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Térségi beruházás lesz az Ipari Park II.

Ismét egy új cég települ a félegyházi ipari parkba. Az utcafron-
ton lévő egyik kaszárnyát vásárolta meg egy befektető, hogy ott 
hűtőházat és több tucat munkahelyet teremtő feldolgozóüzemet 
alakítson ki – tudtuk meg Dósai Bencétől. A polgármesteri és 
fejlesztési kabinetvezető hozzátette, hogy kapacitásbővítési ter-
veihez a Rollsped Kft. és az ICE-STORE Kft. is további területek 
bevonását tervezi, így egyre égetőbb az igény új iparterületekre.

– A képviselő-testület nemré-
giben döntött arról, hogy meg-
rendeli az Ipari Park II. előké-
szítő tanulmányát. Hol tart ez a 
folyamat?

– A tanulmány elkészült. A mint-
egy száz oldalas anyagban – amely 
szükséges a TOP-os pályázat be-
adásához – precízen felmértük a 

gazdasági környezetet, az igénye-
ket és a lehetőségeket. Az elkövet-
kező néhány hónapban véglege-
síteni fogjuk a pályázati anyagot, 
és mintegy kétmilliárd forintos 
összeggel tervezzük benyújtani az 
Ipari Park II. pályázatát. 

– Mit jelent ez a lehetőség a 
városnak és a kistérségnek?

– Nyilvánvaló, hogy ez a beruhá-
zás nem csak Félegyházának fon-
tos. Így gondolja ezt 19 település 
polgármestere is, akik támogatói 
nyilatkozatot adtak arról, hogy az 
új ipari park megépítése Félegy-
háza mellett a térség fejlődésének 
is kulcsa. Ezek a környező telepü-
lések egyébként is ezer szállal kö-
tődnek városunkhoz: lakóik közül 
sokan itt tanulnak, dolgoznak. Az 
Ipari Park II.-t éppen ezért térsé-
gi beruházásként kezeljük. Olyan 
fejlesztésnek, amely a jelenlegi 
városvezetés által elkezdett gazda-
ságfejlesztés záloga. Ez a projekt 
nem csak kiemelt jelentőségű, de 

bátran mondhatjuk, hogy Félegy-
háza jövőjét alapozza meg. 

– Bizonyára más települések 
is szeretnének TOP-forrásból 
hasonló beruházást megvalósí-
tani. Milyen érvek szólnak Fé-
legyháza mellett?

– Kecskemétet leszámítva egyik 
Bács-Kiskun megyei település sem 
tud felmutatni olyan dinamikus tem-
pót, mint amit arányaiban a félegy-
házi vállalkozások ipari parkba való 
betelepülése diktál az utóbbi két 
évben. Úgy tűnik, hogy szakmai és 
gazdasági szempontok alapján egy-
aránt nálunk a legmegalapozottabb 
az igény. Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Ujvári Sándor
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Folytatás az 1. oldalról
– Azért bőven akad még 

fejlesztenivaló a jelenlegi 
ipari parkban is. Mire számít-
hatnak az ott tevékenykedő 
vállalkozások?

– Az egyik pályázatunk – az 
új ipari park létesítése mel-
lett – tartalmazza a meglévő 
ipari park kerítésének cseréjét, 
a közvilágítás fejlesztését, a 
belső járda és úthálózat javítá-
sát, továbbá új portaszolgálat, 
kamera- és beléptető-rendszer 
létesítését is. 

– Mi a helyzet az útkapcso-
latokkal?

– Napjainkban alapvetően 
elvárható egy ipari parktól, 
hogy gyorsan, és szó szerint 
zökkenőmentesen lehessen 
megközelíteni az autópályát és 
a főbb közlekedési csomópon-
tokat. Két éve szorgalmazzuk 
a Majsai úton a felújítást, így 
nagyon örültünk, amikor a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. és a 
MÁV Zrt. közös beruházásban 
elkezdte az M5-ös autópálya 
felhajtó körforgalmáig terjedő 
szakaszon a munkálatokat. Ez 
újabb fontos előrelépés az ipari 
parkban termelő, és beruházá-
saikat előkészítő vállalkozások 
számára.

 T. T.

Új gyártósorral bővült az NT Kft.
Ünnepélyes keretek között adták át november 4-én a finomított 
napraforgó étolajat előállító NT Kft. kiskunfélegyházi üzemének 
új gyártósorát. A csúcstechnológiával működő Krones palackozó-
sor a termelés megkétszerezését teszi lehetővé.

November 4-én délelőtt vágták át a 
szalagot az NT Élelmiszertermelő 
és Kereskedelmi Kft. kiskunfélegy-
házi üzemének közelmúltban meg-
épült csarnokában. Az új Krones 
gyártósor megnyitó ünnepségén 
Milan Kuncíř, az NT Kft. ügyveze-
tő igazgatója mellett jelen volt Petr 
Cingr, az Agrofert a.s. Igazgató-
ságának alelnöke, Juraj Chmiel, a 
Cseh Köztársaság magyarországi 
nagykövete, Csányi József polgár-
mester, Balla László alpolgármes-
ter, valamint a cég üzleti partnerei 
és szállítói. Az ünnepélyes átadón 
Csányi József polgármester beszé-
dében a fejlesztés nagyságát emel-
te ki, mellyel az üzem egy új dimen-
zióba viszi az idelátogatót.

Az Európában található legmo-
dernebb palackozósor segítségével 
az NT Kft. a piacon elérhető leg-
jobb minőségű terméket tudja elő-
állítani amellett, hogy kapacitásuk 
növekedésével a kiskereskedelmi 
hálózatok kereskedelmi igényeit 
is képesek lesznek kielégíteni a 
Balti-tengertől az Adriai tengerig – 
tudtuk meg Milan Kuncířtól, az NT 
Kft. ügyvezető igazgatójától.

– A kapacitásunk megkétsze-
rezését jelentő beruházásunkkal 
együtt megnő a termelésbizton-
ság is, amelynek a régi palacko-
zósorunk már nem tud teljes 
mértékben megfelelni – hangsú-
lyozta a fejlesztés jelentőségét az 
ügyvezető. – Az így gyártott új tí-
pusú palackok kevesebb műanyag 
felhasználásával készülnek, csök-
kentve ezzel a környezetterhelést 
– tette hozzá.

Az egy éve megálmodott gyár-
tósor első gépei szeptemberben 
érkeztek meg, amelyet követően 
október közepén meg is kezdődött 
a termelés. Az 1,2 milliárd forintos 

beruházást cégen belüli gazdasá-
gossági szempontok is indokolták. 
Az új technológia lehetővé teszi 
a korábbinál 40 százalékkal több 
napraforgómag feldolgozását, 
amely mellett a selejt mértéke is 
csökken.

Milan Kuncíř kiemelte, hogy a 
megnövekedett értékesítési igé-
nyek kielégítéséhez bíznak az el-
következendő évek elegendő hazai 
napraforgómag termelésében.

Idén is lesz 
Nagycsaládos 
karácsony
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az idén is 
megrendezi karácsonyi ünnepségét, amelyre szeretet-
tel meghívja a város nagycsaládosait, valamint a 2016. 
évben született gyermekeket és azok családját. Az ün-
nepség várható időpontja december 14-e, szerda, 14 
óra, helyszíne a Móra Ferenc Művelődési Központ.

A nagycsaládos és újszülött támogatás megítélését 
megelőző eljárás kérelemre indul, amelyhez nyomtat-
vány elérhető és benyújtható a polgármesteri hivatal 
Szociális és Közfoglalkoztatási Osztály Szociális Cso-
portjánál, legkésőbb november 30-áig. A határidő el-
mulasztása jogvesztő.

Felhívják a szülők figyelmét, hogy a rendezvénytől 
függetlenül a nagycsaládosok, illetve az újszülöttek 
vásárlási utalványát a polgármesteri hivatal aulájában 
működő ügyfélszolgálati pultnál vehetik át szemé-
lyesen, személyi okmányokkal, vagy meghatalmazott 
útján, december 14-étől 21-éig. A támogatás össze-
ge családonként, illetve újszülöttenként 5000 forint, 
amelyet az önkormányzat vásárlási utalvány formájá-
ban nyújt. 

A Karácsony meghitt hangulatát és 
közösségi örömét szeretné még ün-
nepélyesebbé tenni a Kiskun Múzeum 
azzal, hogy harmadszor is megépül 
mézeskalács házikókból a mesevá-
ros. Várják családok, nagyszülők és 
unokák, kicsik és nagyok, barátok, 
alkotó kedvű közösségek valamint 
mindazok jelentkezését, akik sze-
retnek süteményt sütni, és szívesen 
készítenek mézeskalács házikót jóté-
konysági célú felhívásukra.

A mézeskalács alkotások bármilyen 
építményt ábrázolhatnak, házikót, emele-
tes házat, vagy városunk nevezetes épüle-
teit: templomot, szélmalmot, városházát, 
vasútállomást, a Hattyúházat. A kiegészí-
tőknek csak a fantázia szab határt, mérete 
azonban legfeljebb A/4-es mézestészta 
alap legyen. 

A felajánlott mézeskalács házikókat leg-
később december 1-jén, csütörtökön 17 
óráig várják a Kiskun Múzeumban.

A meseváros kiállításának megnyitója 
december 3-án, szombaton 15 órakor lesz 
ugyanitt. A tárlat december 17-éig, hét-
köznap 9 és18 óra, hétvégén 10 és 17 óra 
között látogatható. A kiállítás ideje alatt 

tombola vásárolható jótékonysági célra. A 
tombolahúzást december 17-én, szomba-
ton, 17.30-kor tartják a városháza előtt, a 
negyedik adventi gyertyagyújtást követő-
en, amikor a Mézeskalács meseváros há-
zikói gazdára találnak. A befolyt összeget 
fejlesztő és szabadidős játékok vásárlásá-
ra fordítják, amelyeket a KAPOCS Szociá-
lis, Gyermekvédelmi és Egészségmegőrző 
Intézet, a Kiskunfélegyházi Napközi Ottho-
nos Óvoda Móra Utcai Óvodája, valamint a 
Múzeumi Játszóház között osztanak szét. 
További információkért forduljanak a Kis-
kun Múzeumhoz. 

Építsünk mesevárost!
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Kerékpárutakról, az őszi falevél elszállításáról, a járdák és a köz-
világítás állapotáról, valamint a parkolási helyzetről is szó esett 
november 8-án, kedden, amikor Kiskunfélegyháza város képvise-
lő-testülete közmeghallgatást tartott a városháza dísztermében. 

A közmeghallgatás első perceiben Csá-
nyi József polgármester elmondta a 
jelenlévőknek, hogy dr. Körtvélyessy 
András, a félegyházi városi kórház 
intézményvezetőjének tájékoztatása 
szerint napokon belül megtörténik az 
érintett kórházak – közöttük a félegyhá-
zi – fennálló beruházási adósságának 
kifizetése. (Azóta a kifizetés megtör-
tént.) Ezt követően nyújtja be a haszná-
latbavételi engedélyt a kórház projekt-
menedzsere. Mivel az önkormányzat 
pillanatnyilag ennyi információval ren-
delkezik a városi kórház beruházásával 
kapcsolatban, Csányi József arra kérte 
a jelenlévőket, hogy aki ennél többet 
szeretne tudni, az kérdéseit közvetle-
nül dr. Lénárt Endréhez, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ térségi 
igazgatójához címezze.

A Bercsényi utcai kerékpárút meg-
valósulásának esélyeit firtató kérdésre 

Csányi József elmondta, hogy mintegy 
3,8 milliárd forint értékben különböző 
projektekre pályázik az önkormányzat 
TOP (Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program) forrásból. Ennek 
része mintegy 300 millió forint érték-
ben két kerékpárút elkészítése is. Az 
egyik a Csanyi úttal párhuzamosan, 
a másik a Bercsényi utca teljes hosz-
szában épülne meg, a Szegedi úttól az 
Izsáki útig. A polgármester hangsú-
lyozta, hogy a pályázat kiírását enge-
délyes tervvel várja a város, és abban 
bíznak, hogy talán már 2018-ban lehe-
tőség nyílik a megvalósításra is.

A várost ősszel elárasztó lehulló 
falevelek elszállításával kapcsolat-
ban több kérés és hozzászólás fogal-
mazódott meg. Horváth Gábor, a 
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási 
Intézmény hulladékgazdálkodási rész-
legvezetője emlékeztetett arra, hogy a 

KVI alvállalkozóként végzi a hulladék-
szállítást, de újra egyeztetni fognak a 
fővállalkozó által megígért és eddig 
nem teljesített, zöldhulladék elszál-
lítására alkalmas zsákok biztosítása 
ügyében. Hozzátette: a KVI két lomb-
szívója folyamatosan járja a várost és 
végzi a dolgát. (Ezzel a témával külön 
cikkben foglalkozunk.)

A közvilágítással kapcsolatos kér-

dések kapcsán elhangzott: 2015-ben 
3400 világítótestet cseréltek ki Félegy-
házán. Miután azonban a ledes izzók 
fénye koncentráltabb, így kisebb terü-
letet világít be a hagyományos fényfor-
rásnál. A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén úgy döntött, hogy 10 millió fo-
rintot fordít közvilágítás-fejlesztésre, 
ezen belül a változás miatt kialakult 
helyzet kezelésére. Ez az összeg 70 
darab lámpatest elhelyezését teszi le-
hetővé szerte a városban.

A Kossuth utca, a város közterei-
nek fejlődését, szépségét elismerve 
több felszólaló jelezte, hogy különböző 
városrészek lakóközösségei is öröm-
mel vennék, ha padok kerülhetnének 
a környezetükbe. Ezeket az igényeket 
szeretné az önkormányzat mielőbb ki-
elégíteni.

A csapadékvíz-elvezetés, mint az 
évek óta visszatérő témák egyike ez-
úton is szóba került. A polgármester 
ennek kapcsán kiemelte a szikkasztó-
árkok fontosságát, amit – bár ez tilos 
volna – sok helyen betemettek. Csányi 
József elmondta: egy komplett csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer kiépítésére 
– ez könnyen belátható – az önkor-
mányzat nem tud anyagi forrást biz-
tosítani. Nincs más választás, mint az 
árkos rendszer fenntartása és rendben 
tartása. Ennek visszaállítására pedig 
2017-ben hatékony lépéseket tervez 
az önkormányzat, szükség esetén a 
szankcionálás eszközével is élve. A 
csapadékvíz-elvezetés terén hatékony 
előrelépés csak széleskörű összefo-
gással, a betemetett szikkasztóárkok 
visszaépítésével és folyamatos kar-
bantartásával érhető el – hangsúlyozta 
a polgármester.

A közmeghallgatáson elhangzottak-
ról jegyzőkönyv készült, a felmerült 
kérdések előadói írásban is választ 
kapnak.

Harc a falevelekkel
Sziszifuszi munkát végez a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intéz-
mény a lehulló falevelek közterületekről való összegyűjtésével. Rádi 
Rudolf, a KVI műszaki vezetője elmondta: idén egy új gépet is vásá-
roltak, hogy minél zökkenőmentesebben menjen a munka. Így az öreg 
falevél porszívó autó mellett egy teherautó platójára szerelhető nagy-
teljesítményű porszívót is vásárolt a cég, ami óriási segítség az őszi 
falevelek begyűjtésében és elszállításában. Így a korábbi évekhez ké-
pest dupla kapacitással dolgoznak a KVI munkatársai. 

A műszaki vezetőtől azt is meg-
tudtuk, hogy ha van szabad kapa-
citásuk, a társasházak által ösz-
szegyűjtött levélkupacokat térítés 
ellenében elszállítják. Ez ügyben a 
76/462-822-es telefonszámon le-
het érdeklődni. 

Egyébként a lakosság által zsákok-
ba összegyűjtött leveleket a zöld-
járat havonta elszállítja. Sürgős 
esetben a zsákokat és a zöldhulla-
dékot nyitvatartási időben térítés-
mentesen fogadja a Csongrádi úti 
hulladékudvar. 

Észrevételek a lakosságtól
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Városrészek közterületei újulhatnak meg
A Félegyházi Fejlesztési Non-
profit Kft. neve egyre több te-
vékenység kapcsán merül fel 
az utóbbi időben. A társaság 
korábban kizárólag az ipa-
ri park működtetésével kap-
csolatos feladatokat látta el, 
mára azonban szolgáltatásai-
nak köre lényegesen kibővült. 
Ez indokolta nemrégiben a 
névváltozást is. A cég ügyve-
zetőjével, Gyuricza Gergővel 
beszélgettünk a reményteljes 
jövőről.

– A Félegyházi Fejlesztési 
Kft. koordinálja sok más fela-
data mellett a 800 millió forin-
tos pályázati összeggel beadott 
CLLD projektet. Mit nyerhet ez-
zel az idegen hangzású fejlesz-
téssel Félegyháza?

– A CLLD a helyi közösségek által 
vezérelt helyi fejlesztések projekt-
je, amelynek célja, hogy a városi 
közösségek életét civil szervezetek 
beruházásain, eszközbeszerzése-
in és programjain keresztül segít 
élénkíteni, fejleszteni. A program 
keretében a városközponton kívüli, 
de még belterületi részek – így a 
Móraváros, a Petőfi lakótelep, vagy 
a Kossuthváros – közterületeit 
fejlesztenénk a civilek programjai 
mellett. 800 millió forintos pályá-
zattal készülünk.

– Egy ilyen óriási összegű 
projekt nem túl nagy falat egy 
egyszemélyes társaságnak?

– Az összeg valóban nagy, de a 
projekttartalom is rendkívül gaz-
dag. Természetesen rengeteg te-
lepülés pályázik, így számolunk 

azzal, hogy csökkentett összeget 
nyerünk el. Bevallom: 600 millió 
forinttal már elégedett lennék, és 
érezhető változásokat tudnánk el-
érni az említett városrészek lakói 
életében. Bár a társaságnak jelen-
leg valóban én vagyok az egyetlen 
munkatársa, a projekt lebonyolítá-
sához legalább két új munkatárs 
alkalmazása lesz szükséges. Az 
ő munkabérük teljes egészében 
elszámolható lesz az uniós pro-
jektből. Emellett számos további 
tervünk van még. Az ugyanis a 
tapasztalat, hogy egy erős önkor-
mányzati kontroll alatt működő 
gazdasági társaság az uniós pá-
lyázatok tekintetében remekül ki 
tudja egészíteni az önkormányzati 

munkát, sok folyamat válik ezál-
tal egyszerűbbé, gyorsabbá és át-
láthatóbbá. Ezekre az előnyökre 
építve a jövőben több pályázaton 
szeretnénk indulni.

– A Félegyházi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. nevéhez köthető 
a városkártya is. Hol tartanak a 
bevezetés előkészületei?

– Minden elő van készítve, tu-
lajdonképpen semmi akadálya 
annak, hogy megkezdjük az érté-
kesítést az adventi időszakban. 
Megtörténtek a szükséges eszköz-
beszerzések, és eddig már több 
mint 20 félegyházi üzlet, vállalko-
zás fejezte ki csatlakozási szándé-
kát a kártyarendszerhez. A kártya 
bevezetésének elsődleges célja a 

helyi vásárlók ösztönzése arra, 
hogy helyi vállalkozóknál, helyi üz-
letekben költsék el pénzüket. Ezzel 
mindannyian hozzájárulhatunk a 
helyi kiskereskedelem sikerének 
élénkítéséhez. Az alapötlet nem a 
mienk, számos jó példa működik 
már országszerte. A félegyházi 
városkártyában is sokan meglát-
ták a lehetőséget, csatlakozott 
már ékszerüzlet, gyermekruha és 
papír-írószer bolt, gyógyszertár 
is. A kártyák elkészültek, a Tour-
inform Irodában lehet igényelni. 
A Félegyháza kártya a legnagyobb 
közösségi oldalon is jelen van, ahol 
az érdeklődők folyamatosan tájé-
kozódhatnak a legfrissebb tudniva-
lókról.  T. T.

Lezsák Sándor fogadóórája
Haleszban tartott fogadóórát Lezsák Sándor, Bács-Kiskun megye 4. 
számú választókerületének országgyűlési képviselője november 3-án. 
A fogadóórán a félegyháziak közvetlenül tehették fel kérdéseiket, és 
kérhettek segítséget problémáik megoldásához az országgyűlési kép-
viselőtől. A megjelentek többsége a pályázati lehetőségekről érdeklő-
dött Lezsák Sándortól.

Dr. Ónodi Izabella
A 8. számú választókörzet önkormányzati képviselője, a Művelődési- 
és Szociális Bizottság elnöke tart lakossági fórumot november 23-án, 
szerdán 17 órakor Kiskunfélegyházán, a Bercsényi utcai Óvodában. A 
fórumon szó esik a körzet fejlesztéseiről, beruházásokról, a jövő évi 
tervekről és a lakók által felvetett kérdésekről. Meghívott vendégek: 
Csányi József polgármester, Balla László alpolgármester. 
Szamosi Endre
A 4. számú választókörzet önkormányzati képviselője tart lakossági 
fórumot november 30-án, szerdán 17 órakor, a Batthyány Lajos Ál-
talános Iskolában. Téma: az eddigi eredmények, a körzet lakhatási 
gondjai, jövőbeni feladatok, tervek. Meghívott vendégek: Csányi Jó-
zsef polgármester, Balla László alpolgármester és Sipos Róbert, a 
Városüzemeltetési Osztály munkatársa. 
Dr. Réczi László
Az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselője tart lakossági 
fórumot december 1-jén, csütörtökön 17 órakor a Platán Utcai Általá-
nos Iskolában. Meghívott vendégek: Csányi József polgármester, dr. 
Faragó Zsolt jegyző és Juhász László, a Városüzemeltetési Osztály 
vezetője lesznek.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
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A természetjáróra emlékeznek
Rockenbauer Pál halálának 29. évfordulójára emlékeznek a fé-
legyházi természetjárók és munkásságának tisztelői november 
26-án, szombaton 17 órakor a móravárosi pihenőparkban, a 
tiszteletére elhelyezett emléktáblánál. Az eseményen a nem-
zetközi hírű magyar természetfilmezés úttörőjének nevét viselő 
természetjáró egyesület tagjai mellett a Magyar Természetjáró 
Szövetség főtitkára is jelen lesz.

Meizl Ferenctől megtudtuk, 
hogy már készülnek a következő, 

30-dik évforduló méltó megün-
neplésére is. A félegyházi emlék-

hely története egészen 1988-ig 
nyúlik vissza, amikor – egy évvel 
Rockenbauer Pál halála után – a 
Platán iskola Göblyös Róbert 
tanár kezdeményezésére fel-
vette a kapcsolatot a családta-
gokkal, akik látogatást tettek az 
intézményben. Ittjártukkor egy 
emlékfát ültettek el a szomszé-
dos pihenőparkban, amit később 

– sajnos kiszáradt – egy emlék-
tábla váltott fel. A félegyházi 
természetjárók minden évben 
november 26-án itt emlékeznek 
Rockenbauer Pálra. Idén – a kö-
vetkező, kerek évfordulóra ter-
vezett nagyszabású ünnepségre 
is készülve – lecserélik az em-
léktáblát is. Meizl Ferenc szerint 
Rockenbauer Pál emlékét Félegy-
házán az évtizedek óta aktívan 
működő, értékes természetjáró 
közösség tartja életben.

Képviselők munkában – Befektetés a jövőbe 
Járdák, parkolók, piacfejlesz-
tés. Ezek voltak Balla László 
2016-ra kitűzött céljai válasz-
tókörzetében. A képviselő tíz 
esztendeje a képviselő-testü-
let tagjaként, 2010 óta pedig 
főállású alpolgármesterként 
szolgálja Félegyházát. Ezúttal 
a körzetében idén megvalósult 
fejlesztéseket tekintettük át, 
és a kilátásban lévő tervekről 
is beszélgettünk. 

– Idén két 
fontos, régóta 
aktuális feladat-
ra helyeztem a 
hangsúlyt, mind-
kettő egy-egy 
létesítményhez 
kapcsolódik. A 

Göllesz Viktor Általános Iskola 
környezetében mostoha körül-
mények voltak mind a gyalogos-
forgalom, mind pedig a parkolás 
tekintetében. A járda repedezett, 
balesetveszélyes volt, a reggeli 
és délutáni órákban – amikor a 
szülők iskolába hozták és onnan 
vitték haza a gyerekeket – szin-
te megbénult a forgalom a Szent 
Imre herceg utcában. Mintegy 60 
méteres járdaszakasz megújítá-
sával és kulturált parkolók kialakí-
tásával sikerült biztonságos felté-
teleket teremteni, és a problémát 
megoldani. A piac és környékének 
rendbetétele, a környezetében 
elégséges parkolóhely kialakítása, 
a kültéri árusítás körülményeinek 
kulturáltabbá tétele összetett fel-
adat. Átfogó megoldást a TOP-pá-
lyázat keretében megvalósítandó 
Zöldváros projekt től remélünk, 
de addig is mindent megteszünk 
a helyzet javításáért. Kialakítot-
tunk húsz parkolót a Petőfi és az 
Oskola utcában, ezzel együtt ösz-
szesen mintegy 30 parkoló épült a 
környékben az utóbbi két évben. A 
piaci árusok és a lakosság jelzései 
alapján elhárítottuk a legsürge-

tőbb hiányosságokat a piac fedett 
részében, így megoldottuk a csa-
padékvíz elvezetését, felszámoltuk 
a beázást és az életveszélyes vilá-
gítótestek javítása is megtörtént. 

– Milyen további tervek van-
nak a piacot érintően?

– Mint ismert, 2013 májusában 
mintegy 60 millió forintot költött a 
város pályázati pénzből a piacra. 
Ez az összeg akkor a burkolatra, az 
elárusító asztalok cseréjére és a 
földben lévő csapadékvíz-elvezetés 
megoldására volt elég. Így kima-
radt minden más, például a belső 
piac tetőszerkezetének a felújítása 
(ami véleményem szerint már új 
korában is egy rossz konstrukció 
volt), és a világítás korszerűsítése. 
Amikor 2015 őszén lakossági fó-
rumot tartottam a piacon, az áru-
sok olyan hiányosságokat is elénk 
tártak, amelyekről addig nem volt 
tudomásunk. Ezeket idén kora ta-
vasszal hiánytalanul felszámoltuk. 
A piac illetve környékének az ál-
lapota nagyon sok embert érint, 
hiszen több ezer helyi, illetve kör-
nyékbeli lakost szolgál ki, és több 
száz család megélhetését biztosít-
ja. Ezért a következő években to-
vábbi fejlesztések várhatók. Igazi 

látványos előrelépést remélünk a 
TOP-forrásból tervezett Zöld város 
projekt megvalósulása kapcsán, 
ami a piac előterét érinti, és remé-
nyeink szerint 2017-ben elkezdőd-
het. Lényeges fejlődést indíthat el 
az a kezdeményezés is, amelyről az 
elmúlt hetekben döntött a képvise-
lő-testület. Amennyiben az Oskola 
utcában található 1500 négyzet-
méteres állami tulajdonú ingatlan 
ingyenes önkormányzati átvétele 
lehetővé válik, úgy újabb fejleszté-
sekre nyílik lehetőség. Szóba jöhet 
itt további parkolóhelyek kialakí-
tása, de a nagybani árusítás áthe-
lyezésével az eladótér bővítése is. 
Ennek eldöntése még korai lenne.

– Ahogy a piac példája is iga-
zolja tehát, a képviselő a leg-
hatékonyabb kommunikációs 
csatorna a lakosok és az önkor-
mányzat között. Egyetért ezzel?

– A legteljesebb mértékben, és 
erre számos további példát is tu-
dok mondani. A Molnár Béla ut-
cában több éve kérték a lakosok a 
hatalmas méretűre nőtt, baleset-
veszélyes, virágzáskor a pöszmé-
jével a környéket telehintő nyárfák 
kivágását. Ez tavasszal megtör-
tént, ezzel együtt rendbe tettük, 

és új játszóelemmel bővítettük a 
házak között meghúzódó játszó-
teret. A Petőfi emlékház udvara 
méltatlan volt a hely szelleméhez, 
évtizedek óta repedezett burkolat 
fogadta itt a látogatókat. Idén erre 
a problémára is sikerült pontot 
tenni. Lakossági kezdeményezés-
sel indult a Petőfi utca második 
közében álló hatalmas trafóház 
cseréje is, amit a Démász segítsé-
gével oldottunk meg, a változást 
a köz új, zúzott kőburkolata tette 
teljessé.

– Immár harmadik éve, hogy 
az adventi hangulatban, és egé-
szen január végéig jégpálya vár-
ja a város apraját és nagyját a 
városközpontban. Az Ön körze-
tében, az Ön kezdeményezésére 
indult el ez az új hagyomány. 
Elégedett az eredménnyel?

– Örömmel látom, hogy lelke-
sen használják a félegyháziak a 
korcsolyapályát. Kezdetektől úgy 
állapodtunk meg az üzemeltető-
vel, hogy tanítási időben szervezett 
formában ingyenesen csúszkálhat-
nak a helyi oktatási intézmények-
ből érkező diákcsoportok, így ez 
a szórakozási lehetőség tényleg 
minden félegyházi gyerek és fiatal 
előtt nyitva áll.

– A piac mellett vannak-e to-
vábbi, kiemelt jelentőségű, az 
egész várost érintő fejlesztési 
tervek a választókörzetben?

– Nagyon bízom abban, hogy 
valóra válhat az új Móra utcai óvo-
da építésének terve, és a mostani 
kétcsoportos helyén egy négycso-
portos, tornatermes óvoda épülhet 
pályázati, TOP-os forrásból. Ha 
ez a projekt megvalósulhat, azzal 
minden félegyházi nyer. Hiszen a 
jövő reménységei egy új építésű, 
gyermekbarát intézményben gyűjt-
hetik be óvodás élményeiket. Ez 
igazán hatékony befektetés lehet 
a jövőbe.

 Tóth Timea
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A galambosi városrész lakó-
it várta lakossági fórumra 
november 3-án Ván Jenő ön-
kormányzati képviselő a Bu-
gaci úti gazdaköri közösségi 
ház nagytermébe. A fórum fő 
témája Galambos ivóvízellá-
tásának megoldása volt, de 
emellett szóba került az utak 
javításával, karbantartásával 
kapcsolatos feladatok meg-
oldása is. A lakossági fórum 
résztvevőit Csányi József pol-
gármester részletesen tájé-
koztatta a városban megtör-
tént fejlesztésekről, valamint 
az elkövetkező időszak fontos 
beruházásairól.

Ván Jenő beszámolójában el-
mondta, hogy az elmúlt időszak-
ban, a körzet óvodájában komoly 
karbantartási munkálatokat sike-
rült megvalósítani, és ami a leg-
fontosabb, sikerült elérni az intéz-
mény egészséges ivóvízzel való 
ellátását. A térségben az egyik leg-
fontosabb problémaként említette 
a dűlőutak karbantartását. Ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy a 
gépi kapacitásoknak megfelelő-
en igyekeztek minden időszakban 
járhatóvá tenni azokat, és az év 
végéig – az időjárás függvényében 
– minden utat újra rendbe tesznek. 

Arra kérte a körzet lakóit, hogy az 
utak állagának megóvása érdeké-
ben ők is tegyenek meg mindent. 
Vízállásos időben a telekhatárok 
előtt gondoskodjanak a víz elve-
zetéséről, és ezen a szakaszon a 
fák belógó ágait is vágják le. El-
mondta, arra törekszik, hogy az 
elkövetkező időszakban minden 
évszakban rendelkezésre álljanak 

olyan munkagépek, amelyekkel az 
utak karbantartását elvégezhetik.

Szólt arról is, hogy a közeljövő-
ben a közvilágítást is fejlesztik. A 
városrész nyolc pontján helyeznek 
el napelemes világítótesteket.

A jelenlévők örömére a képvi-
selő arról is beszámolt, hogy az 
önkormányzat megtette az első 
lépéseket a galambosi városrész 

ivóvízellátásának megoldására. 
Az óvodáig tartó hálózat építésé-
nél elérték, hogy a gerincvezeték 
képes legyen ekkora kapacitásra, 
az elmúlt időszakban pedig már 
a tanulmánytervet is elkészítették 
a hálózat továbbépítésére. Remé-
nyét fejezte ki, hogy hamarosan a 
kivitelezéshez szükséges pénzügyi 
fedezetet is sikerül előteremteni.

Felszentelték az Ótemplom 
Közösségi Házát

November 9-én áldotta meg 
Rónaszéki Gábor plébános az 
Ótemplom felújított közösségi 
házát. Az ünnepélyes ceremóni-
ára a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége által szervezett Az ir-
galmasság cselekedetei a Bibliá-
ban és napjainkban című előadás 
alkalmával került sor. 

Az irgalmasság éve végéhez 
közeledve a plébános a bibliai 
irgalmas szamaritánus története 

által magyarázta el az irgalom 
lényegét, és arra biztatta a meg-
jelenteket, hogy gyakoroljanak ir-
galmasságot egymás felé.

Sokan tartják, hogy világunk-
ban manapság különösen fon-
tos olyan helyek létrehozása és 
felújítása, ahol a hitben és sze-
retetben épülő közösségek ta-
lálkozhatnak. A most felújított 
közösségi ház pedig épp ezt a 
célt szolgálja.

Ivóvizet Galambosra!

Hirdetés
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Bemutatták az új ravatalozó terveit
A 2. számú választókörzet la-
kóit tájékoztatta az elmúlt idő-
szak fejlesztéseiről, és a ter-
vezett fejlesztésekről Bense 
Zoltán önkormányzati képvise-
lő a városházán november 9-én 
megtartott lakossági fórumán. 
Az összejövetelen Csányi Jó-
zsef polgármester a városban 
megvalósult beruházásokról 
és a várható fejlesztésekről 
számolt be. A körzetet, de a 
város egészét is érintő egyik 
legfontosabb beruházást, az 
Alsótemető felújítását, az új 
ravatalozó megépítését lát-
ványtervekkel is bemutatták.

A tájékoztatás 
során Bense Zol-
tán beszámolt 
a mentőállomás 
megújításáról, a 
Móra téri Békás 
kút felállításáról, 

járdák és parkolók megépítéséről, 
az Attila utcában kiépült esővíz 
csatornáról, valamint a Bikahegy 
városrészben megvalósult útjaví-
tásokról, szikkasztók és átereszek 
építéséről, a közvilágítás fejleszté-
séről.

A következő időszak beruházá-
sai közül kiemelte a Szalay Gyula 
utca mögötti területen megépíten-
dő játszóteret és parkot. Azt, hogy 
aszfaltburkolatot kap a Kökény 
utca, és továbbra is fejlesztik Bika-
hegy közvilágítását. Elmondta azt 
is, hogy a tervek között szerepel a 
Virág utca és az Avar köz aszfal-
tozása, és folytatódnak az útjaví-
tások éppúgy, mint a szikkasztó-
csatornák építése.

A körzethez tartozó Alsótemető 
felújítási terveit Csányi József is-
mertette. A polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat meg-
vásárolta a sírkertek bővítéséhez 
szükséges területeket. Elkészültek 

a bővítéssel, valamint az új rava-
talozó megépítésével kapcsolatos 
tervek, amelyeket be is mutatott 
a fórum résztvevőinek. Kifejtette, 
hogy a temetőt bekerítik, új ravata-
lozót építenek, és az urnás temet-
kezés feltételeit is megteremtik. 
Egy belső parkoló is épül, amelyet 
a 60 éven felüliek, és a mozgáskor-
látozottak használhatnak. Gondot 
fordítanak a temető rendezésére, 
karbantartására, és ennek érde-
kében egy gondnokot alkalmaznak. 
A beruházás során ügyelnek arra, 
hogy a környék lakóinak komfort-

érzetét megőrizzék. Ennek megfe-
lelően építik meg a kerítést meg-
felelő magasságban, előtte pedig 
zöldfelületeket alakítanak ki. 

A fórum résztvevői a csapadékvíz 
elvezetésével, a járdák- és középüle-
tek állagával, valamint a közlekedési 
táblák állagával, a forgalmi renddel 
kapcsolatos gondjaikat fogalmazták 
meg. Kérdéseiket a fórumon jelen 
lévő önkormányzati illetékesek meg-
válaszolták, illetve ígéretet tettek 
arra, hogy a részletesebb kivizsgá-
lást igénylő problémafelvetésekre 
írásban válaszolnak.

A közvilágítást is szóba hozták
A hármas számú 
választókörzet 
lakói jöttek ösz-
sze november 
7-én a Dózsa 
iskolában, hogy 
lakossági fóru-

mon beszéljék meg a városrész 
mindennapjainak eredményeit, 
gondjait. Az összejövetelen Gye-
nes Attila önkormányzati kép-
viselő szólt azokról a beruházá-
sokról, amelyek a közelmúltban 
valósultak meg a körzetben, majd 
a jövő terveiről beszélt, amelyek 
részletes kidolgozásához, megva-
lósításához kérte körzete lakóinak 
javaslatait és segítségét. A fórum 
résztvevőit Csányi József polgár-
mester tájékoztatta a megvalósult 
városi fejlesztésekről, és a követ-
kező időszak tervezett beruházá-
sairól.

A feladatokról szólva Gyenes 
Attila elmondta: a csapadékvíz el-
vezetése kapcsán a legfontosabb 
beruházások megvalósultak, de 
szeretné elérni, hogy a Horváth 
Zoltán utcában se okozzon gondot 
egy-egy kiadós zápor, és kiépüljön 
a teljes csatornázottság. A lakó-
épületek energetikai felújítása 
folytatódik, amelyhez az önkor-
mányzat továbbra is segítséget 
nyújt. A járdák megújítására az 

elkövetkező időszakban kiemelt 
figyelmet fordítanak, és támo-
gatják az önerős járdaépítést. 
Új parkolók épülnek a Körpatika 
környékén és a Marosvásárhelyi 
utcában, valamint rendbe teszik 
az ABC mögötti „szigetet” is.

A fórumon többen is panasz-
kodtak a közvilágításra. A kép-
viselő a felmerült kérdésekre 
válaszolva elmondta, hogy a 
szakemberek előtt nem ismeret-
len a probléma. Feltérképezték, 
hogy mely útszakaszokon kell 
újabb lámpatesteket elhelyezni 
a biztonságos közlekedéshez, a 
tervezés is folyamatban van, és 
a fények is hamarosan kigyúlnak 
a kritikus helyeken. Emellett a jö-
vőben az utcai fák gallyazását is 
úgy oldják meg, hogy a lombkoro-
na ne akadályozza az utak, járdák 
megvilágítását.

Hirdetés
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A Kiskunfélegyházi 
Víziközmű Társulat 

hirdetménye
Tisztelt társulati tagok, ingatlantu-
lajdonosok!

A Kiskunfélegyházi Víziközmű 
Társulat küldöttgyűlése 2016. 
szeptember 22-én a szennyvízcsa-
torna-beruházás utolsó, III-IV. üte-
mében csökkentette a lakossági és 
vállalkozói érdekeltségi hozzájáru-
lást. Az önerő mértéke 265 ezer 
forintról 80 ezer forintra mérsék-
lődött. A küldöttgyűlés megindítot-
ta az elszámolási eljárást és 3 fős 
Elszámoló Bizottságot választott. 

Minden érdekelt a következő he-
tekben egy tájékoztató levelet fog 
kapni, amelyben egy egyenlegközlő 
és egy kitöltendő nyilatkozat lesz, 
amelyet két héten belül a társulat 
felé vissza kell juttatni. Mivel több, 
mint 2800 társulati taggal kell el-
számolni, ezért mindenkitől türel-
met és együttműködést kérünk. A 
kifizetések szakaszosan, ütemezve 
– nem utcák szerint és nem ABC 
sorrendben – történnek.

Egyúttal kérjük, hogy akinek a 
véglegesen fizetendő 80.000 Ft-
hoz képest még tartozása van, azt 
legkésőbb 2017. május 1-jéig szí-
veskedjen rendezni.

Kiskunfélegyházi Víziközmű 
Társulat Elszámoló Bizottsága

Közönségdíjas Aranyanyu lett Garai Erzsébet
Kilenc nő, köztük orvos, 
egészségügyi szakdolgozó, 
pedagógus és szociális terü-
leten dolgozó szakember ve-
hette át idén az Aranyanyu-dí-
jat. Egyikük a félegyházi Garai 
Erzsébet. Az Aranyanyu-díjat 
az oktatásban, az egészség-
ügyben és a szociális szférá-
ban dolgozó nők munkájának 
elismerésére alapították hat 
évvel ezelőtt.

A szervezők szerint a díj mára 
igazi sikertörténetté vált: évről 
évre több száz jelölés érkezik. 
A zsűri idén is 16 nőt juttatott a 
döntőbe, majd négy kategóriában 
egy zsűri és egy közönségdíjat 
osztott ki. 

Az egészségügyi szakdolgozó 
kategória közönségdíjasa Garai 
Erzsébet, a kiskunfélegyházi Dia-
lízis Központ főápolója lett, aki a 
művesekezelésre szorulókat segíti 
nap, mint nap. A Kiskunfélegyházi 
Boldogságklub jelöltjéről a szava-
zás ideje alatt több alkalommal is 
írtunk. A művese főápolójaként, 

és a hétköznapokban gyakorolt 
önzetlen segítségével érdemelte 
ki, hogy első félegyháziként meg-
mérettessen az Aranyanyu-díj vá-
rományosai között. Mint mondta, 
nagyon örült a lehetőségnek, amit 
sírva köszönt meg felterjesztői-
nek. Erzsébet boldogsága most 
teljes lehet, hiszen az internetes 

szavazók hozzásegítették a győ-
zelemhez: ő lett az Aranyanyu 
közönségdíjasa. Ezt eddigi mun-
kája legbecsesebb elismerésének 
tartja. 

A díjat azok kapják, akik csend-
ben közöttünk dolgoznak. Közéjük 
tartozik Erzsébet is. Az elismerés 
azoknak a hálája, akiken segített.

Az Aranyanyu zsűrijében Dobó 
Kata színésznő, Kriston And-
rea, a Kriston Intim Torna mód-
szer kidolgozója, Nagy Tímea 
olimpiai bajnok párbajtőrvívó, 
valamint a díj alapítói, Beke Zsu-
zsa, a Richter Gedeon Nyrt. kom-
munikációs vezetője és Rácz Zsu-
zsa író foglaltak helyet.

A römi társasági kártyajáték
A kártyajáték szeretete, a tepertős pogácsa és a szíves ven-
déglátás évről évre összehozza a römiseket Kiskunfélegyhá-
zán, a Desperado Kupa römi bajnokságon. Idén november 5-én, 
15. alkalommal rendezték meg a versenyt. A Desperadoban 8 
város 32 versenyzője ült asztalhoz, hogy próbára tegye szeren-
cséjét és játéktudását.

A verseny főszervezője 
Lajos György büszke a 
rendezvényre, arra, hogy 
a térség településeinek 
kártyásai mellet visszaté-
rő vendégek Hódmezővá-
sárhely, Szeged, Csongrád 
és Pilisszántód römisei is.

– Büszkén mondha-
tom, hogy ez egy sike-
res kezdeményezés volt. 
Évtizedekkel ezelőtt más 
városokba jártunk ver-
senyezni a baráti társa-
sággal, amikor Csődör 
András barátommal úgy 
döntöttünk, hogy szer-
vezzünk helyben is egy jó 
hangulatú összejövetelt, 
versenyt. Ennek 15 esztendeje. 
Akkor sok hasonló kezdeménye-
zés volt országszerte, de ennyi 
ideig szinte egyik sem tudott 
fennmaradni, működni. Orszá-
gos versennyé nőtte ki magát 
a félegyházi. Sok a visszatérő 

résztvevő, de szinte minden év-
ben vannak új versenyzők is, és 
az évek során egyre több hölgy is 
bekapcsolódott. Ennek kapcsán 
el kell mondanom, hogy bebi-
zonyosodott, a kártyajáték nem 
csak a férfiaké. A „lányok” bizony 

sokszor móresre tanítnak ben-
nünket – mondta el Lajos György.

A verseny végeredménye:
Az első helyezésért járó ku-

pát Ágoston Gyula (Buda-
pest) vehette át. A második 

helyen Hajdú Sándor (Csong-
rád), a harmadikon Szabó Pé-
ter (Kiskunfélegyháza) végzett.  
A legeredményesebb női ver-
senyző Péntek Ibolya (Pilisz-
szántó) volt, aki a negyedik he-
lyezést érte el.
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„Én is itt születtem, hol Petőfi, Móra…” 
Falu Tamás (1881–1977)

November 9-e és 11-e között 
Kiskunfélegyháza és Ócsa vá-
rosa közösen emlékezett meg 
a 135 éve született Falu Ta-
másról.

Vajon hányan hallottunk e halk-
szavú, finomlelkű költőről? A né-
met ősökkel bíró Markbreiterék 
kisfiuk születése után 1 évvel el-
költöztek Félegyházáról a Monor 
melletti Vasadra. Elemi tanulmá-
nyait Monoron, a középiskolait a 
kecskeméti református kollégium-
ban végezte. A nevét magyarosí-
totta, Balassa Lajos néven iratko-
zott be a budapesti jogi egyetemre. 
1907-ben ügyvédi vizsgát tett és 
a monori közjegyzői irodában he-
lyezkedett el. 1918-ban Nagyrőcé-
re, 1922-ben Ceglédre, 1924 au-
gusztusában pedig Ócsára került, 
ahol haláláig élt és alkotott.

Már középiskolás korában el-
választhatatlan kapcsolatba ke-
rült az irodalommal: verselgetett, 
rémregényeket olvasott. Egyetemi 
évei alatt élclapokban jelentek meg 
humoros írásai, napvilágot látott 

első verseskötete is. 1911-től Falu 
Tamásként publikált többek között 
a Hétben, a Nyugatban, az Élet és 
Irodalomban és a Vigiliában. Bevá-
lasztották a Petőfi, majd a Kisfalu-
dy Társaságba.

Ritkán járt városunkban, de 
örömmel vallotta magát félegy-
házinak versében, szívesen részt 
vett Mezősi Károly meghívására 
a tiszteletére rendezett irodalmi 
esten, baráti kapcsolatot ápolt 
Móra Ferenccel. Amikor átvette 
a Petőfi-emlékplakettet, a követ-
kezőket mondta: „Életem utolsó 
örömei közé tartozik, hogy a város 
megtalált az embersűrűben, nyil-
vántart, és fiai közé soroz.”

Kincsek egy magán-
gyűjteményből
A Móra Ferenc Művelődési Központ aulájában elsőként mu-
tatták be ifj. Gyergyádesz László Móra Ferenc-díjas művé-
szettörténész magángyűjteményéből válogatott tárlatot. A 
kiállításmegnyitón a gyűjtő munkásságát ismertette, és a 
kiállított alkotásokat ajánlotta Balanyi Károly Ferenczy Noé-
mi-díjas grafikus- és zománcművész. A tárlat december 2-áig 
látogatható.

KÖNYVTÁRSAROK
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November 5-én az alsótemető-
ben várta temetőkerti sétára a 
félegyháziakat a Kiskun Múzeum 
Baráti Köre és a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület. A Ha-
lottak Napja tiszteletére meg-
tartott emlékezésen 14 sírhelyet 
kerestek fel. Mészáros Márta, a 
Kiskun Múzeum igazgatója el-
mondta, hogy a múzeum és az 
egyesület hetedik esztendeje 
emlékezik meg azokról, akik fon-

tos szerepet töltöttek be a város 
közéletében. A megemlékezés 
során a sírkertek előtt Kállainé 
Vereb Mária, Kapus Béláné, 
Kovács Gyula, Fekete Beatrix, 
Tóth Csaba és Mészáros Márta 
ismertette az elhunytak életútját. 
A temetőkerti séták során a 
megemlékezők a születésük, 
vagy haláluk kerek évfordulójá-
hoz kötődő elhunytak sírjánál 
gyújtottak mécseseket.

A megyei napilap 1966. november 25-i száma rövid cikkben tudósít 
a félegyházi városi tanács üléséről, melyen a Közelszőlő területén 
kialakuló új városrészt Móravárosnak nevezték el. Ekkor kapott 
nevet az itt létesítendő 16 utca is, amelyek virágok, fák neveit 
viselik. Csupa derűs, hangulatos elnevezés, örülhet neki az amúgy 
is népszerű szaktudomány, a növénytan, írta az egykori krónikás. 
Az épülő új kertváros Kiskunfélegyháza legszebb része lesz, ahol 
földszinti családi házak, négylakásos kétszintes épületek és több 
szintes bérházak kapnak majd helyet – záródik az újságcikk.

Bizony elcsodálkoznánk, ha valami 
csoda folytán visszanézhetnénk. 
Hol vannak még a mára megszokott 
kedves helyek, épületek, parkok! A 
korabeli fotók tanúsága szerint ki-
építetlen utak, pusztuló szőlőtő-
kékkel szegélyezett üres területek. 
Szűk kis kereskedés, ahol kevés az 
áru és a városba kell menni bevásá-
rolni. Nincs közmű, telefon.

Az itt lakó és ide települő em-
berekben azonban van szorgalom, 
igyekezet. Sorra épülnek a tágas 
otthonok, szaporodnak a virágos 
kertek.

1974-ben már háromezer lakosa 
van a városrésznek. Egy év múl-
va tágas, modern ABC áruház és 
hentes nyitja meg kapuját. Ekkor 
kezdik építeni a főként fiataloknak 

szánt garzonházat 105 lakással. 
1976-ban kiépül a földgázvezeték, 
augusztus 8-án átadják az óvodát. 
Szintén a Petőfi Népe tudósít egy 
városbejárásról, ahol a különböző 
városrészeket hasonlítják össze: 
„Móraváros sokkal tisztább, talán 
mert jobban becsülik környezetü-
ket az itteniek. A garzonház tete-
jéről látott szép panoráma friss, 
tavaszi hangulatot áraszt, olyan 
békés, kedves mosolyú, mint a né-
vadó Móra Ferenc volt.”

1977-ben női-férfi fodrászat 
nyílt. A következő évben elkezdik 
értékesíteni a „No-fines”- lakóte-
lep lakásait, melyeket mi egysze-
rűen Wimpinek nevezünk. 1982 
ismét nagyon fontos év Móraváros 
történetében, hiszen elkezdődik az 

iskola építése, melyet 1983. aug. 
19-én vehetett birtokba 17 tanu-
lócsoport több mint 500 tanulója. 
Ettől kezdve az iskola környékének 
folyamatos rendezése, szépítése 
folyt a tanulók, szülők, pedagógu-
sok összefogásával. Így jött lét-
re a játszóudvar, a sportpálya, a 
Móravárosi Pihenőpark. Az iskola 
nemcsak létében, hanem szelle-
mében is a városrész központja 
lesz. Fiatal, lelkes tanárok 1987-től 
hét éven át minden májusban Mó-
ravárosi Napokat szerveztek, ahol 
tartalmas programokra vártak 
minden itt lakót.

Régi vágya teljesült az emberek-
nek, amikor 1990-ben orvosi ren-
delő létesült, 80 új telefonállomást 
kötöttek be az otthonokba. Né-
hány év múlva megnyílt a Hóvirág 
gyógyszertár. A parkba 1998-ban 
Pálfy Gusztáv Biztonságban c. 
szobra került. Ugyanebben az év-
ben nyitott a családias hangulatú 
Anno vendéglő. 2002-ben európai 
szabványoknak megfelelő, csoda-
szép játszótér létesült, ahová a vá-
ros más részeiből is jöttek, jönnek 
játszani vágyók. Az eltelt évtize-

dekben szépült, gyarapodott ez a 
városrész. Bővültek, megújultak az 
épületek, néhány funkciót váltott, 
burkolatot kaptak az utcák, újak 
is létesültek. Újabb szolgáltatások 
kezdték meg tevékenységüket. Ne-
héz lenne felsorolni mindazokat, 
akik sokat tettek ezért a városré-
szért. Meizl Ferenc nyugalmazott 
igazgató úr nevét azonban meg kell 
említeni, hiszen fáradhatatlanul 
azon munkálkodott, s munkálkodik 
ma is, hogy szép, kulturált környe-
zetben élhessenek a móravárosi-
ak. 

Jómagam mintegy 40 éve lakom 
itt a családommal, a gyermekeim 
a játszótéren nőttek fel, itt jártak 
óvodába, iskolába, kijártak focizni 
a Honvéd pályára. Szeretek az ár-
nyas parkban üldögélni, gyönyör-
ködni a Kálvária díszes székely-
kapujában. Jó ismerősként térek 
be a boltokba, a Sulibutikba, a 
virágüzletbe, a megvásárolt porté-
ka mellé jó szót, mosolyt is kapok. 
Móraváros valóban Kiskunfélegy-
háza legszebb része ma is. Leg-
alábbis nekünk, móravárosiaknak.

 Kőháziné Kovács Mária

EMLÉKEZTEK

50 éves a Móraváros
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SZŐNYEG MOSODA
21 éve

Mindenféle szőnyeg 
tisztítása háztól házig 

szállítással

Padlószőnyegek, kárpitok  
tisztítása a helyszínen

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

Szülőföldjéről, Alsópéteriről jelentetett meg egy kötetet a 90. 
születésnapját ünneplő Mihály Jánosné. Erzsike néni ezzel a ki-
advánnyal ajándékozta meg Balla László alpolgármestert, aki a 
város nevében köszöntötte a szépkorú hölgyet november 3-án.

– Sok nehézséget szabott rám a 
sors életem során – mesélt ma-
gáról Erzsike néni. – Megéltük a 
háborút, amikor a világ minden 
fájdalma ránk szakadt. Utána, 
amikor a férjemmel egybekeltünk, 
megint kegyetlen időszak követke-
zett. Jött a téesztagosítás, és min-
denünket elvették. De szerencsére 

mindig ott volt körülöttem a csa-
lád, ami éltetett, amiért nap, mint 
nap munkálkodtam. Fáradozáso-
mat szeretettel és odafigyeléssel 
hálálták meg, és hálálják meg 
máig. Az ő gondoskodásuk nélkül 
már nem is élnék.

Erzsike néni háztartásbeliként 
a család gondozásával, a kertek 

művelésével, a háziállatok gon-
dozásával töltötte mindennapjait. 
Varrt, hímzett, gobelineket készí-
tett, amit még ma is gyakorol. 89 
éves korában határozta el, hogy 
szülőhelyéről, életéről könyvet ír. 
A kötet bevezetőjében így fogal-
maz:

„Én most 89 éves vagyok, azon 
kevesek egyike, akik még élünk 
és ismerjük Alsópéteri szép, vagy 
szomorú, de igaz történeteit. Tehát 
a 24. óra utolsó perceiben járunk, 
lassan megszűnik a lehetősége 
annak, hogy az utódok megtud-
ják, hogy volt egyszer egy virágzó 
alsópéteri, majd pétermonostori 
tanyavilág. Szeretném az alkalmat 
megragadni, és papírra vetni eze-
ket a valódi, igaz történeteket.

Aki a kötetet kézbe veszi – ké-
pekkel gazdagon illusztrálva – 
megismeri a ma már Pálmonos-
torához tartozó Alsópéteri egykori 
életét. A Patai tó, a Bagi-malom 
történetét. Bepillantást nyer a ta-
nyavilág évtizedekkel ezelőtti éle-
tébe, a harangbúcsúk, szüreti- és 
fosztóbálak világába.

A könyvben a szerző élete is 
megjelenik, a kedves tanítók, a 
család háborús sorsának felidézé-
sével. De a humor sem hiányzik Er-
zsike néni írásai közül, mert élete 
tréfás pillanatait is papírra vetette.

A szociális munkásokat köszöntötték
A közösség, a társadalom 
megbecsülésének jeleként ün-
neplik világszerte a Szociális 
Munka Napját. Ezen a napon 
azok kerülnek a figyelem kö-
zéppontjába, akik az év minden 
napján a háttérben dolgoznak, 
gondoskodnak embertársaink-
ról. Nehéz küldetés az övék, hi-
szen idősek, betegek, gyerme-
kek igénylik gondoskodásukat 
és törődésüket – fogalmazta 
meg Balla László alpolgármes-
ter november 10-én, a műve-
lődési központ dísztermében, 
a szociális ágazat dolgozóit 
köszöntő ünnepi műsor, illetve 
a jubileumi oklevelek átadása 
előtt.

Jubileumi oklevelet vett át: A 
köz szolgálatában eltöltött 40 éves 
munkájáért Szabó Zsuzsanna 
gondozónő. A köz szolgálatában 
eltöltött 30 éves munkájáért Ko-
vács Melinda házigondozó és Mi-
kola Jánosné kisgyermeknevelő. 
A köz szolgálatában eltöltött 25 
éves munkájáért Görög Györgyi 
gondozónő, Polyákné Tóth Er-
zsébet Tünde gondozónő, Varga 
Zoltánné gondozónő, Gürtler 
Józsefné mosodai dolgozó és Hu-
szárné Szabó Mária kisgyermek-
nevelő.

A Művelődési- és Szociális Bi-
zottság dicséretben részesítette 
a munkájukat elhivatottsággal, 
kiemelkedő szakmaszeretettel és 
odaadással végző dolgozókat. Az 
okleveleket dr. Ónodi Izabella és 
Balla László alpolgármester adták 
át a Szivárvány Személyes Gondos-
kodást Nyújtó Intézmény dolgozói-
nak: Endre Lászlóné mentálhigi-
énés munkatársnak, Farkas Jenő 
Alajosné konyhai segítőnek, Mo-
gyorósi Lőrinc Ervinné szakács-
nak, Móré Albertné könyvelőnek, 
Radics György gondozónak, Hol-
ló-Szabó Annamária gondozónő-
nek, Dencs Istvánné házi gondo-
zónak, Fekete Mátyás Ferencné 
házi gondozónak, Zsibritáné Me-

gyesi Erika házi gondozónak, Ko-
vács Melinda házi gondozónak, 
valamint Csányiné Fekete Anna-
mária gondozónőnek. Bizottsági 
elismerő oklevélben részesült Sal-
ma Ferencné, a Mozgáskorláto-
zottak Kiskunfélegyházi Egyesüle-
tének elnöke is.

A Kapocs Szociális és Gyermek-
védelmi Intézmény dolgozói közül 
bizottsági elismerő oklevélben 
részesültek: Buri Tünde, a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat 
családsegítője, Borbély Péter, a 
család- és gyermekjóléti központ 
munkatársa, Berta Klára, a Haj-
léktalan Ellátás szociális segítő 
munkatársa, Kovács József, a 
Hajléktalan Ellátás szociális segí-

tő munkatársa, Csányi Zoltánné, 
a Dankó Bölcsőde kisgyermekne-
velője, Pálfalvi Katalin, a Dankó 
Bölcsőde kisgyermeknevelője, Kol-
lár Hermina, a Dankó Bölcsőde 
technikai dolgozója, Dobos Lász-
ló, a Dankó Bölcsőde karbantartó-
ja, Bibokné Káldi Éva, a Darvas 
Bölcsőde szakácsa.

A szociális dolgozókat köszön-
tő ünnepi műsorban felléptek az 
Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékei. Aranyosi Ervin „Az élet 
gyönyörű” című versét Retkes 
Hanna, a Platán iskola 8/B osz-
tályos tanulója adta elő, majd Ko-
vács-Csonka Szilvia kedveske-
dett zenei előadásával a szociális 
munkásoknak.

Könyvet írt szülőföldjéről 
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Idén január 1-jétől új időszámítás kezdődött az újra önálló intéz-
ménnyé vált Móra Ferenc Művelődési Központ életében, amelynek 
vezetését Kovács-Csonka Szilviára bízta a félegyházi képviselő-tes-
tület. A változástól új lendületet, és a 30 ezres városhoz méltó kultu-
rális kínálatot vártak. Mit remélt az első esztendőtől, és mit sikerült 
véghezvinni? Többek között erről is kérdeztük az intézményvezetőt.

– Az egyik – ha nem a legfonto-
sabb – vágyam az volt, hogy szak-
mai és emberi értelemben is igazi 
csapattá érjen az a maroknyi team, 
amelyet segítőmnek tudhatok. Ez 
megtörtént. Elmondhatom, hogy 
remek gárda dolgozik az intéz-
ményben, amely hónapról hónapra 
összecsiszolódott – bocsátja előre 
Kovács-Csonka Szilvia.

– Hogyan állt össze az idei 
programterv?

– Vannak rendezvények, amelye-
ket hagyományosan, minden évben 
megrendezünk. Ezek közé tartozik 
például a tavaszi és az őszi virágün-
nep, az újévi operettgála, az egész-
ségnap és expo, a nótaestek, vagy a 
Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás és 
fesztivál, amelynek egyik főszervezői 
vagyunk. Ezek továbbra is elmarad-
hatatlanok. Határozott törekvésem 
volt azonban, hogy újítsunk is. En-
nek keretében idén nagy hangsúlyt 
fektettünk az ismeretterjesztő előa-
dásokra. Nálunk járt, és gondolata-
ival nagy örömöt okozott a félegy-
háziaknak többek között Pál Feri 
atya, Schaffer Erzsébet, Bagdy 
Emőke. Úgy tűnik, hogy ez a kez-
deményezés találkozott a közönség 
igényével, ezért ezt a vonalat sze-
retnénk jövőre tovább folytatni. Így 
a 2017–es évet Pál Feri atya előa-
dásával indítjuk, de több meglepe-
téssel is készülünk. Kiállításainkkal 
is túlléptünk a biztonsági zónán, és 
például a Balázs Béla-díjas Horváth 
Péter fotográfus, a már elhunyt Hol-

ló László-díjas Kolozsvári Sándor, 
a lengyel lodzi fotóművészek, vagy a 
Félegyházáról elszármazott Csille 
Márti nemezművész munkáival egy 
formabontó, merészebb vonal felé is 
nyitottunk. Bővítettük a repertoárt a 
színházi előadások terén is. A nagy-
színházi előadások közül érdemes 
kiemelni a Bánfalvy Stúdió teltházas 
színdarabját, amely elhozta a fé-
legyházi közönségnek többek között 
Hujber Ferencet és Eperjes Ká-
rolyt. Tovább folytattuk, és nyáron 
kertmozivá avanzsáltuk a filmtörté-
nelem klasszikusait felvonultató fil-
mklubot. Visszahoztuk a régmúltból 
az őszi, téli és tavaszi szünet idejére 
is a gyermek kézműves egész na-
pos napközi táborokat. Május 6-án 
Koncz Zsuzsa Mama kérlek! cím-
mel nagysikerű, teltházas anyák-
napi koncertet adott a művelődési 

központ színpadán. Ez az alkalom 
bebizonyította, hogy Félegyházán 
van kereslet az igényes zenei prog-
ramokra, s ezen felbuzdulva a ma-
gyar zenei élet másik meghatározó 
személyiségét hozzuk el 2017-ben. 
Március 10-én Zorán érkezik teljes 
nagyzenekarral, és velünk ünnepli 
75. születésnapját egy csodálatos 
nőnapi koncerttel.

– Úgy tűnt, hogy minden ko-
rábbinál nagyobb érdeklődés 
övezte az idei Libafesztivált is. 

– Azt hiszem, hogy a Móra Ferenc 
Művelődési Központ, mint szerve-
ző, méltán lehet büszke erre a ma 
már országos hírű programsoro-
zatra, amit idén XVIII. alkalommal 
rendeztünk meg. Tulajdonképpen 
minden rendezvényszervező álma 
az a szakmai szabadság, amit ne-
künk a rendezvény szponzora, az 
Integrál Zrt. biztosít. Tény, hogy 
a Libafesztivál kulturális kínálata 
többezres tömeget vonz Félegyhá-
zára, Budapestről és más nagyvá-
rosokból csoportok érkeznek, az 
esti ingyenes koncerteken 3-4 ezer 
ember van jelen. Idén először a 

város önkormányzata is támogatta 
egy nagyobb összeggel a rendez-
vényt, mi pedig pályázatokat írunk, 
és az így elnyert pénz felhasználá-
sával 9 városból fogadtunk néptánc 
csoportokat a Libafesztivál kereté-
ben megrendezett III. Kunsági Nép-
tánc Találkozón. Igazából ezeken a 
napokon „vizsgázott” a ház csapata 
munkabírásból, terhelhetőségből, 
kreativitásból, problémamegoldás-
ból. Nagyon büszke vagyok rájuk, 
ezúton is köszönet érte!

– Az év hátralévő része már az 
év végi ünnepek jegyében telik. 
Lesznek-e újdonságok ebben a 
kiemelten fontos időszakban?

– Már szervezzük az Adventi 
Forgatagot Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatával közösen. 
Óriási segítség számunkra, hogy 
az önkormányzat szervezőivel 
ilyen jól tudunk együttműködni. 
Úgy gondolom, hogy ez meg is 
mutatkozik a rendezvények szín-
vonalán. A Petőfi téren felállított 
rendezvénysátorban december 
20-ától 23-áig az ünnepvárás han-
gulatát egy remek gyerekkoncert 
emeli majd Eszményi Viktóriával 
és Heilig Gáborral, a felnőttek 
szívét pedig Szekeres Adrienn 
és Janicsák Veca dalai öltöztetik 
ünneplőbe. Odabent, a művelődési 
központ épületében három nagy 
programmal készülünk még év 
végéig. Katalin napon a Liszt-dí-
jas hegedűművész, Illényi Katica 
lép színpadra, november 19-én 
és 20-án pedig egy hamisítatlan 
családi programra várjuk a félegy-
háziakat. KockaFeszt Mini, Igazi 
LEGO Rajongóknak! címmel olyan 
mesevilágba csöppenhetnek kicsik 
és nagyok, amely garantáltan elva-
rázsolja a családtagokat korra és 
nemre való tekintet nélkül. Óriási 
élményre készüljenek! Az én gye-
rekeim már számolják a napokat. 
Végezetül december 16-án „Han-
golódó” című műsorunkkal egy 
bensőséges ajándékot szeretnénk 
átadni a városnak azzal a karácso-
nyi zenés esttel, amelyen félegy-
házi énekesek lépnek színpadra. 
Sok kedves meglepetést ígérhetek 
azoknak, akik megtisztelnek ben-
nünket a jelenlétükkel. Annyit el-
árulok, hogy mások mellett engem 
és egy kolléganőmet is hallhatnak 
énekelni. Az est további különle-
gessége, hogy a bevételt a Móra 
Ferenc Művelődési Központ javára 
fordítjuk, és a pénzből technikai 
felszereltségünkön szeretnénk ja-
vítani.  Tóth Timea

A félegyháziak igénylik a kulturális csemegéket
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Dél-Lengyelországban jártak
a Constantinum diákjai
Lubliniec után most Kiskunfé-
legyháza testvérvárosa, a len-
gyelországi Rabka-Zdrój volt az 
ERASMUS+ program követke-
ző állomása a Constantinum 
diákcsoportja számára.

A kiskunfélegyházi Constan-
tinum diákjai az Erasmus + 
program keretein belül öt napot 
töltöttek a dél-lengyelországi 
Rabka-Zdrój településen. A nem-
zetközi találkozón a magyar diá-
kokon és kísérőiken kívül két len-
gyel és egy cseh iskola 8-8 diákja 
és 2-2 tanára vett részt.

A program kezdetén megnéz-
ték a vendéglátó város főbb ne-
vezetességeit, majd ezt követően 
idegen nyelvi játékok segítették a 
diákok ismerkedését, feloldódá-
sát. A projekt célja, hogy a külön-
féle foglalkozásokon keresztül a 
fiatalok megismerhessék egymás 
kultúráját, szokásait, hagyomá-
nyait. A legutóbbi találkozó témá-
ja a karácsonyi ünnepkör volt, a 
résztvevők bemutatták az ünnep-

hez kapcsolódó helyi szokásokat, 
különlegességeket, majd közösen 
karácsonyfadíszeket készítet-
tek. A krakkói kirándulás során 
a lengyel történelemből is ízelítőt 
kaphattak, meglátogatták a Wawel 
palotát és a wieliczkai sóbányá-
kat.

Lengyelország természeti gaz-
dagságát a zakopanei és a zubr-
zycai kirándulások alkalmával 

csodálhatták meg, a skanzenben 
pedig betekintést nyerhettek a 
lenfeldolgozás és a kenyérsütés 
titkaiba. A program végére a di-
ákok teljesen hozzászoktak az 
idegen nyelven való kommuniká-
cióhoz. A közös tevékenykedés, 
sportolás és kirándulás közelebb 
hozta egymáshoz a különféle 
nemzetek fiataljait, és sok-sok él-
ménnyel gazdagodva tértek haza.

IV. Mezgés 
bál
November 25-én, pénteken 19 
órától rendezi meg a Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola az elmúlt években 
nagy népszerűségnek örvendő 
bálját az intézmény tornater-
mében. A bál teljes bevételét 
– az előző évekhez hasonlóan 
– az iskola korszerűsítésére 
fordítják.

Nyiss ajtót, 
ha kopogok
Történelmi időutazás a múlt-
ból a jelenbe, helyek, képek, 
hangulatok címmel szerveztek 
író-olvasó találkozót a Móra 
Ferenc Gimnáziumban az V. 
Roma-magyar Diák Kulturális 
Fesztivál keretében november 
9-én. A rendhagyó óra előadója 
Nagy Gusztáv író, költő, műfor-
dító volt. Kifejtette, hogy a ro-
ma-magyar közösségek békés 
együttéléséhez egymás köl-
csönös megértésére, értékeik 
megismerésére van szükség. A 
romák körében a legfontosabb 
feladat az oktatás. Az, hogy 
értékké váljon a képzés, és a 
feltételeket is biztosítani tud-
ják a fiataloknak a tanuláshoz 
– mondta az előadó. 

Hitvallásáról szólva így fogal-
mazott: – A cigány értelmiségiek 
legfontosabb feladata saját népük 
fiataljainak nevelése, oktatása. 
Ma is ez az elv vezérel, ez a bel-
ső késztetésem. Átadni mindazt, 
amit én hosszú és körülményes 
úton szereztem a magam számá-
ra. Vissza akarom adni a cigány 
fiatalok önbecsülését, emelni sze-
retném önértékelésük színvonalát. 
Nagyon sok cigány származású 
pedagógusra lenne szüksége a ci-
gányságnak, akik megtanítják a 
gyerekeknek mindkét kultúrát.

Nagy Gusztáv előadásában kitért 
a romák és nem romák együttélé-
sére, amivel kapcsolatban úgy véli, 
hogy mindkét csoportnak nagyobb 
befogadó készségre, nyitottságra, 
egymás jobb megismerésére van 
szüksége. Emlékeztetett a roma 
értékekre, mint például a gyerekek 
iránti szeretet, és az idősekről való 
gondoskodás. Véleménye szerint a 
cigányságnak is komoly változá-
sokra van szüksége, aminek kulcsa 
a tanulás.

Az elmúlt évben a Platán iskola, 
idén pedig a Darvas Általános Is-
kola, a Móra Ferenc Gimnázium 
és a Kossuth Lajos Szakképző 
Intézmény kollégiuma csatlako-
zott a „Boldog Iskolák” köréhez. A 
Jobb Veled a Világ Alapítvány pá-
lyázatán kiérdemelt címről szóló 
oklevelet november 11-én adta át 
az intézmények vezetőinek, diák-
jainak Bagdi Bella, a Jobb Veled a 
Világ Alapítvány elnöke és Grófné 
Czere Anikó, a Kiskunfélegyházi 
Boldogságklub vezetője.

Az oklevél mellett egy tanköny-
vet, illetve egy DVD-t is kaptak a 
pedagógusok, hiszen a pályázat 
során azt vállalták, hogy a tan-
év során havonta egy boldogság 
órát tartanak osztályaikban. Bag-

di Bella az átadáskor elmondta, 
hogy a mozgalomhoz eddig or-
szágszerte 178 iskola és 3000 
pedagógus csatlakozott. Ez egy 
szimbolikus lépés abba az irány-
ba, hogy a tanórákon ne csak a 
lexikális ismeretek fejlesztésére, 
hanem a lelki egészségre is gon-
dot fordítsunk – tette hozzá.

Az eddigi tapasztalatokról 
elmondta, hogy a témakörrel 
kapcsolatos ismereteket a peda-
gógusok jól beépítik az osztályfő-
nöki, az etika, a magyar, de még a 
matematika órák tanrendjébe is.

Bagdi Bella külön köszöne-
tet mondott a Dél-100 Kft.-nek, 
amely Kiskunfélegyházán támo-
gatta a szakmai program megva-
lósítását.

Közös koncert
A gyermekkórus énekével kez-
dődött a Wolfgang Amadeus 
Mozart születésének 260. évfor-
dulóján megtartott emlékkoncert 
az Alapfokú Művészeti iskolában. 
A programban tanárok és növen-
dékeik a klasszikus osztrák zene-
szerző szóló és kamarazenekari 
darabjait adták elő. Szomorú ap-
ropója is volt a hangversenynek, 
ahol megemlékeztek a nemrégiben 
elhunyt Kocsis Zoltánról, a ma-
gyar zeneirodalom ápolójáról, aki 
Mozart-művekkel is sikeresen kon-
certezett a világ számos pontján.

Boldog Iskolák
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Akad, aki novemberben, más közvetlenül az ünnep előtt kezdi a 
karácsonyi készülődést. Az ajándékok értéke kevésbé mérvadó, 
sokan egyedi meglepetéseket készítenek, míg mások kívánság-
listáról választanak apróságot. A gyermekeket elsősorban játé-
kokkal lepik meg. A családosok örülnének a fehér karácsonynak, 
ami még meghittebbé tenné az ünnep hangulatát. A félegyházi-
akat arról kérdeztük, mikor kezdik el a karácsonyi készülődést.

Soós Sándor (56): – A karácsony a 
szeretet ünnepének számít, minden 
évben családostól ünnepeljük. Gye-
rekeim, unokáim vannak, összegyű-
lünk ilyenkor. Korábban katona vol-
tam, akkor tartottunk karácsonyt, 
amikor otthon voltam. Elkezdtük a 
készülődést, minden családtagom 

készített egy kívánságlistát, amiről 
megfelelő ajándékokat, aprósá-
gokat választunk. Az időjárás az 
elmúlt években megváltozott, eny-
hébbek a telek. Bízom benne, hogy 
idén fehér karácsonyunk lesz.

Buza Attila (40): – Már az egész 
család készül a karácsonyra. Örül-

nék neki, ha Mikuláskor leesne 
az első hó. A szociális szférában 
dolgozom, a rászorulókat, gyer-
mekeket is igyekszem meglepni. 
Karácsonyra egyedi ajándékokat 
készítek, időben felkészülök. Öt-
letes ajándékokkal várom család-
tagjaimat, munkatársaimat. 

Szabó Erzsébet (68): – A ka-
rácsonnyal együtt a hóesést is 
várom, remélem, nem olvad el 
gyorsan, ha leesik. Elméletben 
készülök az ünnepre, azon gondol-
kodom, hogy kit mivel lepjek meg. 
Családon belül kis ajándékokat 
adok, de a gyermekek kívánságait 

teljesítem. A családias jellege do-
minál a karácsonynak, összeülünk, 
jókat beszélgetünk. Egyedi ajándé-
kokat is készítek. A legfontosabb, 
hogy szeretetből adjuk, nem az 
érték, hanem a szándék a fontos.

Tóth Róbertné (37): – A gyerme-
keim nagyon várják a karácsonyt 
és a hóesést, mivel szeretnek 
szánkózni. Előbb kezdem el a 
készülődést, egyedi ajándékokat 
gyártok. A gyerekek részéről sok 
kívánság érkezik, a karácsony kö-
zeledtével egyre csak szaporodik. 
Karácsonykor közös ebéddel, va-
csorával várom a rokonságot.

KÖRKÉRDÉS: Mikor kezd el készülődni karácsonyra?

Rovatunkban „kézről kézre” 
adják a képzeletbeli stafétát 
Félegyházához kötődő em-
berek. Legutóbb Kis László,  
a kihalóban lévő címfestő 
szakmáról mesélt, most az 
ő kérésére kerestük fel Mol-
nár Attila boncmestert, hogy 
életről és halálról kérdezzük. 
A legjobb helyen tettük: a fé-
legyházi városi kórház mellett 
szabadnapjain a kecskeméti 
mentőállomáson teljesít szol-
gálatot. Így aztán – ahogy ő 
fogalmaz – életében jelen van 
az alfa és az ómega is. Talán 
ez lehet az egyik oka annak, 
hogy Molnár Attila mindkettő-
re az élet természetes velejá-
rójaként tekint.

18 éves volt, amikor hirtelen öt-
lettől vezérelve jelentkezett a hir-
detésre, amelyben halottszállítót 
kerestek. A kecskeméti közteme-
tőben dolgozott 2001-ig, amikor 
boncsegédnek hívták a kecskemé-
ti rendőr-főkapitányságra. Mivel 
érdekelte a kriminalisztika és az 
emberi egészség-betegség, rövid 
gondolkodás után igent mondott. 
Az iskola elvégzése után 2002-
ben pedig boncmester lett. Innen 
indult az az út, amelynek fontos 
állomásaként idén megkapta a 
szakma legnagyobb elismerését, 
az év boncmesterének járó Lesz-
nyák-díjat.

– Míg Pesten, az Egészségügyi 
Továbbképző Intézetbe jártam, a 

kecskeméti megyei kórházban töl-
töttem a gyakorlati időt, és közben 
a rendőrségen is dolgoztam. A me-
gyében történt összes rendkívüli 
halált mi boncoltuk egészen 2007-
ig, amikor egy törvénymódosítás 
miatt megszüntették a rendőror-
voslást. A rendkívüli halálokokat 
a korábbi gyakorlattal szemben 
a szakértői intézmények boncol-
ják, így megszűnt a beosztásom 
a rendőrségen. Akkor már évek 
óta dolgoztam másodállásban a 
kecskeméti mentőállomáson gép-
kocsivezetőként, ami így a főállá-
som lett. Egy év múlva kerültem a 

félegyházi kórház kórbonc-
tanára boncmesterként. Az-
óta itt vagyok, de a szabad-
napjaimon megtartottam a 
mentőzést is. Így jelen van 
az életemben az elmúlás 
mellett az az élmény is, 
amikor valaki új esélyt kap a 
gyors és szakszerű beavat-
kozásnak köszönhetően. 

– Kiből lesz jó bonc-
mester?

– Mint mindegyik szak-
mára, erre itt születni kell! 
Nem a technikára gondolok, 
azt bárki megtanulhatja! Az, 
hogy folyamatosan képez-
zük magunkat, természetes. 
Azonban a megfelelő érzel-

mi, lelki hozzáállást nem lehet el-
sajátítani. Arra valaki vagy képes, 
vagy nem. A rendőrségi munkában 
különösen sok megrázó eset volt: 
gyerekek, idegenkezűség, baleset 
áldozatai… A kórházhoz 11 tele-
pülés tartozik, ide hozzák az ösz-
szes természetes, illetve rendkívüli 
haláleset közül, akiket boncolni 
kell. Itt kapcsolatba kerülünk a hoz-
zátartozókkal, látjuk a gyászukat, 
ami törvényszerűen megérinti az 
embert. Viszont amikor az ajtót 
becsukom, mindezt itt kell hagyni. 
Az nem lehet, hogy átjárja az éle-
temet, a családom életét! Aki erre 

nem képes, annak nem való ez a 
pálya.

– Milyen a viszonya a halállal?
– 19 éves korom óta naponta 

„találkozunk”. Tisztelem és elfo-
gadom. Elvégre az élettel jár kéz a 
kézben.

– Mi a helyzet a saját halálá-
val?

– Nem foglalkozom a kérdés-
sel, soha nem gondolkodtam ezen 
még. 

– Hisz valamiféle túlvilágban?
– Engem a szellemvilág nem fog-

lalkoztat. Úgy vélem, hogy aki meg-
halt, azt el kell siratni, az emlékét 
tisztelettel megőrizni, és a hiányát, 
az elvesztését elfogadni. 

– Megfontoltabban éli az éle-
tét ennyi betegség, személyes 
tragédia láttán?

– Itt is az arany középutat ke-
resem. Azt hiszem akaratlanul 
is hat rám, hogy amikor hallok 
egy diagnózist, pontosan tudom, 
hogy az hogyan néz ki „odabent”. 
A dohányzásról leszoktam, és tö-
rekszem arra, hogy ne égessem 
mindkét végén a gyertyát. Viszont 
azt vallom, hogy amíg itt vagyunk, 
addig élni kell. 

Molnár Attila Csuka Piroska 
szülésznőtől kérdezi: szerinte mi-
kor kezdődik az élet?

 Tóth Timea
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Kiváló bokszolással második lett 
Mátrai Klaudia, az Érden novem-
ber 2-a és 5-e között megrende-
zett junior női országos magyar 

bajnokságon. A Kiskunfélegyházi 
HTK Ökölvívó Szakosztályának 16 
éves versenyzője 52 kilogrammban 
lépett ringbe. Előbb egy ceglédi, 

majd egy egri bokszolót búcsúzta-
tott. A fináléban véleményes ítélet 
után egy vecsési öklözővel szem-
ben maradt alul.

Óvodások és kisiskolások
ismerkedtek a Bozsik-programmal
A 2016/17-es tanév első intézményi fesz-
tiválját szervezték meg a Bozsik-program 
keretein belül november 9-én és 10-én a 
Kész Aréna Városi Sportcsarnokban. A 
gyerekek előre meghatározott edzésterv 
alapján labdaérzék-fejlesztő feladatokon 
vettek részt. A játékos gyakorlatokat a 
mindennapos testnevelési órákba épí-
tik be – mondta el Siber Rita szervező. 
Kiskunfélegyháza és a környékbeli tele-
pülések óvodásai, kisiskolásai tavaszig 4 
fesztiválon vesznek részt. 

Ezüstérmet szerzett
Mátrai Klaudia 

Sportszerkesztő:
Gubu Zoltán

Kocsis Marcell
uszonyos sikere
A lengyelországi Gliwice 
adott otthont november 
5-én és 6-án a Junior 
Uszonyos Úszók Európa 
Kupának. A Bácsvíz-KV-
SC uszonyos szakosztá-
lyának kiskunfélegyházi 

tagja, Kocsis Marcell há-
rom érmet nyert. A verse-
nyen 12 ország 50 egye-
sületének mintegy 300 
versenyzője állt rajthoz. 
Marci kisebb sérülése 
ellenére jó teljesítményt 
nyújtott, mindhárom 
számában bronzérmet 
szerzett. Emellett olyan 
egyéni csúcsokat úszott, 
amikkel elérhető közel-
ségbe került a jövő évi, 
oroszországi tomski ju-
nior VB-hez. Felkészítő 
edzők: Székely Lilla és 
Juhos Gergely.

Gólözön 
Vadkerten
Fölényes győzelemmel hangolt a 
Kecskeméti LC elleni rangadóra 
a Kiskunfélegyházi HTK, amely 
a megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság 14. fordulójában Solt-
vadkerten nyert 4-0-ra. A ven-
déglátók bő fél órán keresztül 
őrizték meg kapujukat a góltól, 
ami után a jó formában játszó 
félegyháziak kiütötték őket. 
 
Bács-Kiskun Megyei I. 14. 
ford. 11.13.
Soltvadkerti TE TRMX – Kis-
kunfélegyházi HTK (0-1) 0-4
Gólszerzők: 32. p. Marsa Le-
vente, 50. p. Katona Balázs, 
65. p., 77. p. Medgyesi László.

Őszi záró forduló: 
November 19., szombat: 
13:00 Kiskunfélegyházi HTK 
– Kecskeméti LC

Skalpot 
gyűjtöttek 
a kézi-
labdázók
Az ugyancsak 10 ponttal álló 
Orosházi FKSE U23-as együtte-
séhez látogattak az NB II dél-ke-
leti csoportjának rangadóján 
a P&P Kiskunfélegyházi HTK 
kézilabdázói november 13-án. 
A második és a harmadik he-
lyezett csatája a várakozásnak 
megfelelően izgalmasan ala-
kult, a szünetig fej-fej mellett 
haladtak a csapatok (12-12). 
A második játékrészben mind-
két együttes nagyobb fordulat-
számra kapcsolt, ami a gólok 
számában is megmutatkozott. 
A félegyháziak nagy küzdelem-
ben 31-29-re kerekedtek felül, 
értékes két pontot szerezve 
megőrizték második helyüket a 
bajnokságban. 

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
7. ford. 11.13.

Orosházi FKSE-Linamar 
U23 – P&P Kiskunfélegyházi 
HTK (12-12) 29-31

„Valódi játék, több szőr kell”, a november a bajusz 
hónapja, ennek jegyében hirdetett versenyt a Moz-
dulj Félegyháza SE Squash Team november 12-én. 
Három kategóriában 26 fő nevezett. A nőknél Bali 
Cintia győzött, a férfiak kezdő kategóriáját Pug-
ner Gábor nyerte. A férfi haladóknál Pocsai Ákos 
szerezte meg az aranyérmet. 

Összekötötték
a bajszukat 
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A 21. században az iskolák általában sa-
ját honlapjukon teszik közzé a tanulók és 
szüleik számára fontos tudnivalókat, óra-
rendeket, az iskolaév jelentősebb esemé-
nyeiről készült beszámolókat, képeket, a 
tanulói és tanári névsorokat, versenyered-
ményeket. Korábban ezt a célt szolgálták 
a nyomtatásban megjelentetett, gazdag 
információanyaggal rendelkező iskolai ér-
tesítők, évkönyvek. 

Az osztrák közoktatásügyi minisztérium 
1849-ben adta közre az egész birodalom terüle-
tére kiterjesztett rendeletét és tantervét, amely-
nek egyik paragrafusa előírta, hogy minden 
gimnázium köteles évente értesítőt (évkönyvet) 
megjelentetni, amelynek tartalmaznia kellett a 
tanév során alkalmazott tantervet, az iskolára 
és a tanulókra vonatkozó statisztikai táblázato-
kat (tanulók száma, vallása, nyelvi viszonyaik, 
szüleik polgári állása, tanulmányi eredmény 
osztályonként, érettségi vizsgák eredménye), 
az időközben megjelent tanügyi rendeleteket, 
fontosabb változásokat, az iskolai gyűjtemények 
(szertárak, könyvtárak) gyarapodását, a tanu-
lók névsorát és érdemsorozatát (azaz minden 

tanuló tanévvégi osztályzatát minden tárgyból) 
és egy tanár szaktárgyi vagy pedagógiai érteke-
zését. Ez a tartalom bővült még később az in-
tézet vázlatos történetével, a tanári kar nyilvá-
nosságra tartozó személyes adataival (irodalmi, 
tudományos és közművelődési tevékenységkör, 
képesítés, fokozat megszerzésének ideje stb.), 
az elvégzett tananyagról szóló beszámolóval, 
egyes tantárgyaknál az osztályonként használt 
tankönyvek listájával és a heti óraszám pontos 

megadásával. Az tanintézetek megküldték egy-
másnak saját értesítőiket, így keltve hírét egy-
egy iskola megkülönböztetett oktatási, nevelési 
tevékenységének, kitűnő oktatógárdájának, kivé-
teles felszereltségének. Az értesítők ezen fajtája 
1950-ben szűnt meg hivatalosan.

Az iskolai értesítőket tehát tekinthetjük a ko-
rabeli iskolai életet leghitelesebben tükröző ok-
tatástörténeti dokumentumoknak, amelyek ki-
adására ugyan csak a gimnáziumokat kötelezte 
a törvény, de egyre inkább terjedt a többi isko-
latípusban is. A kiskunfélegyházi iskolák közül 
jelentetett meg értesítőt a gimnázium, a taní-
tóképző, a községi polgári leányiskola, a Cons-
tantinum (minden iskolafokozatán), valamint az 
állami polgári fiúiskola is. Az utókor szemében 
különösen akkor nő meg egy-egy iskolai érte-
sítő forrásértéke, ha az adott iskolának nem 
maradtak fenn más típusú iratai, anyakönyvei, 
tantestületi jegyzőkönyvei, hiszen a nyomtatott 
értesítők (évkönyvek) a szemtanúk hitelességé-
vel ábrázolták az adott tanévet, így az iskolai 
élet színes lenyomataivá, emberi sorsok induló 
szakaszának hírmondóivá váltak.  
 Ónodi Márta
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L Az iskolai értesítők, mint történeti források

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 

Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

ÚJSZÜLÖTTEK: Konkoly Tamás (anyja neve: 
Ajtai Éva), Karsai Kristóf Milán (Flaisz Ro-
zália), Huszti Árpád Máté (Huszti Fanni), 
Borsos Milán (Baracskai Mariann), Karádi 
Miranda (Petrik Natasa)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szentesi Zsu-
zsanna – Pap József, Szabó Szilvia – Varga Zol-
tán, Simon Judit – Somogyi József Gábor
MEGHALTAK: Karádi Gézáné Almádi 
Franciska, Csenki Imre, Tarjányi István, 

Ruskó Ferenc Béla, Kuti Józsefné Frics-
ka Rozália Piroska, Gubicza Pálné Haj-
dú Erzsébet, Ajtai Zoltán, Dora József-
né Sikár Rozália, Botra Mihályné Fekete 
Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Faragó Ven-
delné Bogár Piroska – Kiskunmajsa, 
Kertész Lőrincné Gémes Rozália – Kun-
szállás, Finta Jánosné Rohmann Éva, 
Rokolya Sándorné Garaczi Terézia Ilona, Eke 
László, Tóth Jánosné Csőszi Mária – Kecske-
mét, Kovács Ferencné Lakatos Mária – Nagy-
kőrös, Urbán Istvánné Bihal Franciska Kató, 
Czakó Imréné Mészáros Erzsébet – Bugac

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíteni. 
Amennyiben a gazda nem je-
lentkezik az állatért, az 14 nap 
elteltével szabadon egy új gaz-
dához juttatható.

1. Guba: kb. 5 éves fekete keve-
rék ivartalanított kan. 

2. George: 9 hónap körüli fekete 
keverék ivartalanított kan kutya.

3. Scooby: 1 év körüli ivartala-
nított vörös kan.

4. Nyafka: kb. 9 hónapos yorki 
keverék szuka kutya.

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további ké-
pek, és örökbe fogadható kutyák 
tekinthetők meg. A bemutatott 
kutyák után érdeklődni a Fido 
Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 

70/331-1634 és a 70/43-43-002 
telefonszámokon, vagy a Csólyosi 
úti telephelyen lehet. Örökbefoga-
dási idő: Minden nap (hétfő–va-
sárnap) 13:00-15:00-ig

1 2

3 4

Anyakönyvi hírek
Hirdetés

Felújított gépek: HP dc7900 álló gép: Intel Dual-Core 2.5 GHz,
2 GB mem., 80 GB HDD, DVD, 1év gar. + Windows7 br. ár: 37.990 Ft
HP dx4200 álló gép: Intel Core2-Duo 2,66 GHz, 2 GB mem., 250 GB HDD, 
DVD-író, 1 év gar. br. ár: 34.990 Ft
HP Elitbook 6930p notebook: Intel Core2-Duo 2,53 GHz, 2 GB mem., 160 GB 
HDD, DVD-író, 14”-os kijelző, 1/2 év gar. br. ár: 45.990 Ft
Új notebook: Lenovo IP100: Dual Core 2,16 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar. br. ár: 94.990 Ft

EZT KÉRD A MIKULÁSTÓL!

Már épül a városi könyvtár mögötti parkolóban a korcsolyapálya. A 
tervek szerint november 26-án birtokba vehetik a téli sportok sze-
relmesei, és január végéig akár naponta használhatják. A jégpálya a 
tavalyihoz hasonló feltételekkel működik. 

Lehet élesíteni a korikat!


