműködött
Juhász István, Félegyháza díszpolgára.

polgármestere és a Móra Ferenc
Gimnázium igazgatója, valamint
Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke. A

rendezvényt Vészits Andrea, Móra
Ferenc dédunokája is megtisztelte
jelenlétével. Megnyitó beszédében
elmondta, hogy akik sokat olvasnak,
azok okosabbak, és lelkileg gazdagabbak. A felolvasónap megnyitóján
Izer Klaudia, a Constantinum Intézmény tanulója Móra László szavaival emlékezett Móra Ferencre.
A város általános iskoláiból egész
nap váltották egymást a csoportok.
Buzgón jöttek olvasni a kisebbek és
nagyobbak egyaránt, és külön öröm
volt számukra az, hogy találkozhattak Móra Ferenc dédunokájával,
Vészits Andreával. Minden csoport,
aki részt vett a Móra felolvasó napon emléklapot vihetett haza.

V. K.
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Elfogadták Kiskunfélegyháza
2016. évi költségvetését

Csányi József polgármester az utóbbi 25 év legjobb költségvetésének nevezte az ideit. Szavai szerint rengeteg egyeztetéssel és
a pénzügyi osztály hatékony közreműködésével egy konstruktív
rendelet-tervezetet sikerült február 3-án, szerdán a félegyházi
képviselő-testület elé vinni. A vitát követően a 15-ből 11 képviselő támogatása, Kapus Krisztián nem szavazata és Dongó József,
Jankovszki Zoltán továbbá Kollár László képviselők tartózkodása
mellett elfogadta a testület a város 2016. évi költségvetési rendeletét, amelyet azt megelőzően valamennyi bizottság, továbbá
az Érdekegyeztető Tanács, a Szociális Kerekasztal és az Idősügyi
Tanács is támogatott.

A számok tükrében
A város költségvetésének főösszege 5 milliárd 986 millió 331 ezer
forint. Az állami támogatás mértéke 14,5 millió forinttal kevesebb
a tavalyinál, a kisebb támogatás
mellett viszont több feladatot kell
ellátnia az önkormányzatnak.
Iparűzési adóból 2016-ban 1
milliárd 250 millió forint bevételt
tervez a város. Beruházásokra,
felújításokra saját erőként majdnem 604 millió forint szerepel a
költségvetésben. Az intézmények
számára az állami támogatáson
felül 723 millió forintot biztosít saját bevételei terhére 2016-ban az
önkormányzat, és 467 millió forint

általános tartalékot tartalmaz a
költségvetés.
A bevételek jelentős hányadát teszi ki a közhatalmi bevétel,
aminek összege 1 milliárd 565
millió forint. Jól alakult 2015-ben
a város legnagyobb bevétele, az
iparűzési adó, amiből a költségvetésben megállapított összeghez
képest mintegy 454 millió forinttal
többet sikerült elérni. Ez alapján
2016-ban 1 milliárd 250 millió forint iparűzési adóbevételt tervez a
város, 150 millió forinttal többet,
mint egy évvel korábban.
Az intézményi feladatok tekintetében az állam egyedül a védőnők
által végzett feladatot támogatja
100 százalékban, de míg például

tavaly a temetők üzemeltetésére
több mint 20 millió forint támogatást kapott a város, addig idén
mindössze 100 ezer forintot. A
különbözetet természetesen az
önkormányzatnak kell felvállalnia.
Ennek ellenére az intézmények
az elmúlt évhez képest 231 millió
forint többlet támogatásban részesülnek 2016-ban, így összesen 723
millió forinttal járul hozzá működésük költségeihez az önkormányzat, saját bevételei terhére.
A 2016 évi költségvetésben
majdnem 604 millió forint szerepel saját erőként beruházásokra,
felújításokra, a tavalyi 190 millió
után.
Kiemelt cél az iskolák állagmegóvása. Miután Kiskunfélegyházán 2015 szeptemberében az
önkormányzat visszavette iskolái
működtetését, már a múlt évben
is jelentős összeget fordított a
legsürgetőbb hiányosságok felszámolására. Idén szinte mindegyik
iskolára nagyobb összeget tervez
költeni a város, a Dózsa és a Platán intézményekben pedig az ös�szes vizesblokk felújítása a tervek
között szerepel.

A 2016-os költségvetésében jelentősen növelte a város a támogatások körét, ezen belül elsősorban
a szociálisan rászorultak támogatása bővült. A települési segély
értéke 10 millió forinttal emelkedett a tavalyihoz képest, vagyis
összesen 40 millió forintot szán
az önkormányzat erre a célra. Támogatásokra 172 millió forint jut
idén, ami 58 millió forinttal több,
mint 2015-ben volt. A verseny- és
tömegsport például 13 millió, a
civil szervezetek 11 millió, egyéb
szervezetek 7 millió, a Bursa Hungarica pályázat 4 millió, a városi
kórház pedig 10 millió forint támogatásban részesül. Jelentős ös�szeggel segíti a város a diáksportot is, például azzal, hogy – bár
a KLIK nem tudja vállalni ennek
költségeit – továbbra is biztosítja
a köznevelési intézmények részére
az úszásoktatás költségeit.
A Panel Program keretében 6 +
1 társasház számára nyílik lehetőség nyílászárócserére és hőszigetelésre 2016-ban, amelyekhez az
önkormányzat csaknem 74 millió
forint támogatást nyújt.
Komolyabb összeget, mintegy
100 millió forintot fordít idén az
önkormányzat a félegyházi strand
és uszoda felújítására is. Megújul
egyebek mellett a régi lapostető,
az öltöző, az üzlethelyiségek, valamint a strandot körülvevő zöldfelület is.
Tavaly összesen 5 millió forint
állt rendelkezésre rendezvények
támogatására, idén erre a célra 18
millió 900 ezer forintot költ a város,
ami elsősorban a kiemelt rendezvények – közöttük a majális, a Városalapítók Hete, a Libafesztivál, augusztus 20., Advent – színvonalas
megrendezését teszi lehetővé.
A költségvetés 467 millió forint
általános tartalékot tartalmaz,
ami mintegy 90 millió forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban
volt, viszont beruházásokra az egy
évvel korábbihoz képest csaknem
414 millió forinttal több áll rendelkezésre. Ahogy a polgármester fogalmazott: 2016-ban végre jelen-
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tős összeget fektet be Félegyháza
a városi vagyon felújításába. Ezzel
régi adósságok törlesztése indul
el, melynek során lépésről lépésre,
de Félegyháza újjáépül.

Ahogy
a képviselők látják
A testületi ülést követően arra kértünk néhány képviselőt, hogy összegezzék a város 2016-os költségvetésével kapcsolatos meglátásaikat.
Jankovszki Zoltán (Fidesz): –
Nem támogattuk
a költségvetést,
illetve tartózkodtunk a szavazáskor. Jól látszódik,
hogy amikor 2013-ban a Fidesz
kormány konszolidálta a várost,
sok lehetőséget hagyott itt. Ezért
most sokkal könnyedebben költünk, több pénz jut bizonyos tételekre. Sajnálatos azonban, hogy
továbbra sem egyeztet a városvezetés a Fidesz frakcióval, ezért sok
javaslatunk, ami az itt élők életét
könnyítené, nem került bele a költségvetésbe. Emiatt tartózkodtunk
a költségvetés szavazásakor.
Horváth Tamás
(MSZP): – 25
pontból álló javaslatot adtunk
le, és ezeket a bizottsági üléseken
és az előzetes
egyeztetéseken megvitattuk. A testületi ülésre csak azok maradtak,
amelyek nem épültek be a költségvetésbe, vagy nem az általunk javasolt súllyal. Ilyen volt például a
szociális, illetve a települési támogatások körének kibővítése. A város ugyan növelte a szociális támogatásokra fordítandó összeget,
de mi azt szeretnénk, hogy még
többen érjék el ezeket a támogatásokat, és ezek körének bővítését is
szorgalmaztuk. Bár ezt nem sikerült elérni, ennek ellenére támogathatónak találtuk a költségvetést. A kormány kiszállt a szociális
támogatásokból, a város intézményeinek a fenntartásából. Az idén e
célra 60 millió, a temető fenntartásra 20 millió forinttal ad kevesebbet. Mindezeket számításba
véve azt gondoljuk, hogy amit a
város megengedhet önerejéből,
azt megteszi idén is.

Gyenes
Attila
(Nemzeti
Fórum): – A lehetőségekhez
mért
legjobb, az elmúlt
évek legbiztosabb
költségvetése készült el, amelyben sok mozgástér
is maradt még. Nem számoltunk
az időközben megjelenő pályázatokkal, amelyek élénkíthetik a költségvetés számadatait. Reméljük,
hogy ezek révén a főösszeg tovább
fog gyarapodni, a város javát szolgálva.
Kollár
László
(Jobbik): – A rendelet
számszakilag korrekt,
jól megfogalmazott. Ami miatt
tartózkodtam az
elfogadásnál, hogy véleményem
szerint nincs benne jövőkoncepció.
A jelenlegi városvezetés kifejezetten a munkahelyteremtést tűzte
zászlajára annak idején, az ezt
szolgáló kezdeményezéseket hiányolom a 2016-os költségvetésből.
Míg például az ipari park fejlesztésére jelentős összeget szán a város, Félegyházán még mindig 2
százalékos szinten marad az iparűzési adó, miközben Kecskeméten 1,6 százalék. Véleményem szerint ezzel nem segítjük a
nagyvállalkozások letelepedését.
Ez is közrejátszott a tartózkodásomban.

Balla László alpolgármester
(Nemzeti
Fórum): – Nagyon
sok
félegyházit
érintene annak a
két
közösségi
élettérnek a megújítása, amelyek
közül az egyiket saját forrásból valósítaná meg az önkormányzat, a
másikra pedig pályázatot nyújtunk
be. Régóta keressük a lehetőségét
az uszoda vízfelületének bővítésére. Erre most egy TAO-s pályázat
révén nyílik esély. Kedvező elbírálás esetén 100 millió forintos fejlesztés keretében, 30 százalékos
önkormányzati önerő mellett történhetne meg a külső medence lefedése, következésképpen pedig
négy évszakos használata. Több
ezer ember komfortérzetének javulását reméljük attól a fejlesztéstől, amely a piac mellett valósul
meg. Az önkormányzat saját erőből 15-20 parkolót alakít ki a Petőfi
utcában még ebben az évben.

Félegyháza megújul
Csányi József polgármester (Nemzeti Fórum) sajtótájékoztatón ismertette a költségvetéssel, annak összeállításával kapcsolatos gondolatait,
a számadatok mögött meghúzódó
koncepciót és távlati terveket.
Mint rámutatott, a beruházásokra szánt 604 millió forintból lehetővé válik többek között a Kiskun
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utca első 170 méteres szakaszának az újraaszfaltozása és 6 méter
szélesre bővítése, a strand felújítása, az Alsótemetőben a ravatalozó,
a kerítés és az útépítés tervdokumentációjának elkészíttetése.
– A tervezett beruházásokat saját forrásból és nem hitelből valósítjuk meg! Semmiképpen sem
szeretnénk megismételni a sportcsarnokkal elkövetett hibát, ami
évi 380 millió forintos forráselvonást jelent a városnak 2022
szeptemberéig – emlékeztetett a
polgármester, hozzátéve: éppen
ezért rendkívül körültekintőn jár
el a város az olyan régóta várt
fejlesztések vonatkozásában is,
mint például a Fürdőszálló. Mint
mondta, ez a projekt a jelenlegi
városvezetés egyik szívügye, jelenleg is több potenciális befektetővel
folytatnak tárgyalást. Azt is tudni
kell azonban, hogy 2-2,5 milliárd
forintos beruházásról van szó, ami
pályázati lehetőség, vagy befektető nélkül nem kivitelezhető egy Félegyháza nagyságrendű városnak.

Folytatódik
a közvilágítás
fejlesztése
– Idén megtörtént Félegyháza
közvilágításának
korszerűsítése, ami a jövőben 20-25 százalék
energiamegtakarítást jelent. Mivel
a ledes technika jellemzője, hogy
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koncentrált fénnyel világít, lehetnek helyek a városban, ahol plusz
világítótestek kihelyezése szükséges. A jelenleg rendelkezésre álló
összeget a zárszámadást követően
további 8 millió forinttal szeretné a
városvezetés kiegészíteni, így ös�szesen több mint 10 millió forintot
szán 2016-ban a város a közvilágítás fejlesztésére. Természetesen
e téren sem lehetséges minden
problémát egycsapásra megoldani,
ugyanis egyetlen lámpatest kihelyezése 150 ezer forint, nem számolva a villanyoszlop költségével.

Virágok, közterek
– A Területi Operatív Program
(TOP) keretében pályázunk a Zöld
Város Programra, amelynek kapcsán reményeink szerint a főtér és
a Kossuth utca mellett még a Blaha Lujza tér is megújulhat. Ugyancsak tervben van a Petőfi lakótelep
parkjának felújítása, továbbá a
Szentesi úttól a gépgyárig tartó,
és a Bercsényi utcai kerékpárút
megépítése. Ezeknek, a város jövőjét meghatározó terveknek a
valóra váltása a TOP keretein belül
lehetséges. Többek között ezek az
elképzelések alapozzák meg azt a
néhány éves folyamatot, amelynek
során Félegyháza valóban újjáépül.
Már a város jelenlegi költségvetésében is lehetővé tettük a tavaly
elindított Virágos Városért program folytatását. Erről elöljáróban
annyit árulnék el, hogy 2016-ban
legalább olyan szép lesz a város,
mint tavaly volt, emellett lesznek
további meglepetések is. Nem csak
a virágosításban, de például a félegyháziak által annyira szeretett
és hiányolt Békás-kút újraálmodásában, és a karácsonyi kivilágításban is. Célunk, hogy új és új
városrészeket, köztereket vonjunk
be úgy a virágosításba, mint a díszítésbe, hogy minél több félegyházinak teljen öröme szűkebb lakókörnyezetében.

Ipari park,
gazdasági központ
A távlati tervek szerves része az
ipari park folyamatos fejlesztése.
E folyamat részeként 2016-ban
olyan aktuális problémák megoldására kerülhet sor, mint például a
világítótestek működése, továbbá

egy TOP-os pályázat előkészítése
folyik a bővítés érdekében.
A polgármester emlékeztetett
arra, hogy míg 2014 októberéig
összesen négy vállalkozás települt be az ipari parkba, addig az
új városvezetés szűk másfél évében immár kilenc. Ezek a vállalkozások hamarosan megkezdik
beruházásaikat, és 80 százalékban
belakják az ipari parkot. Ezért is
fontos előre gondolkodva bővíteni
a piacképes, a helyi vállalkozások
terjeszkedésére és újak letelepedésére alkalmas területeket. A volt
honvédségi lőtér 14,5 hektáros területét ugyancsak a TOP keretében
kívánja a város fejleszteni útépítéssel és a szükséges infrastruktúra kiépítésével.
Csányi József hangsúlyozta, hogy
28 környező település – felismerve
Kiskunfélegyháza jó adottságait és
gazdasági potenciálját – támogatói
levelet írt alá, amelyben azt szorgalmazzák a megyei önkormányzat
felé, hogy a választókörzet gazdasági központja Félegyháza legyen. Jó
kiindulási alap ehhez, hogy az utóbbi
bő egy évben több mint 250 új munkahelyet hoztak létre a helyi vállalkozások, a munkanélküliség pedig 6
százalék körül mozog a városban.

Iparűzési adó
Az iparűzési adó Kollár László képviselő által szorgalmazott
mérséklésével kapcsolatban a
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polgármester elmondta: az, hogy
2015-ben jelentősen növekedtek
a város adóbevételei, még nem új
vállalkozások megtelepedésének,
hanem az itt tevékenykedők fejlődésének és gazdasági sikereinek
köszönhető.
– Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy míg nálunk 2
százalék, Kecskeméten 1,6 az iparűzési adó mértéke, de egyelőre
nem érezzük elérkezettnek az időt
ennek csökkentésére – hangsúlyozta Csányi József, hozzátéve:
– Félegyházán az adóbevételek tervezése az óvatosság elvén
alapul, olyan bevételeket terveztünk be ezúttal is a költségvetésbe, amely valóban realizálható,
és ezen a jövőben sem kívánunk
változtatni. Folyamatosan követjük
a vállalkozások fejlődését, szoros
kapcsolatban, szolgáltató önkormányzatként törekszünk munkájukat, fejlesztéseiket megkönnyíteni.
Az iparűzési adó csökkentését akkor kívánjuk mérlegelni, amikor az
adóbevétel növekedése nem egykét kiugró esztendő eredményeként értékelhető, hanem garanciát
látunk a folyamatos, stabil növekedésre.

Együttműködés –
csak tiszta lapokkal
A néhány képviselő által az egyeztetések hiánya miatt megfogalma-

zott kritikával kapcsolatban Csányi
József polgármester elmondta:
– Kapus Krisztián, Jankovszki Zoltán és Dongó József képviselők
felvetették, hogy bár a javaslataikat tartalmazó listát leadták, és
annak egyes elemeit megtalálták
a költségvetésben, hiányolják az
egyeztetést. A fenti képviselők közül Dongó József az, aki lakossági
körzetet képvisel, mégis tartózkodott a város 2016-os költségvetési rendeletének elfogadásakor.
Én a konstruktív együttműködést
nem úgy képzelem el, hogy akinek
a körzetében többek között egy
27 millió forintos fejlesztést tervezünk (ez esetben a Kiskun utca
már említett első 170 méteres
szakaszának az újraaszfaltozása
és 6 méter szélesre bővítése), arra
hivatkozva, hogy a testület nem
támogatja a további 20 millió forintos beruházási igényét, inkább
tartózkodik a költségvetés elfogadásánál. Ezzel ugyanis arra szavazott, hogy semmilyen fejlesztés ne
történjen.
Szeretném leszögezni, hogy a
törvényben előírt minden egyeztetési kötelezettségünknek eleget
tettünk, viszont ennél szorosabb
és együttműködőbb kapcsolatot
nem kívánunk fenntartani az említett képviselő urakkal mindaddig,
amíg a frakciójuk egyes tagjainak
kommunikációjából olyan alapvető
emberi értékek hiányoznak, mint a
másik méltóságának tisztelete. A
törvényben előírt kötelezettségeinknek természetesen a jövőben
is eleget teszünk, de a Kiskunfélegyháza képviselő-testületéhez
méltatlan, annak megítélését és jó
hírét besározó stílusban nem leszünk partnerek. Itt az ideje, hogy
nyilvánosan és egyértelműen elhatárolódjunk ettől! – emelte ki a
polgármester.
Tóth Timea
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KÖRKÉRDÉS: Ön mit fejlesztene
2016-ban Kiskunfélegyházán?
Egy város működésében, értékeinek meghatározásában az
adott településen élők véleménye, tapasztalata is számít. Félegyháza lakosait ezúttal arról kérdeztük, hogy a városvezetés
helyében mit fejlesztenének, mire hívnák fel a figyelmet, milyen esetleges problémákkal találkoztak, vagy milyen javaslatot tennének egy-egy adott kérdés megoldására.

Dudás Imréné (68 éves): – A
kórház fejlesztését a továbbiakban sem hagynám abba, az
átalakítás jól halad, de akadnak
még olyan teendők, amiken javítani lehetne, gondolok itt a
mellékhelyiségek modernizáció-

jára. A közbiztonságot tekintve
az új lámpatestek beüzemelését
követően sötétek maradnak esténként a járdák, a gyalogosok
nehezebben közlekednek. Félhomályban, sötétben szó szerint el
lehet esni.
Szász Mártonné (74 éves): –
Szeretném, ha a Bercsényi utcán
kialakítanának egy kerékpárutat,
hogy a közlekedés ne legyen veszélyes. Erre úgy tudom korábban
már pályáztak, az álló autókat
kerülgetik a kerékpárosok. A Bercsényi utcáról több intézményt, a
kórházat is el lehet érni, idősek
közül többen használják ezt az
útvonalat. Örülnék annak is, ha is-

Milliók bírságra
Felkorbácsolta a város közvéleményét a legutóbbi testületi ülésen hozott határozat, miszerint több mint 48,6 millió
forintot visszafizet a város a „Természettudományos Oktatás Megvalósítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán” című projektből. Ez az összeg az úgynevezett
szabálytalansági eljárást követően megállapított bírság és
kamat, amit az előző városvezetés idejében megvalósult
projekt ellenőrzése során feltárt szabálytalanság miatt róttak ki a városra.
Az összeg nagyságrendjét tükrözi, hogy Félegyháza 2016.
évi költségvetésében 604 millió
forint jut beruházásokra és felújításokra és 723 millió forint
az összes intézmény fenntartására. Nem csoda, hogy az ügy
hasonló indulatokat gerjesztett,
mint 2014 év végén a Kapus
Krisztián volt polgármester
szabadságmegváltására kifizetett milliók.
Mint ismert, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata még
2013-2014. évre bruttó 317,5
millió forint támogatást nyert
az Öveges program keretében a

Móra Ferenc Gimnáziumban egy
természettudományos laboratórium felújítására és fejlesztésére. A feladatellátásra vonatkozó
konzorciumi megállapodás értelmében a főpályázó Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata,
partnere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ volt. A
támogatást elnyerését, illetve
a konzorciumi megállapodás
megkötését követően egy külső
közbeszerzési szakértő közreműködésével elindult a közbeszerzési, valamint a beszerzési
eljárás. A szabálytalansági eljárás tárgyát képező és az EMMI

mét lennének a Béke téren padok,
mert piacnaponkon csomagokkal
megpakolva szívesen leülnék, beszélgetnék.
Karsai Demjén (40 éves): –
Elégedett vagyok az elmúlt évek
fejlesztéseivel, mert javult a közvilágítás, az utcák is rendezettek.
Amit hiányolok, hogy eltűntek a
Béke térről a padok. Ha gyerekekkel járok itt, akkor nem tudnak
lepihenni, kicsit kopárnak tűnik a
tér. A Kossuth utca megszépíté-

által megküldött határozatban
rögzített pénzügyi korrekció
egy szoftverfejlesztésre és egy
tananyagfejlesztésre megkötött
szerződést érint, amelyekre vonatkozóan a szerzői jogok érvényesítésének szabálytalanságát
állapították meg.
A képviselők többsége tudni
szeretné kik a felelősök a bírságot kiváltó hibáért. Horváth
Tamás (MSZP) önkormányzati képviselő például „az elmúlt
évek közbeszerzési anomáliáinak megkoronázásának” nevezte az esetet. Mint mondta:
– Számos közbeszerzés zajlott le az előző városvezetés idejében Félegyházán aminek a törvényessége megkérdőjelezhető,
de annyi problémával egyik sem
járt, mint ez a beruházás. Elfogadhatatlan, hogy egy felelőtlen,
korrupt eljárásért 48 milliót fizessen a város! Elvárom, hogy a
város vezetői vizsgálják ki a felelősöket! Annál is inkább, mert
ez az összeg másfél évig fedezné a város szociális kiadásait.
Kollár László (Jobbik) is a

sét folytatnám, hiszen aki először
jár itt, az a központot és a főutcát
látja. A gimnázium előtti térburkolat kicserélése megszépítette a
környezetet. A Béke téren lévőre
is ráférne a csere, a kiálló felszakadozott járda és kődarabok néhol balesetveszélyesek. A városvezetés fejlesztési stratégiájával
elégedett vagyok, az épületekre
költenek és az öreglaktanyát is
elkezdik kicsinosítani.
G. Z.

felelősök felkutatását sürgette,
és a felelősség megosztásának
lehetőségét kereste. Több képviselő is amellett tört pálcát, hogy
tegyen feljelentést az ügyben az
önkormányzat.
Csányi József polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat megfellebbezte a büntetést
a Miniszterelnökségnél, eredménytelenül. A felelősségmegosztás pedig azért nem járható
út egyelőre, mert az előző önkormányzat olyan szerződést
kötött, amely alapján a projektmenedzsment cég semmilyen
felelősséget nem vállal a hibákért.
Végül a képviselő-testület – a
polgármester javaslatára – úgy
döntött, hogy a megállapított
bírságot az önkormányzat megfizeti, és a következő testületi
ülésre készül egy előterjesztés
abban a témában, hogy tesz-e
feljelentést az ügyben a képviselő-testület. De addig is – tette
hozzá a polgármester – bárki
feljelentést tehet magánemberként is.

T. T.
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Máglyán égett a télboszorka
A Langaléta Garabonciások vezették fel a Kossuth utcán január 30án a farsangi felvonulást. A nagy lábakon komédiázókat a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat, a Padkaporos Táncegyüttes és a Holló László Képzőművészkör maskarásai,
valamint számos jelmezbe öltözött
félegyházi kísérte. A járókelők is
megszaporodtak ez idő alatt a főutcán. Sokan álarcban, kifestett arccal csatlakoztak a felvonulókhoz. A
farsangi felvonulással a művelődési
központba csalták a maskarásokat,
a felvonulókat és érdeklődőket. A
színházteremben ezután gyermekek és szüleik rögtön neki is láttak
a farsangi álarcok, jelmezek készítéséhez, majd a Petőfi téren vidám
télűző mulatság keretében máglyára vetették a télboszorkát.

Nagy Ferenc olvasónkat is
megihlette a farsang, amiből az
alábbi költemény született.

2016. február 12.

Játszva tanulnak

Itt a farsang, sül a sok fánk,
Tele van vele a szánk.
Forralt bort igyanak ma este,
S nem fog fázni a teste.
Álarc mögül kandikálok,
Így nem ismernek föl a lányok.
Nagy itt most a zene-bona,
Senkinek sem fáj a foga.
Fogorvos sincs a közelbe,
Lányok, meg lesztek ölelve.
Végére jár már a farsang,
Itten állunk lankadt hanggal.
Elfogyott a borunk, fánkunk,
Alább hagyott bulis lángunk.
Búcsúzunk egy esztendőre,
Elázott a cipőnk bőre.
Aki dudás akar lenni Félegyházán, nem kell annak pokolra
menni, mint a Dudás Kreatív és
Játszóház névadó nótája mondja.
Itt ugyanis nem csak azt tanulhatják meg a kicsik, hogy miként
kell a dudát fújni, de garantáltan
a ház oldalát sem kell berúgni a
jó mulatsághoz.
Néhány hónapja nem kell már
Kecskemétre vinni csemetéit
azoknak a félegyházi szülőknek,
akik szeretnék a játszóház örömét megadni gyermekeiknek. A
Gorkij utcában, a volt gyermekkönyvtár helyén nyitotta meg kapuit tavaly év végén a Dudás Kreatív és Játszóház, ahol mesével,
zenével, játékos foglalkozásokkal
várják a 10 év alatti gyerekeket és
szüleiket.
Jánosi Ágnes és Kisgyőri
Krisztián neve eddig sem csengett ismeretlenül a félegyháziaknak. A zenetanár, népzenész
férj és a gyógypedagógus, néptánc-pedagógus feleség két saját

A szép írás erény
A szép írásnak van még méltósága, jelentősége. Ezt bizonyítja, hogy a
kiskunfélegyházi járás 10 iskolájából több mint 82 tanuló nevezett a Göllesz Viktor Általános Iskolában ötödik alkalommal megrendezett „Szépen író” versenyre.
A tanulásban akadályokkal küszködő gyermekeknek nagyon fontosak
az ilyen megmérettetések. Itt ugyanis be tudják bizonyítani azt, hogy
nagyon sok területen – így a szépírásban is –, korosztálybéli társaikhoz hasonló, sőt kiemelkedő teljesítményekre képesek – mondta el Rácz
Eleonóra intézményvezető.

gyermeket nevel. Aki dudás akar
lenni című hanganyaguk – amely
a felső tagozatosok népdal anyagát dolgozza fel – harmadik éve
van jelen a magyar közoktatásban. Ebből „nőtte ki magát” a
Dudás Kreatív és Játszóház. A
vezérelv ugyanaz: a játék legyen
öröm, gyermekeinket a magyar
hagyományokhoz, a természetes
anyagokhoz, a népmesékhez vigye közelebb, miközben képességeik is fejlődnek!
A Dudás Kreatív és Játszóház naponta változatos programokkal várja a gyerekeket. Hétfőn délelőttönként baba-mama
mondókatornát, délután iskola
előkészítő foglalkozást, kedden
magyar mozgáskottát, szerdán
zenebölcsit és zeneovit, csütörtökön táncházat, péntekenként
kreatív angolt tartanak. Van itt
táncház is, kiváló helyszín szülinapi bulik megrendezéséhez,
vagy egyszerűen élvezhetik a gyerekek a szabad játszóházat is.
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Méltósággal és vidáman
Palotás tánccal kezdődött a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
(PG) szalagavató ünnepsége január 29-én, a
városi sportcsarnokban. A szépen koreografált, és jól rendezett eseményen négy végzős
osztály diákjainak szíve fölé tűzték fel a szalagot, amely jelzi, hogy hamarosan elérkezik
a felnőtté válás időszaka.
A félegyházi Móra Ferenc Gimnázium 122
negyedikese kapta meg a végzősöknek járó
kék szalagot február 5-én, a Kész Arénában
megrendezett szalagozó ünnepségen. Az
utolsó éves diákok bécsi és angolkeringőt
táncoltak, a harmadik osztályos tanulók pedig színes táncos műsorral kedveskedtek a
vendégeknek.

Országos versenyre készülnek
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola ad otthont áprilisban
a húsipari és lovász szakma tanulói
országos versenyének. A szakma kiváló tanulója versenyre való felkészülés jegyében, január 29-én regionális
megmérettetést szervezett a félegyházi intézmény a húsipari tanulóknak. A
fiataloknak, az országos verseny mintájára, elsőként egy írásbeli feladaton
kellett túllenni, ezt követően pedig a
gyakorlati foglalkozáson kellett bizonyítaniuk a sertésvágásban, bontásban, csontozásban, és a késztermékek
elkészítésében szerzett jártasságukat.
A szóbeli vizsga egy részét idegen
nyelven (angolul és németül) kellett
teljesíteni.

Sokat tett
az emberekért
Harmincöt esztendeje hunyt
el Szabó István
őrnagy, aki az
ötvenes évektől
nyugdíjba vonulásáig a félegyházi kommendáns
hivatal
vezetője volt.
Példamutatóan
helytállt a nehéz politikai időszakokban is, munkáját több rangos
kitüntetéssel ismerték el. A Néphadsereg Halottjaként 1981 januárjában elsőként kapott díszsírhelyet a Felsőtemetőben.

Vers- és prózamondó pályázat Továbbjutottak a kis rockerek
A Kiskunfélegyházi Irodalmi
Alapítvány vers- és prózaíró pályázatot hirdet. A pályaművek
témája kötetlen. Pályázni lehet
maximum 10 oldal terjedelmű,
eddig még nem publikált művekkel. A pályázatokat legkésőbb
február 29-éig kell 3 példányban
postára adni, vagy emailben elküldeni.

A pályaműveket az alapítvány
kuratóriuma bírálja el, a díjak ünnepélyes átadása április 11-én, a
Költészet Napi ünnepségen lesz. Az
első négy díjazott 20 ezer, 15 ezer,
10 ezer, illetve 5 ezer forint értékű
utalványban részesül, továbbá egy
Ifjúsági Különdíj is gazdára talál.
További részletek a www.felegyhazikozlony.eu honlapon.

Tehetség és sokszínűség a Platánban
Újabb szép hagyományként a Platán iskolában kulturális műsorral ünnepelték a magyar kultúra napját. Az esten felléptek az iskola tehetséges tanulói,
tanárai. A sokszínű, gazdag programban mese- és versmondás, néptánc,
ének, zene, jelenet váltották egymást. Ez alkalommal került sor „Az én Széc
henyi-napom” című rajzpályázat és prezentációkészítés eredményhirdetésére. A legjobbnak járó díjat Ágó Dominik 8.b osztályos tanuló vehette át.

Továbbjutott a TV2 gyermek tehetségkutatóján a kiskunfélegyházi
Rocktábor zenekara február 4-én,
a zsűri egyértelmű döntése alapján.

Február 13-án, szombaton a második fordulóban már nagyobb közönség előtt, több dallal mutathatják
meg tudásukat a fiatal rockerek.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

HORVÁTH GÁBOR – 7. VÁLASZTÓKÖRZET
Imádja a rockzenét, élete „szerelme” az ötéves kislánya, mindennapi hajtóereje pedig a köz
szolgálata. Lételeme, hogy segítsen, hogy megoldást találjon mások problémáira, hogy
tegyen a városért ahol születése óta él, és ahonnan soha
nem szeretne elköltözni. Ezt
mind megtudtam Horváth Gáborról, miközben beavatott a 7.
választókörzet adottságaiba,
gondjaiba és erőforrásaiba is.
Még csak február első napjait tapossuk, de a lakótelepi zöldövezetben már duzzadnak a rügyek a fákon
és cserjéken. Több dologban hagy
kívánnivalót maga után a lakótelepi
környezet, de az elvitathatatlan, hogy
a legtöbb közterület példaértékűen
gondozott.
– Büszke vagyok arra, ahogy a lakóközösségek rendet tartanak a környezetükben, megpróbálják parkosítani,
gondozzák, tisztán tartják. Ez már
akkor is feltűnt, amikor még a Magyar
Posta alkalmazottjaként jártam a körzetet – meséli Horváth Gábor a Petőfi
lakótelep útjait járva. Mire ugyanis a
mezőgazdasági szakközépiskolában
leérettségizett 1993-ban, terveit keresztülhúzta az ágazat gyökeres átalakulása. A sorkatonai szolgálat után
a Magyar Postánál helyezkedett el, és
kézbesítőként dolgozott húsz éven át.
– Mindennapos „vendég” voltam
a családoknál, sokan megtiszteltek
azzal, hogy elmondták problémáikat,
észrevételeiket, panaszaikat. Én pedig
azon kaptam magam, hogy egyre a
megoldásokon törtem a fejem. Amikor 2006-ban megkeresett a Vállalkozók Pártja és felkértek, hogy induljak
önkormányzati képviselő-jelöltként,
igent mondtam, mert ekkor már egyre
inkább éreztem, hogy ki tudnék állni az
emberekért. Elfogadtam a felkérést,
de önkormányzati képviselő csak a
következő ciklusban, 2010-ben lettem,
a Fidesz színeiben. 30 éves voltam,
amikor úgy éreztem, hogy megértem
a feladatra, és már nem csak a problémák feltárásában, de a megoldások
keresésében is hatékonyan részt tudok venni.
Közben megérkeztünk a Rét utcához, amit a Kőrösi út összekötő szakaszával együtt tavaly lakossági igényre
leaszfaltoztak. Ezzel a fejlesztéssel
több évtizedes problémát sikerült felszámolni. Horváth Gábor lendületesen
sorolja a további terveket: szeretné

még ebben a ciklusban elérni, hogy
parkolók épüljenek, és egy összekötő
utat is fontosnak tart a Százszorszép
Óvoda, illetve a Darvas téri iskola mögött, a Rét utcával összekötve. Ezzel
ugyanis jelentősen csökkenne a lakótelep gépjármű forgalma. Nem sokkal
távolabb, a Darvas téri élelmiszerbolt
mellett nézzük meg az új kispiacnak
szánt teret, ahová a szomszédos Darvas tér 1-ből költöznének át az árusok
tágasabb, kulturáltabb körülmények
közé.
– Sokat köszönhetek a postánál töltött éveknek. Megtanultam „közszolgának” lenni, a közösséget szolgálni,
kapcsolatot teremteni, odafigyelni az
emberekre… Ezen tapasztalatoknak
nagy hasznát veszem képviselőként
épp úgy, mint a jelenlegi munkámban.
Ismerem az egész várost, térkép nélkül bárhová eltalálok. Ráadásul abban
a körzetben dolgoztam húsz évig, ahol
képviselő vagyok – mondja Horváth
Gábor, s közben szünet nélkül fogadja
a járókelők köszöntését. Sokan ismerik errefelé.
Megnézzük még a közösségi házat,
amely a lakossági fórumok mellett
helyet ad családi rendezvényeknek,
a színjátszó körnek, a sakk klubnak,
a Suskakörnek is. Nagy itt az igény a
közösségi programokra. Ezért is tervezi Horváth Gábor egy nagyszabású
nyári családi rendezvény hagyomá-

nyát megteremteni, amiről viszont
egyelőre csak annyit árul el, hogy
júliusban lesz. Nem kevesebb, mint
1500 család élettere ez a lakótelep,
amelynek képviselője – bár két lábbal
a földön áll –, a nagyszabású hosszú
távú terveket sem nélkülözi. Lelkesen
mesél a szociális rehabilitációs pályázat-nyújtotta lehetőségekről, és arról
az esélyről, amit a vele járó komplex
fejlesztések jelentenének az itt élőknek a játszótérfejlesztéstől a Darvas
téri tízemeletes épületek hőszigetelésén és nyílászáró cseréjén át a közterületek fejlesztéséig, járdák építéséig.
Egyelőre azonban a 2016-os év fejlesztési terveire kell összpontosítani.
Ezek között pedig egyebek mellett 300
négyzetméter parkoló kiépítése szerepel a Holló László 1-11 és 2-12 között
önkormányzati forrásból, és abban is
bízik Horváth Gábor, hogy végre megnyugtatóan rendeződik a Holló László
utca 13-27-es társasház energetikai
pályázata is. Mint mondja, több éve
húzódó ügyről van szó, amit bírósági
eljárás is késleltetett. Az önkormányzat továbbra is támogatja a pályázat
megvalósítását – erre rendelkezésre
áll a mintegy 23 millió forint – azonban a kivitelezés megkezdéséhez még
a minisztériumi aláírás hiányzik. Mielőtt továbbindulnánk a lakótelepről,
meghallgatjuk még egy idős hölgy panaszát, aminek a képviselő néhány telefonnal helyben végére is jár. Már újra
az autóban ülünk, amikor új munkája
felől kérdezem. Tavaly március óta
ugyanis a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény hulladékgazdálkodási részlegvezetője.
– Ma már én vezetem a karbantartó részleget és a KVI telephelyet is. Jól
érzem itt magam, megtaláltam a hangot az emberekkel, jó csapatot sikerült

kialakítani. Életem eddigi legnagyobb
sikerének tekintem, hogy a városért
dolgozhatok. Ráadásul az önkormányzatnál és a munkahelyemen is inspiráló légkörben. Hogy mit jelent ez a
mindennapokban, azt az érti igazán,
akinek hozzám hasonlóan volt alkalma megtapasztalni az előző városvezetés „módszereit”.
A régi ötös úton útba ejtjük a tavaly
ősszel a Mezőgazdasági Áruházig kiépített kerékpárutat, aminek azonban
nagy szükség lenne az Aranyhegyi
Csárdáig tartó folytatására. A külterületi utak javítására idén 9 millió forintot fordít a város, ebből 3 millió forintban részesül a 7-es választókörzet.
Horváth Gábor tudja, hogy ez nem lesz
elég mindenre. De ő inkább a lehetőségekre szeret koncentrálni, ezért úgy
fogalmaz: „megpróbálunk ebből úgy
gazdálkodni, hogy minél több látszata
legyen”. Régi igény az ötös főút melletti buszmegállók napelemes megvilágításának megoldása is, amire nemrégiben újabb halálos baleset hívta fel
a figyelmet. Az Aranyhegyi Csárdánál
járda kiépítése is fontos lenne a buszmegállóig, de előbb még annak a négy
lámpaoszlopnak a kiépítését szeretné
elérni a képviselő, amelynek tervei
már a DÉMÁSZ-nál várják a megvalósítást. A terveknek vége-hossza nincs.
Horváth Gábor megállás nélkül sorolja
elképzeléseit a volt Aranyhegyi iskola
erdei iskolává alakításáról, járdaépítésekről, közvilágítás korszerűsítésről,
közösségépítésről… Mint mondja,
2014 októbere óta újra abban a reményben szövi terveit, hogy azok értő
fülekre és segítőszándékra találnak a
városvezetésnél.
– Az új polgármester és jegyző vezetésével felállt, szakmailag és emberileg hiteles csapat merőben új szemléletet és munkastílust honosított meg
Félegyházán. A vezetés a város fejlődését helyezi előtérbe. ami számomra teljesen új és pozitív élményeket
nyújt. Nem csak azért, mert részese
vagyok ennek a frakciónak, hanem
mert a lakosság részéről is rengeteg
kedvező visszajelzést kapok. Mindez
azt erősíti, hogy jó döntés volt új testületet felállítani. A gazdasági bizottság tagjaként és a közbeszerzési bizottság elnökeként is azt látom, hogy
a félegyházi vállalkozások kerülnek
előtérbe, ami az elmúlt években nem
volt jellemző. Ez a szemléletváltás a
legfontosabb lelkesítő tényező száTóth Timea
momra.
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Óvónők vagyunk! – Ez a hivatásunk! „Bál
a javából”

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud” – mondja Móricz Zsigmond. Egy
óvónőnek pedig pont ez a feladata, ezért boldognak mondhatja magát – gondolhatják sokan. De korántsem ilyen könnyű egy
óvónő vagy akár egy óvodavezető munkája.
Fricska Gyöngyit kérdeztem az
óvónői pálya felé vezető útjáról,
hivatásáról és a Százszorszép Óvodáról, amelyik a napokban ünnepli
fennállásának 35. évfordulóját. Az
óvodavezető gyermekkora óta készült erre a feladatra. A Százszor-

szép óvodában kezdte a munkát, a
vezetői feladatokat pedig 2005-ben
vette át Szűcs Gyulánétól, akinek
ma is hálás a jó munkaközösségért,
amit átadott.
– Amikor vezető lettem, a gyerekekkel való feladatok hiányoztak a

legjobban – fogalmazott Gyöngyi,
ezért ha teheti, több időt tölt a kicsikkel.
Jelenleg 16 óvónő és 11 technikai
dolgozó munkálkodik nap, mint nap
a Százszorszépben, hogy a mintegy
160 gyermek játszva tanulhasson,
és megfelelően készüljön fel az iskolai évekre. Mint minden oviban,
itt is áprilisban van a beíratás.
Sok mindenben egyedi ez az intézmény. Van például egy óvodapedagógusokból álló kórusuk, a
gyerekek számára pedig elérhető
itt kutyaterápiás foglalkozás, angol
nyelvű foglalkozás, néptáncoktatás
és még sószoba is a légúti fertőzések megelőzésére.
A Százszorszép Óvoda fennállásának 35. évfordulóját február 20án, szombaton ünnepli a jótékonysági Magyar bállal, ahol a dekoráció,
az ételek és a ruhák is a magyar
kultúrát és értékeket közvetítik. A
jó hangulatról a Veracruz zenekar
és az est sztárvendége, a Fortissimo együttes gondoskodik a Darvas
József Iskola tornatermében. V. K.

Február 6-án tartotta III. Jótékonysági Bálját a Félegyházi
Waldorf Iskola és Óvoda. A színvonalas estélynek a Művelődési
Központ adott helyet.
A bál hangulatáról a Pécsi
Waldorf közösségből érkező
Hangerdő Társulat humorral
fűszerezett zenés műsora, és
a Veracruz Zenekar gondoskodott. Természetesen az idei évben sem maradhatott el a bálnyitó táncház.
A svédasztalos vacsorát a Sirius Club étterem szervírozta.
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Minden egy helyen, ami az esküvőhöz kell
Február 14-én, Valentin-napon a szerelmet ünnepeljük. Ezen a
napon rendezik meg idén az Esküvő Kiállítást Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban. A Félegyházi Közlöny azzal szeretné megkönnyíteni a házasságkötés előtt állók
ezer teendőjét, hogy választásukat segítve bemutatunk néhány
profi szolgáltatást és szakembert. Ezúttal a kiállítás szervezőjét
ismerhetik meg. Csikósné Fehér Irén az esküvőszervezés nehézségeit ismerve fogott bele hét évvel ezelőtt Kiskunfélegyházán
az Esküvő Kiállítás megszervezésébe.
Idén hetedik alkalommal ren- szonöt éve foglalkozik méteráru
tevékenységgel, a Zrínyi utcában
dezik meg Kiskunfélegyházán az
megtalálható üzletünkben vásárEsküvő Kiállítást a Művelődési
lóink hetente megújuló készletből
Központban. Az ide látogatók a
válogathatnak a ruhaanyagtól a
kiállítókon keresztül megismerhe- lakástextilig. Alkalmi anyagainkat
tik a sokszínű kínálatot, és a leg- lakodalmakra is kínáljuk, a ruha
újabb trendeket is. Mára a kiállítás elkészítéséhez pedig divattervezőt,
komoly városi rendezvénnyé vált, és varrónőt is tudunk ajánlani. Tíz
színesedve színpadi műsorokkal, éve foglalkozunk esküvői dekorácialkalmi és menyasszonyi ruha óval, melyhez méteráru kereskedédivatbemutatókkal. Idén mint- sünk kiváló hátteret nyújt – foglalegy harminc kiállító képviselteti ta össze főbb tevékenységüket az
magát, segítve ezzel a fiatalokat üzletvezető.
– Az Esküvő Kiállítás hiánypótló
a döntésbenösszegezte Csikósné Fehér Irén kiállításszervező, a az esküvőszervezés szegmensében,
a fiatalok tanácstalanok, sokszor
Rexám Bt. üzletvezetője. 
– Kis és nagykereskedésünk hu- azt sem tudják, hogyan kezdjenek a

szervezéshez. A rendezvényen megtalálható lesz minden szolgáltató,
amire szükség lehet egy lakodalom
megszervezéséhez, és mindehhez
több alternatívát is meg tudunk
mutatni. A nap végén a kitelepült
anyakönyvvezetőknél regisztrált házasulandó fiatalok között pedig több
értékes ajándékot, és két darab görögországi szálláslehetőséget sorsolunk ki– tette hozzá a szervező.
A kiállításon a Rexám Bt. esküvői

dekorációjával is bemutatkozik. Az
évről évre változó trendből megtalálható palettájukon a klasszikus
elegáns, és a szintén népszerű
francia vidéki, vagy a falusi stílus,
ahol öreg bútorokat, szalmát használnak a díszítéshez. A dekorációt
a fiatalokkal együtt állítják össze,
kezdve a szín és stílus kiválasztásával, egészen az apró részletekig,
hogy ez a nap tényleg olyan legyen,
amilyennek megálmodták. K.G.

A torta is követi a trendet
Az esküvői torta mindig igazodik a leendő házaspárok
elképzeléséhez, követve az
aktuális divatot, trendeket.
A 2011-es esztendő „év cukrászának” megválasztott Kovács János nem ismer lehetetlent, ha egy igazán különleges
torta elkészítéséről van szó.
– Tortáinkat marcipánnal, vagy
fondant-nal vonjuk be, majd ka-

Tetőtől talpig vőlegény
Az esküvői ceremónia egyik
főszereplője a vőlegény. Az
alkalomhoz illően elegánsan,
de mindenképpen a menyas�szonyi ruhával összhangban
készül az öltözete. A megfelelő
öltöny, és kellékei egy helyen
megtalálhatók a Franco Férfi
Divatban.
Bár az esküvő legkáprázatosabb
gyöngyszeme a menyasszony, a vőlegény ruházata is az egyik legfontosabb kellék. A fiatalok a legújabb
trendnek megfelelő, különlegesen
elegáns megjelenésű, és a meny-

asszony ruhájával összhangban
lévő öltözetek közül választhatnak
a Franco Férfi Divat üzletből. Akiknek a testalkatuk nem engedi meg
hogy kész öltönyt vásároljanak,
azoknak a méret utáni készítés
is rendelkezésre áll – tudtuk meg
Szentpéteri-Horváth Illéstől, az
üzlet tulajdonosától. – Vállalkozásunk profilja lehetővé teszi, hogy
az esküvői öltözethez a cipőn kívűl
mindent megtaláljanak nálunk. A
vőlegényruházat elengedhetetlen
kellékei az ing, és a selyem mellény, melyhez anyagában megegye-

ramellvirágokkal,
csipkékkel
díszítjük – mondta el a cukrászmester, akitől azt is megtudtuk,
hogy a trendek évente változnak.
Míg pár évvel ezelőtt tejszínes
díszítésű tortákra volt igény, manapság inkább a visszafogott,
elegáns stílust igénylik a párok.
A kiállításon ezúttal is különböző méretű és díszítésű tortákat
csodálhat meg a közönség. Töb-

bek között arannyal, fehér orchideákkal, rózsákkal és liliomokkal díszített alkotásokkal készül
a mestercukrász, aki a külcsín
mellett az ízre is nagy hangsúlyt
fektet. Mint megtudtuk, Kovács
János tortái általában tejszínes
töltelékkel készülnek, aroma és
festékanyag nélkül, maga készítette öntetekkel és lágy töltelékű
krémekkel.

ző nyakkendőt és fazonkendőt is
készítünk – tette hozzá. Az ingek
anyaga tiszta pamut, vagy kevertszálú. Színben a fehér és az ekrü
szín dominál, összhangban a menyasszonyi ruhával, és kínálatunkban
helyet kapnak az újember ruhához
szükséges piros, vagy bordó ingek
is. Az üzletben megtalálhatók a
legújabb trendnek megfelelő extra
karcsúsított és karcsúsított öltönyök, melyek egyszínű, vagy anyagában mintás anyagból készülnek.
Az üzlettulajdonos azt is elmondta:
sokan határozott elképzeléssel keresik meg őket, a tanácstalanoknak
pedig segíteni tudnak a döntésben.
K.G.
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Esküvő, karikacsapásra
Az esküvő megszervezésében a helyszín kiválasztása az
egyik legfontosabb és legnehezebb feladat. Ebben azért is
érdemes körültekintőnek lenni, mert egy profi csapat sok
terhet vehet le az ifjú pár válláról. A Bugaci Karikás Csárda
a hagyományos, és a modern
lakodalmakhoz is ideális választás, huszonöt éves múltja
pedig garancia a profizmusra.
A Bogáncs Rendezvényház hagyományos gerendás kialakításával, fehérre meszelt falaival,
rusztikus bútoraival illeszkedik a
táj jellegéhez. A terem kétszáz fő
befogadására alkalmas, és egy fahíddal összekötött tanyaudvar teszi még hangulatosabbá. A kertben
lehetőség van szabadtéri szertartások megtartására, a vendég előtt

készült bográcsos, kemencében,
vagy roston sült ételek elkészítésére is. Gazdagítható a program
lovasbemutatóval, a szertartáshoz

pedig akár díszes hintót is igénybe
vehet az ifjú pár – mondta el Kovács Zoltán, a Bugacpuszta Kft.
ügyvezetője.
A Gavallér tanya 60 fős termében a kisebb, míg a rendezvénysátorban akár 400 fős lakodalmak is
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megrendezhetők. A hagyományos
menük mellett egyedi igényeket is
teljesít a Kun Péter mesterszakács által vezetett csapat. A környékben a vidékről érkező vendégeknek elhelyezése is megoldható.
K.G.

Tánc a lelke mindennek

Az életre szóló ajándék

Az esküvői mulatság tánc nélkül mit sem ér. A párok táncoktatását ma már profi szakemberek végzik. Dóka-Mezei Anett esküvői
táncoktatással segíti a párok a felkészülését, tapasztalata szerint a nagy nap előtt három hónappal már érdemes elkezdeni a
gyakorlást.
Dóka-Mezei Anett, a Főnix Dan- zünk koreográfiát. Egyre népszece Tánc és Sport Stúdió vezetője- rűbb a funny dance is, ami egy
ként gyakorlott oktatónak számít. vidám, mulatságos és személyre
Elmondása szerint manapság a szabott táncmix, a párhoz illő zefiatalok szeretnek táncolni, de nével. Az igazán jó produkcióhoz
azzal is tisztában vannak, hogy némi színészi affinitás szükséges.
egészen más egy szórakozóheDóka-Mezei Anett hozzátetlyen a parkettre lépni, mint az te, fontos időben kiválasztania
esküvőn, ahol minden szem rájuk a pároknak, hogy mit szeretnének előadni, a bonyolultabb
szegeződik.
– Többféle megkeresés érkezik koreográfiák ugyanis hosszabb
hozzánk. Sokan ragaszkodnak az felkészülést igényelnek. A gyakoréjféli keringőhöz, amit gyertyával, lást megkönnyítendően általában
vagy gyertyafényben táncolnak. az esküvői cipőjükben oktatja a
A nyitótánc egyeseknél keringő, fiatalokat és nem egy esetben az
másoknál kicsit nosztalgiázva, a esküvő helyszínén is tartanak egy
megismerkedésük dalára terve- főpróbát.

– A házasságkötéskor egymás
ujjára felhúzott gyűrű a soha
el nem múló szerelem, és az
örökké tartó egymás iránti vonzalom tárgyi jelképe. A
hosszú időre szóló választásnál fontos, hogy a döntésben
olyan nagy múlttal rendelkező cég segítsen, mint az Onix
Ékszerház, ahol több száz modell áll rendelkezésre.
Az esküvői ceremónia elengedhetetlen kelléke a karikagyűrű.
Az Onix Ékszerház Kft. huszonöt
éves múltja garancia a minőségre, és arra, hogy náluk megtaláljuk a legújabb trendet. Az üzlet
kínálatában megtalálhatóak a
mai napig közkedvelt klasszikus
féldomború karikagyűrűk, de a
legújabb trendeket követő modellek is. Mára a meglepetésként is
megvásárolható eljegyzési gyűrű
divattá vált, így a karikagyűrűt
már együtt választják ki a fiatalok – tudtuk meg Varga Edittől,
a Kft. ügyvezetőjétől.
– A párok nálunk számos mintakollekcióból tudnak választani,
melyek többféle felületkezeléssel,
öntéstechnikával, színvariációban fordulnak elő, ezáltal több
száz modell áll rendelkezésünkre.
Újdonságként még egy Onix-di-

zájnt is összeállítottam a legszebb modellekből – fűzte hozzá
az ügyvezető. Az elmúlt évek
jellemzője, hogy a női modellbe
szintetikus, vagy természetes
gyémánt került, illetve a fehérarany gyűrűk is nagyon kedveltek
lettek. Napjainkban pedig a matt
felületkezelésű, selyemfényű, letisztultabb modelleket vásárolják
legszívesebben a már említett
klasszikus fazon mellett.
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Az igazgatónő, aki mer nagyot álmodni
Január 1-jétől Kovács-Csonka Szilvia vezeti az immár újra önálló
intézményként működő Móra Ferenc Művelődési Központot.
Az egykor hírneves Korona Szálló épületének, a mai művelődési központnak az aulájában beszélgetünk. Ott, ahol ki tudja
hány művész időszaki kiállításával, hagyománytisztelő, vagy
éppen merészen új alkotásával találkozott már a félegyházi
nagyérdemű. Azzal az igazgatónővel, aki e megszólítás hallatán nevetve rázza meg zabolátlanul göndör fürtjeit. Mint
mondja, még szoknia kell, hogy őt illetik így.
Kovács-Csonka Szilvit – ez
hamar kiderül róla – sosem
vonzotta rang, vagy beosztás.
Sokáig kereste a helyét, mert
azt ugyan nem tudta pontosan,
hogy mi tenné boldoggá, de amikor rátalált, mindjárt felismerte.
Mondja: így volt ez a munkájával
és a férjével is.
– Félegyházi születésű vagyok,
lételemem ez a város. Szüleim
házasságkötésük után telepedtek itt le, édesapám a volt Április 4. Gépipari Műveknél (Ganz
Röck) volt gépészmérnök, édesanyám pedig az önkormányzat
pénzügyi osztályán dolgozott.
Bátyámmal „megfertőződtünk”
ebben a közegben. Én máig
képtelen vagyok Félegyházán
kívül hosszabb időt eltölteni,
testvérem bár Kecskeméten él
családjával, itt dolgozik közjegyző-helyettesként – kezdi Szilvi
valahol az elején, s én hagyom,
hogy szabad asszociáció szerint
időzzünk el élete fontosabb állomásainál.
Például a Batthyány Lajos
Általános Iskolánál, ahol – így
mondja – csodálatos énektanárai példáján egy életre elköteleződött az éneklés mellett. Vagy
a Móra Gimnáziumban töltött
éveknél. Ez volt az a hely, ahol
belevetette magát a közösségi életbe, és ráébredt, hogy az
éneklés, a vers, a zene mind egyegy eszköz ahhoz, hogy másokhoz közelebb kerüljön. Itt kötött
máig tartó barátságot Rekedt
Grétivel.
Szilvi pályaválasztását is elágazások szegélyezték. Érettségi után Békéscsabán tanult
tovább, és szerzett angol nyelvű
idegenvezető és idegenforgalmi
referens végzettséget. Ezután a
Batthyány Lajos Általános Iskolában vállalt iskolamenedzseri
állást, mellette pedig elvégez-

te a Kecskeméti Tanítóképző
Főiskolát. Két év múlva lehetőség kínálkozott a művelődési
központban
rendezvényszervezői feladatokat vállalni, amit
azonnal megragadott. Felsőfokú OKJ-s szakvizsgát szerzett,
majd elvégezte a Juhász Gyula Főiskola művelődésszervező szakát. Gyermekprogramok
szervezésével kezdte, később
ifjúsági programokban, azután
felnőtt programokban és komplett nagyrendezvényekben is kipróbálta magát. Közben minden
percét élvezte, és már tudta: ez
a neki való kihívás. Az éneklés
útkeresés közben is örömforrása, támasza volt. Folyamatosan
képezte magát és több együttesben is énekelt.
2004-ben Kasza Ákossal és
édesapjával megalapították a
Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesületet. Munkájukat
olyan közös sikerek övezték,
mint az István a király, A Költő
visszatér, a Kormorán együttes
Napba öltözött leány című rockoperája, vagy a Nimród vére
című produkció. Ezek után következett 2009, az esztendő,
amikor néhány hónap alatt elveszítette két alapító társát: az
egyik legjobb barátjaként tisztelt
Kasza Ákost és imádott példaképét, az Édesapját. Ez volt az
az időszak, amire Szilvi ma is,
mint pokoljárásra emlékezik.
– Ha akkor nincs mögöttem a
Táncszínház csapata, feladom.
Bármilyen nagy veszteség is lett
volna az egyesület összeomlása.
Az akkori veszteség máig fájó
űr az életemben. Amikor nehéz időszakom van, ha valami
fontos történik velem – például
amikor tavaly az intézményvezetői pályázatomat írtam – késztetést érzek, hogy tanácsot kérjek
Apától. Tőle akartam megtanulni

nagyon sok mindent, de leginkább is azt, hogy hogyan tudjak
igazán jó ember lenni. Nagyon
hiányzik... Még ha vallásos emberként tudom is, hogy „odaföntről” segít.
Szilvi 30 évesen találta meg a
férjét. Azt mondja, a legjobbkor,
hisz akkor már vágyott a saját
családra. Megadatott. A 7 éves
Benedek, a 4,5 éves Zsófi és a
2,5 éves Boglárka gondoskodik
róla, hogy a ház sohase legyen
csöndes. A szülők mellett a két
nagymama is kiveszi a részét a
gyereknevelésből, ami óriási segítség a tavaly újra munkába álló
háromgyerekes anyukának.
– A gyes évei alatt sem voltam tétlen: hathetes volt Zsófi,
amikor nyári tábort szerveztem
a táncszínházas gyerekeknek. A
hét év otthon töltött idő hatalmas erőforrás nekem, de ki is
éheztem a munkára. Anyaként
másként tekintek a szakmámra
is, mint korábban, miközben a
művelődési központból merítek
erőt ahhoz, hogy otthon jó anya
tudjak lenni. Nekem két ottho-

nom van. Szerencsés ember vagyok, mert ráleltem arra, amit
szívesen csinálok. Szeretem a
családomat, a munkámat, az
otthonomat, a városomat, és azt
is pontosan tudom, hogy milyen
programokkal, rendezvényekkel
szeretnék mindehhez hozzájárulni. Mi kell ennél több? – mondja nem titkolt lelkesedéssel.
Kovács-Csonka Szilvia most
bizalmat és lehetőséget kapott,
hogy valóra váltsa álmait. Hogy
– amint tervezte – olyan közösségi házat vezessen, ahol értéket
kapnak az élményre és feltöltődésre vágyó emberek. Hogy
olyan korosztályok, rétegek forduljanak meg a házban, akik korábban soha. Hogy az itt megélt
közös élmények összehozzanak
embereket. Szilvi most is mer
nagyot álmodni, mert szerinte a
félegyháziak megérdemlik, hogy
helyben legyen módjuk a szabadidejük tartalmas eltöltésére.
Ígéri: továbbra is minden erejével azon lesz, hogy Félegyházán
pezsegjen a kulturális élet!
Tóth Timea
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Út a címvédés felé
A Győri ETO-val került szembe a női futsal Magyar Kupa elődöntőjében a kiírás címvédője, az Astra-Elios Kiskunfélegyházi Bulls. A nőknél
első alkalommal rendeznek négyes döntőt, amelynek helyszíne ezúttal a
gyöngyösi városi sportcsarnok lesz február 20-án és 21-én. Az elődöntő
másik ágán a bajnokság első két helyezettje, a Tolna-Mözs és a Hajdúböszörményi TE találkozik, így arra is van esély, hogy megismétlődjön a
tavalyi finálé. 2015-ben az Astra nyerte a kupadöntőt 5-2-re a Hajdúböszörmény ellen a Kiskunfélegyházi Kész Arénában.
Február 20. szombat – Női
Futsal Magyar Kupa elődöntők:
10:30 Árkád ETO – ASTRA E’LIOS KKFHÁZI BULLS
13:00 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
– BRAND MISSION U-LIGHT

Február 21. vasárnap – döntők
14:00 Női Futsal Magyar Kupa
döntő
16:30 Férfi Futsal Magyar Kupa
döntő

Korondon jártak
a félegyházi birkózók
Nagyszerűen sikerült az a korondi kirándulás, amelyen a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói – közülük hatan a kunszállási csoportból – vettek részt. Korond szülöttjének emlékére XVI. alkalommal rendeztek
szabadfogású emlékversenyt. A nagyszerű birkózó, Lőrincz Márton
1936-ban szerzett olimpiai bajnoki címet hazánknak. Az eseményen
21 csapat 224 sportolója mérette meg magát. A félegyházi különítmény helytállt az erős mezőnyben, csapatversenyben harmadik lett
több szép egyéni eredményt elérve. (Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és Szabó József)

Fortunának hozott
szerencsét a Farsangi Kupa
Izgalmas, sok gólos mérkőzéseket
játszottak a Farsangi Kupán, ami
végül a Fortuna Silver Step Táncstúdió sikerével zárult a Kossuth
Szakiskola tornacsarnokában. A
nyolc csapatos tornán a Fortuna
mellett, a Titánok, az Atletico, a

Bulls, a Kuning, a Grund2010, a
B. oldal és Spílerek vettek részt. A
legjobb játékosnak Tóth Tibort, a
Titánok tagját választották. A gólkirály Mellár Zsolt (Spílerek) lett.
A legjobb kapusnak járó díjat Kovács László (Fortuna) vehette át.

Menetel az asztalitenisz csapat
Papírforma győzelmet aratott a tabella alsó régiójába tartozó Nyírbátori ASE felett a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola, amely az NB I keleti
csoportjának 12. fordulójában hazai pályán győzött 11-7-re február
6-án. A félegyházi együttesből a Korponai Zoltán – Pengő Gábor páros duó ezúttal is megnyerte partiját. Az egyéni játszmák során Pengő
Gábor négy, Erdélyi Szabolcs három, Korponai Zoltán kettő, míg Varga Károly egy sikert ért el. A bajnokságot továbbra is a miskolci DVTKVolán vezeti, a félegyháziak őket követve a második helyen állnak.

Ezüstérem a felkészülési tornán

Kiskőrösi játékvezetők
nyerték a tornát
Némileg szokatlan szerepkörben, a játéktudásukról adtak
tanúbizonyságot a megyei sípmesterek a 8. Boronkay László
Emléktornán január 30-án, a
Kész Aréna Városi Sportcsarnokban. A játékvezetők hat csoportja csapatokba verbuválódva
küzdött a kupáért. A tornát a
Magyar Labdarúgó Szövetség

Izgalmas mérkőzéseket és gyors
tempójú színvonalas döntőt hozott
a Constantinum Sportcentrumában megrendezett Téli Kézilabda
Kupa, ahol a Kiskunfélegyházi HTK
mellett további két NB II-es csapat

és az NB/I B-s Orosháza U23-as
együttese vett részt. A felkészülési torna elődöntőjét magabiztosan
nyerték a félegyháziak, a fináléban
gólokban gazdag mérkőzésen 3934-re az Orosháza fiataljai győztek.

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának Játékvezetői Bizottsága szervezte meg azzal a céllal,
hogy segítse a sípmesterek felkészülését a téli időszakban. A
bíráskodásra nem lehetett panasz. A versenyt a kiskőrösi sípmesterek nyerték, a félegyháziak
lelkesen játszva ugyan, de mindössze egy pontot szereztek.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Kerékpárosok közlekedési szabályai 1930-ból
A közúti forgalmat szabályozó
1929-es belügyminisztériumi
rendelet külön kitért a kerékpáros közlekedésre is. 1930-ban a
Félegyházi Közlöny le is közölte
az ide vonatkozó passzusokat,
melyek között találhatunk néhány, ma már elavultnak tűnő
kitételt is. A szabályokon látszik
azonban, hogy alkotói minél körültekintőbben, gondosabban
igyekeztek eljárni, s próbáltak
minden lehetséges balesetet
megelőzni. A számunkra ma
már furcsának tetszhető előírások közül álljon itt néhány.
Városokban és községekben kerékpárral csak lépésben haladó
járóművet lehetett megelőzni. A
kerékpárosok lakott területen legfeljebb 20 km óránkénti sebességgel haladhattak, még akkor is, ha
az út teljesen szabad volt. Bármilyen kerékpár csak akkor vehetett
részt a közúti forgalomban, ha az
a tulajdonos családi és utónevét,

továbbá lakóhelyét feltüntető táblával volt ellátva. Még a tábla pontos mérete és színei is szabályozva
voltak: a fehér alapú, 10 cm hosszú
és 5 cm széles táblán fekete betűk
és számok szerepelhettek. A kerékpárosoknak továbbá a személyazonosság igazolására alkalmas, fényképpel is ellátott okmánnyal kellett
rendelkeznie.

A városoknak a rendőrhatóság
által megállapított forgalmasabb
belső területén 16 éven aluli gyermek nem kerékpározhatott. Ha
a forgalom, illetve a személy- és
vagyonbiztonság megkívánta, továbbá ha a biciklis makrancoskodó
lófogattal vagy olyan állatokkal találkozott, amelyek féltek a kerékpártól, a kerékpáros köteles volt a

kerékpárról leszállni és azt „kézen
vezetni”.
A rendelet szigorúan kijelentette,
hogy: „lakott területen semmiféle
kerékpáros mutatványnak (pl.: kormány elengedése stb.) nincs helye,”
valamint „tilos ebeket a kerékpárhoz pórázra kötve futtatni” és „tilos
a kerékpárral kocsit vontatni”. A
szabályozás kimondta, hogy: „kerékpárt gyalogjárón (értsd: járdán)
tolni tilos”. Szintén enyhültek az
utasszállításra vonatkozó korlátozások is, korábban ugyanis a kerékpáros városok és nagyobb forgalmú községek belső területén az e
célra készített kétüléses kerékpárok (tandem) kivételével utast egyáltalán nem vihetett magával.
Ma is aktuális azonban az utolsó, biciklisekre vonatkozó korabeli
szabály: a kerékpárokat szürkülettől napkeltéig elöl színtelen üvegű
lámpával, hátul jól látható helyen
piros prizmával kellett ellátni.
Ónodi Márta

Közhírré tétetik! Szerelmes vagyok, sőt…
A lánykérés szokatlan, de izgalmas módját használta egy szerelmes férfi. A város legforgalmasabb csomópontjában, a városháza
és a Petőfi tér között feszítette ki „hálóját”, pontosabban egy molinót. „Kicsi cicám, édes Edit! Kérlek, gyere hozzám feleségül!!!”
– kérte kedvesét J. A Valentin naphoz, és a házasság hetéhez
közeledve szívmelengetően kedves megoldás ez, de kíváncsiak
voltunk arra is, hogy mit szól ehhez a kérés címzettje.
Kérőjével évek óta szoros a kapEdit vonakodott attól, hogy
bármit is mondjon, főleg, hogy csolat, de a házasság eddig még
teljes névvel. Ez magánügy, intim nem jött szóba. A történtek után fel
történetnek kellene lenni – vé- is hívta és rákérdezett: miért ezt
lekedett. Néhány részletet azért a megoldást választottad? Azért,
elárult. Többek között azt, hogy mert arrafelé jársz a leggyakrabegy barátja hívta fel a figyelmét a ban – hangzott a válasz. Akkor az
transzparensre, gondolván, hogy lett volna a leghatékonyabb, ha a
ő az üzenet címzettje. Kiderült, bejárati kapumra függeszted ki –
mondta erre Edit. Igaz, közben moigen.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Homoki-Szabó Milán Dániel (anyja neve: Homoki-Szabó Beatrix), Szabó Hanna
(Kurucz Nóra), Kovács Hanna Melodi (Kányási
Andrea), Szombati János Noel (Nagy Tímea
Aranka), Görög Mihály (Domán Éva), Tóth Árpád
Gábor (Bogya Henrietta), Kovács Kornél (Csenki
Lívia), Fodor Ninetta Szilvia (Fodor Szilvia), Magony Benett Ottó (Boda Bernadett), Fricska Nimród Levente (Horváth Renáta), Dobák Zsófi (Kis
Dóra), Balla Norbert (Horváth Erika), Zöldi-Vencel
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Ferenc (Dr. Zöldi Virág Edit), Tulipán Zoé Viktória
(Tulipán Viktória), Bujdos Bianka (Nyeső Brigitta
Hella), Kolompár Máté (Lantos Tímea), Tóth Izabella (Fekete Barbara)
Meghaltak: Munkácsi Jánosné Győri Ida, Dr.
Vas László, Dora Flórián, Iváncza Gyuláné Trungel-Nagy Piroska, Rádi István, Nagy István, Koncz
Józsefné Oroszi Mária, Pogonyi Mihály Ignácné
Pintér Gizella, Bozsik János – Kiskunfélegyháza,
Vastag Pál – Móricgát, Kovács Péterné Kovács
Zsuzsánna – Szabadszállás, Kiss József – Ballószög, Boros László – Kunadacs
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

solygott, és szemmel látható volt,
hogy egyáltalán nem haragszik.
Ezek után következett a legfontosabb kérdés: igent mondott-e a
felkérésre? Még nem, hangzott a

felelet, pedig időközben már a jegygyűrű is megérkezett.
A tudósítónak nem tiszte jósolni.
Önök szerint van esélye a kézfogónak?
H. S.

Hirdetés

KEZDD AZ ÚJ ÉVET EGY ÚJ GÉPPEL!

TABLETEK, NOTEBOOKOK, ASZTALI SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
NAGY VÁLASZTÉKBAN A PC VARÁZSLÓBAN!
ÚJ NOTEBOOK!
Lenovo G50-30 notebook: Intel Dual Core N2840, 2 GB mem, 500 GB HDD,
15,6” LED kij. 2 év gar., br. ár: 79.890 Ft +ajándék egér!
ÚJ TABLET!
Lenovo A7-10F, 4 magos, 8 GB/1 GB mem. Bluetooth, kamera, 7”-os tablet,
Ajándék stylus! 1 év garival: br. ár: 28.990 Ft

