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Példátlan összegű megtakarítás Félegyháza történetében

A legbiztonságosabb és legkedvezőbb befektetési lehetőséget 
keresve úgy határozott a félegyházi városvezetés, hogy a kö-
vetkező testületi ülésen 500 millió forint állampapírban törté-
nő elhelyezését javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
Erről a napokban egyeztetett Csányi József polgármester, Balla 
László alpolgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző és Dósai Bence 
kabinetvezető. 

– Bevételeinken érzékelhető a tér-
ségbeli vállalkozások gazdasági 
fellendülése. Ez jó kiindulási alapot 
és komoly biztonságot ad a jövő 
tervezéséhez, amit szeretnénk a le-
hető legkörültekintőbben előkészí-
teni – hangsúlyozta Csányi József 
polgármester.

Az egyeztetésen elhangzott: fe-

lelős, óvatos gazdálkodás mellett 
elérte a város, hogy növelni tudta a 
szociális juttatásokat, stabil mun-
kahelyeket teremt az önkormány-
zati intézményekben dolgozóknak 
úgy a szociális területen, mint a 
művelődésben, számos közössé-
gi program, rendezvény és egyre 
több beruházás valósul meg ön-

kormányzati forrásból. Ezt a ten-
denciát szeretnék tartóssá tenni. A 
jövőre is gondolva annak garanciá-
ját kívánja megteremteni a város-
vezetés a Kincstárjegy vásárlással, 
hogy a lendület a következő évek-
ben is folytatódhasson. 

A jelenlévők egyetértettek ab-
ban, hogy az önkormányzat nem 
engedhet a rövidtávú sikerek 
csábításának, vagyis az elmúlt 
időszak felelősségteljes gazdálko-
dásának eredményét nem élheti 
fel. Annak ellenére sem, hogy az 
ipari parkba az elmúlt két évben 
betelepült vállalkozások – új be-
ruházásaik előkészítése után, 

megkezdve a tényleges termelést 
– várhatóan tovább növelik majd a 
város adóbevételeit. Mint elhang-
zott, a városvezetés gazdaságfej-
lesztés melletti elkötelezettsége 
és a vállalkozóbarát önkormány-
zati gyakorlat meghonosítása 
mára kézzelfogható eredményt 
hozott. Ez meglátszik a város ál-
lapotán is. Még nagyon sok örö-
költ mulasztást kell pótolni, de a 
fejlesztések ütemezése önmér-
sékletet, átgondoltságot, és a jövő 
iránt érzett felelősséget kíván. A 
most képezni kívánt tartalék te-
hát a jövő fejlesztéseinek alapját 
teremti meg.

Fotó: Kürti László
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Meg kell váltani 
a lejárt sírhelyeket
A Kiskunfélegyházi Városgazdál-
kodási Intézmény (KVI) temetke-
zési részlege értesíti az érintettek 
figyelmét, hogy a kiskunfélegyházi 
Alsó- és Felsőtemetőben az 1991. 
január 1-je előtt megváltott sírhe-
lyek, és a 2006. január 1-je előtt 
megváltott kolumbáriumok meg-
váltási ideje lejárt. Felhívják az 

érdekeltek figyelmét, hogy a lejárt 
sírhelyek újraváltása céljából ke-
ressék fel a KVI Temetkezési rész-
legét Kiskunfélegyházán, a Jókai 
u. 1. szám alatt. Telefon: 76/462-
653. Amennyiben a lejárt sírhelyek 
megváltása 2016. december 31-
éig nem történik meg, a sírhelyeket 
felszámolják, és újraértékesítik.

Köldökzsinór a külterület és a város között
Félegyháza IX. körzetében és 
a selymesi városrészben élők 
legrövidebben a Csólyosi úton 
tudnak bejutni a városba. Ez az 
út azonban évtizedek óta szinte 
járhatatlan volt. Ezen az állapo-
ton változtat az, hogy a térség 
önkormányzati képviselője, Ván 
Jenő kezdeményezésére az ön-
kormányzat önerőből felvállalta 
az út felújítását, aszfaltozását. 
Nemrégiben újabb egy kilo-
méteres szakasz épült meg, a 
legkritikusabb részen.

– A Csólyosi út „köldökzsinórt” 
jelent a város felé ennek a tanyás 
térségnek. Az itt élők ezen tudnak 
legrövidebben bejutni a városba: 
elvinni gyermekeiket az iskolába, 
eljutni a piacra. Amikor járhatat-
lanná válik, nagy-nagy kerülőt kell 
tenniük. Ezért fontos a felújítása, 
aszfaltozása. Az önkormányzat 

már többször kísérletet tett arra, 
hogy ehhez pályázati pénzt nyer-
jen, eddig sikertelenül. Az elutasí-
tás oka az volt, hogy ez az út nem 
településeket köt össze. Szeren-
csére sikerült elérni, hogy a mos-

tani képviselő-testület, megértve 
a problémát, fedezetet nyújtott a 
költségvetésből erre a feladatra. 
Igaz, a lehetőségek korlátozottak, 
így idén csak 1 kilométeres szakasz 
épülhetett meg, de már az is biztos, 

hogy jövőre ugyanennyivel folytatni 
tudjuk a munkát. És ami még fon-
tos, hogy a most megépült szakasz 
– és a későbbiek is – olyan techno-
lógiával készülnek, ami biztosítja 
az útfelület biztonságát, tartóssá-
gát. A kritikus rész rendbetételét 
követően 2018-ig az elkerülő útig 
autózhatnak, motorozhatnak és 
kerékpározhatnak biztonságosan, 
kényelmesen a helybéliek – mondta 
el Ván Jenő.

A körzet képviselője hozzátette, 
hogy a Csólyosi út azon szakaszá-
nak rendbetételét is szorgalmazza, 
amely az elkerülő úttól, a Katona 
József utca, azaz a vágóhíd felé ve-
zet. Mert bár a teherszállító kamio-
nokat és teherautókat jogos lakos-
sági kérésre kitiltották a városból, 
a számukra kijelölt út – különösen 
esőzések idején – szinte használha-
tatlan.

Itt van az ősz, és vele együtt a le-
hulló falevelek. A Kiskunfélegyházi 
Városgazdálkodási Intézmény egy 
új eszközt is bevetett annak ér-
dekében, hogy győzzék a munkát. 
A teherautó platójára szerelhető 
nagyteljesítményű porszívó a fel-
szívott faleveleket aprítja is, így 

lényegesen ritkábban kell üríteni a 
tartályt.

Az új eszköz már javában dol-
gozik a félegyházi utcákon, s mel-
lette a régi, öreg, 1989-es évjáratú 
lombszívó is bevetésre kész. Így a 
tavalyihoz képest dupla kapacitás-
sal működhet idén a lombgyűjtés.

Itt van az ősz, itt van újra

Közmeghallgatás
lesz novemberben
Közmeghallgatást tart Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete november 
8-án, kedden 16 órakor a város-
háza dísztermében. Az esemé-

nyen a város lakói és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot 
tehetnek. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Ősszel és tavasszal is színesek, 
virágosak lesznek Félegyháza 
közterei. A Kiskunfélegyházi Vá-
rosgazdálkodási Intézmény mun-
katársai a tél beállta előtt rend-
be teszik a virágágyásokat, ahol 
szükséges kicserélik és feltöltik 
a talajt, hogy a közelgő hideg idő-
szaknak is ellenálló virágokat tud-
janak telepíteni. Eddig 4 ezer ve-
gyes színvilágú árvácskát és több, 
mint 2 ezer nefelejcset ültettek 
el. A munkálatokat Nagy Ágnes 
városi főkertész szalmai irányítá-

sával végzi a Kiskunfélegyházi Vá-
rosgazdálkodási Intézmény. A cél 
az, hogy minden évszakban üde, 
virágos parkok várják a félegyhá-
ziakat és az ide látogatókat. 

Rádi Rudolf, a KVI műszaki 
vezetője elmondta, hogy a közeljö-
vőben még 4 ezer százszorszépet, 
3 ezer kisvirágú árvácskát, 5 ezer 
virághagymát (köztük tulipán, kró-
kusz, nárcisz, jácint és díszhagy-
ma) telepítenek. Így a havas tél el-
múltával is szinte azonnal virágba 
borulhatnak Félegyháza terei.

Virágos terek 
minden évszakban
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Az aradi vértanúkra emléke-
zett a város október 6-án. A 
167 évvel ezelőtt történte-
ket Csányi József idézte fel 
ünnepi beszédében. A pol-
gármester így fogalmazott: 
„Az aradi tizenhármak példát 
mutattak nekünk emberség-
ből, hazafiságból és tenni 
akarásból.” 

A művelődési központban 
tartott megemlékezésen „Arad 

könnyei” címmel a kiskunfélegy-
házi Constantinum Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium, 
valamint a Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Is-
kola tanulói adtak műsort. Köz-
reműködött a Padkaporos Nép-
táncegyüttes és Kollár László. 
Az ünnepség után a múzeummal 
szembeni emlékműnél helyezték 
el az emlékezők a tisztelgés ko-
szorúit, és mécseseit.

Az aradi vértanúk példát mutattak nekünk emberségből

Méltó megemlékezés 1956-ról
Egy merész és szokatlan emlékhelyről
Kiskunfélegyhá-
za város képvi-
selő-testülete 
úgy döntött, 
hogy az 1956-os 
események hat-
vanadik évfordu-
lója alkalmából 
emlékművel fe-
jezi ki tiszteletét 
a forradalmárok 
előtt. Az emlék-
helyet Szabó 
Ildikó művész-
tanár és Bozóki 
István kőfaragó 
mester, szob-
rászművész ál-
modta meg. Az 
alábbiakban Rosta Ferenc alpolgármes-
ter segítségével fejtjük meg – ő fogal-
maz így – „a merész és szokatlan” alko-
tás szimbolikáját.

– Nem szépségével, inkább meghökkentő, 
szokatlan formájával és hordozott tartalmá-
val hívja fel magára a figyelmet ez az alkotás 
azt hirdetve: az úton, amelyre állíttattunk, 
végig kell mennünk. Lesznek, illetve vannak 
kapuk, amelyeken akkor is át kell mennünk, 
ha nem akarunk, és olykor mártírok leszünk 
– mondja a Blaha Lujza téri Hősök parkjában 
elhelyezett, 280 cm magas és 3 m átmérőjű, a 
görög ábécé Omega betűjelét formázó mész-
kő ívről a kulturális ügyekért felelős alpolgár-
mester. Rosta Ferenc arra is utalt, hogy az 
Omega a keresztény szimbolikában a vég jele, 
de ez esetben a kommunista hatalom végére 
utal. A köríven 60 évszám szerepel. Az első az 
1956-os az utolsó a 2016-os az Omega jel két 
vízszintes szárán kiemelve nagyobb méretben 
található. Az ív tetején a rendszerváltás éve 
rövidítve látható – ’89. Ekkor ért ténylegesen 
véget az a rendszer, amely ellen 1956-ban fel-
kelt a nép. A politikai fordulatot fejezi ki az is, 
hogy a felírt évszámok iránya innentől meg-

változik. Az ív hátoldalán egy Márai Sándor 
idézet fut, amely így hangzik: „Egy nép azt 
mondta, elég volt.”

A Kossuth utcai járdától egy méter széles 
díszköves út vezet át az ív alatt egy 140 cm 
magas, 3 m széles falig. A felirat, amelyet a 
falon látunk egy vezérlő gondolat az ide ér-
kezőknek, az úton járóknak Arany Jánostól: 
„Élni fog a nemzet, amelyik összetart”.

Az emlékmű hatókörén belül, de lényegében 
önállóan áll két kopjafa, a faltól néhány mé-
terre jobbra, illetve balra. Ezek a korábban el-
helyezett 1956-ra utaló emlékeztető jelképek, 
melyek a polgármesteri hivatal udvarában, 
valamint a Hősök Parkjában álltak.

– Ez a mostani hatvan esztendős évfordu-
ló lehetőséget adott arra is, hogy egy térbe 
helyezzük el e történelmi esemény félegy-
házi emlékeit. Így válik az emlékműből egy 
nagyobb léptékű emlékhely – mondta Rosta 
Ferenc.

Az emlékműről és a városban történt forra-
dalmi eseményekről egy kiadvány is készült. 
Az alkotás avató ünnepségét október 23-án, 
17 órakor tartják, amelyre mindenkit szere-
tettel elvárnak.

Tettekre sarkalló 
bátorság 
Amikor felelevenítjük magunkban az 1956-os 
eseményeket, legtöbbször nem Kiskunfélegy-
háza jut róla eszünkbe. A „műegyetem” diákjai, 
a rádió ostroma, sortűz, pesti srácok a Corvin 
közben. Az emlékezetünkbe kövült heroikus 
események jelentős része a fővárosban zajlott.

1956-ban Budapest az ország szíveként dob-
bant meg a síri csöndben. Úgy, hogy azt min-
denki hallotta. Majd újra megdobbant és verni 
kezdett. Egyre hevesebben lüktetve pumpálta a 
reményt az ország ereiben. Felkeltette Magyar-
ország egy testét az alélt kábulatból, a végtelen-
nek tűnő lidércnyomásából, amelybe a szovjet 
elnyomás és az őket kiszolgáló hitvány kollabo-
ránsok döntötték az országot. Mindaddig, amíg 
a bátrak felismerték, hogy ha ver a szív, mozog-
hat a kar is. Ebben a megvilágosult pillanatban 
tört ki a forradalom, a vidék Magyarországán. 

Kiskunfélegyházán felismerték a történtek 
jelentőségét. Megértették, hogy eljött az idő, 
amikor cselekedni kell. Itt, a mi városunkban 
ők voltak a bátrak, akiknek örökké tisztelettel 
adózunk. Ahhoz, hogy valaki hőssé váljon és 
megdicsőüljön nem feltétlenül szükséges fegy-
verropogás és az ifjonti hév. Kell viszont kétség, 
felelősségtudat és bátorság. Bár a hősiességnek 
nincs képlete, de meggyőződésem, hogy akik 
akkor cselekedtek, képesek voltak legyőzni a 
félelem szülte kétségeiket, felelősségtudatok fe-
lülkerekedett rajtuk és bátorságuk tettekre sar-
kallta őket. Hazánk történelmének legtisztább 
és legvalódibb pillanatában, amit nem lehet vi-
tatni, vagy kétségbe vonni. 

1956 a magyar lélek magyarázata és legpon-
tosabb diagnózisa. 

Városunkban, Kiskunfélegyházán 2016-ban, 
az események 60. évfordulóján került helyére 
a forradalomnak tisztelgő emlékmű, a Hősök 
park jában. Régi adósságát pótolta ezzel a város. 
Úgy érzem, legalább 60 évet késtünk.  

 Csányi József 
 polgármester
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ÖN KÉRDEZ – A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Megújulnak a városrészek gyűjtőútjai
Az utak állapota alapvetően határozza meg egy település életét, 
a fejlődés esélyét és lehetőségeit. Tudják ezt a félegyháziak is, 
hiszen a Polgármester válaszol rovatunkba érkező kérdések je-
lentős része egy bizonyos út, vagy útszakasz leaszfaltozásának, 
megújulásának lehetőségét firtatja. S bár a konkrét kérdésekre 
az érintettek postán vagy elektronikus levélben minden esetben 
választ kapnak, fontosnak éreztük olvasóink tájékoztatására 
összefoglalni a városvezetés ezirányú terveit, amiben Csányi Jó-
zsef polgármester volt segítségünkre.

– Mivel a megelőző évtizedekben 
e téren nem tudott előrelépni a 
város, a félegyházi úthálózat ret-
tenetesen leromlott. A legtöbb 
ember számára érzékelhető vál-
tozást a különböző városrészek 
gyűjtőútjainak feljavításával le-
het elérni, ezért a polgármesteri 
programban ezek rendbetételét 
tűztük célul, beleértve a Bankfa-
lut, Molnártelepet, Móravárost, 
Kossuthvárost, és természetesen 
a külterületet. Szinte haladéktala-
nul, még 2015-ben meg is kezdtük 
a munkát a külterületi részekkel, 
idén pedig folytattuk a Kiskun utca 
első szakaszával – amely a követ-
kező években tovább épül – vala-
mint a Csáky utcával és a Csólyosi 
út egy kilométeres szakaszával. 
Ezzel párhuzamosan új parkolók 
és járdaszakaszok épültek városz-
szerte, tovább javítva a közlekedés 
feltételeit.

– Az útépítés a legköltsége-
sebb beruházások közé tarto-
zik. Milyen kilátások vannak a 
jövőre nézve?

– A vállalkozóbarát város-
politikának már kézzelfogható 
eredményei vannak. Félegyháza 
költségvetése stabil, az ipari par-
kunk két év alatt szinte megtelt, 
bevételeink a vártnál is jobban 
alakultak. Ez teszi lehetővé, hogy 
a nevelési-oktatási, valamint szo-
ciális intézmények fejlesztésén túl 
az infrastrukturális beruházások-
ra is jelentős összegeket tudunk 

elkülöníteni. A képviselő-testület 
döntése alapján jövőre még je-
lentősebb összeget, előrelátható-
an az idei évi ráfordítás dupláját 
tudjuk erre a rendkívül fontos fel-
adatra költeni.

– Mire lesz elég ez az összeg?
– A Bankfaluban folytatódik 

a Kiskun utca építése, amely a 
tervek szerint pár év alatt teljes 
hosszában megújul. A Kossuth-
városban a Dessewffy utcán évti-
zedek óta kénytelenek elviselni a 
lakosok az áldatlan állapotot. Ezt 
most az út teljeskörű újjáépítésé-
vel végérvényesen felszámoljuk. 
Az új útburkolatra a tervek szerint 
mintegy 100 millió forintot költ a 
város. A Bikahegy és a Móravá-
ros összeköttetése valósul meg a 

Kökény utca leaszfaltozásával, de 
a Csanyi úti idősek otthona és a 
sportpálya közötti összekötő út 
aszfaltozásával is régi probléma 
oldódik meg. Jövőre folytatjuk a 
Csólyosi út aszfaltozását újabb 
egy kilométeres szakaszon. Ami-
vel adósok maradunk még a vá-
rosrészi csomópontok közül, az 
a Móravárosban a Nefelejcs utca. 
Ez önmagában is nagyon jelen-
tős tétel, ennek ellenére a ciklus 
végéig mindenképpen megoldást 
találunk a szükséges pénz előte-
remtésére.

– Említést tett a parkoló és 
járdaépítési programról. Milyen 
nagyságrendben valósulnak 
meg városszerte ezek a fontos 
infrastrukturális beruházások?

– Jövőre 45 új parkoló épül a 
városban, ebből 28 a Darvas té-
ren, 10 a Marosvásárhelyi utcában 
valósul meg. Emellett – a Petőfi 
Sándor és a Kun utca közötti 280 
méteres szakasszal együtt – mint-
egy 400 méterrel növekszik az új 
járdaszakaszok hossza. Itt szeret-
ném felhívni a lakosság figyelmét 
a városi járdaépítési programra, 
amelynek keretében a lakossági 
járdaépítést méterenként 2300 
forinttal támogatja az önkormány-
zat, a lakónak „csak” a saját mun-
káját kell hozzátennie. A program 
részleteiről rövidesen átfogó tájé-
koztatást is adunk, de az érintettek 
addig is tájékozódhatnak a körze-
ti önkormányzati képviselőknél. 
Ezekkel a műszaki infrastrukturá-
lis fejlesztésekkel egyrészt az itt 
élők biztonságát és komfortérzetét 
szeretnénk javítani, másrészt új 
perspektívákat nyitni Félegyháza 
fejlődése előtt.

 T. T.
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Megkezdődött a hivatalos fűtési szezon, a félegyházi otthonok-
ban, ingatlanokban ki-ki az adottságok és a lehetőségek függ-
vényében védekezik a hideg ellen. Ezt megelőzően azonban 
fontos ellenőriztetni, szükség esetén kitisztíttatni a kéménye-
ket, és érdemes átvizsgáltatni a gázkonvektorokat, kazánokat 
is. Sokan pénzügyi szempontból is készülnek a téli időszakra: jó 
előre megvásárolják a szükséges fát, egyik-másik helyiségben 
alacsonyra tekerik a fűtést, vagy a gázszámlát átalánydíjban 
egész évben egyenletesen fizetik.

Halasi Erzsébet (64): – Felké-
szültem a fűtési szezonra, kon-
vektorokkal fűtők a lakásban. A 
fűtést már bekapcsoltam, az idő-
járás megkövetelte. A konvekto-
rokat augusztus végén szerelővel 
megvizsgáltattam, kitisztíttattam. 

A szakember ilyenkor nemcsak át-
nézi, be is gyújtja a készülékeket. 
Az időjárás-előrejelzés szerint hi-
deg télnek nézünk elébe. Spórolni 
úgy tudok, hogy nem fűtök min-
den helyiséget és a hőmérsékletet 
sem viszem túlzásba.
Hendó Istvánné (74): – Új építé-
sű társasházi lakásban élek, ahol 
minden évben megvizsgálják a 
központi kazánt, valamint a ra-
diátorokat. Szerencsére a rezsi 
kevésbé megterhelő a régebben 
épült lakásokhoz képest, nálam 
modernebb a fűtés és a nyílászá-
rók is újak. A hőmérsékletet en-

nek ellenére alacsonyan tartom, 
21 foknál nincs több a lakásban.
Molnár Sándor (74): – Régebbi 
típusú belvárosi lakásban élek, 
ahol gázkonvektorokkal fűtök. 
Korábban megnézettem a konvek-
torokat, a társasház kéményeit 

szakember vizsgálta át. Anyagilag 
megterhelő a fűtési szezon, ezért 
a szolgáltató felé átalánydíjat fi-
zetek, így a téli hónapokban sem 
emelkedik meg a gázszámlám.

Szalai Józsefné (79): – Gázkon-
vektorokkal fűtök, amiket rend-
szeresen megvizsgáltatok a fűtési 
szezon előtt. Fontos odafigyelni a 
készülékek állapotára, így meg-
előzhető a baj. Nyáron félretettem 
a téli hónapokra és 20-21 foknál 
nem melegítem fel jobban a la-
kást. Enyhébb télre számítok, bí-
zom benne, hogy kitart a spórolt 
pénzem a fűtési szezon végéig.

KÖRKÉRDÉS: Felkészült-e a fűtési szezonra?

Képviselők munkában – Zöld városrész formálódik
– Ez a térség gyermekkorom helyszíne. 
Itt nőttem fel, ide köt az életem, ismerem 
minden zegzugát – kezdi Gyenes Attila kör-
zete bemutatását, amikor mindennapi kép-
viselői teendőibe kértünk betekintést. Mint 
mondja, igazán büszke arra, hogy a több 
ciklusból álló képviselői munkája során na-
gyon jó kapcsolatot épített ki a lakókkal.

– Csaknem minden utcában van valaki, aki 
azonnal jelez nekem, ha megoldásra váró prob-
léma adódik. Így aztán egyfajta utcabizalmi há-
lózat áll mögöttem. Megtiszteltetésnek érzem, 
hogy az emberek megbíznak bennem, és na-
gyon megnyugtató, hogy a városvezetés, az ön-
kormányzati dolgozók, a KVI mindig rugalmas 
és hatékony segítséget nyújtanak a feladatok 
megoldásához.

– Vannak visszatérő problémák?
– Más jellegű feladatok adódnak a családi 

házas és az emeletes házas városrészekben a 
szelektív szemétgyűjtéstől az átereszek kitaka-
rításáig. Folyamatosan foglalkozni kell például a 
közlekedés, a parkolás, a csapadékvíz-elvezetés, 
a közvilágítás problémáival, és természetesen 
a közterekkel. Ez utóbbi terén óriási segítséget 
nyújt Ódor László és a közmunka programban 
résztvevők csapata. Az én körzetemben vannak 
például a legnagyobb méretű fák a városban. 
Ezek általában védett platánok, tölgyek, hárs-
fák, amelyeknél a levelek őszi elszállítása, a 
gallyazás, a viharkár utáni rendbetétel megle-
hetősen sok feladatot ró ránk. Köszönet illeti 
az érintett lakókat, amiért kiveszik a részüket 
ebből az óriási munkából. Ugyanakkor ezek a 
csodálatosan szép ligetek szerves részei a kör-
zet sajátos arculatának, és az én szívemnek kü-

lönösen kedvesek. Elkötelezett vagyok ugyanis 
a környezeti nevelés mellett, amit a képviselői 
munkámban is igyekszem érvényre juttatni. 

– Miképpen?
– A körzetben található gólyafészek – amit 

néhány éve felújítottunk –, valamint számos 
odú és madáretető van kihelyezve. Ebben is 
szeretnék továbblépni, és egy nagyon „zöld” vá-
rosrészt kialakítani. Van mire építeni. Ez látszik 
abból is, hogy kiemelkedően sokan neveztek a 
Virágos Félegyházáért versenyre, és több díja-
zottunk is van. Szép eredményt ért el például a 
Dankó utcai lakóközösség, akik ezzel összefo-
gásból is példát mutatnak.

– Milyen fejlesztések, beruházások kör-
vonalazódnak a közeljövőt illetően?

– Számos oktatási intézmény található a 
körzetben a bölcsődétől az óvodán és általá-
nos iskolán át a középiskolákig. Természetesen 
mindegyiknek sajátos igényei, problémái van-
nak, amelyek megoldásában ugyancsak igyek-

szem segíteni. Nagy reményt fűzök például a PG 
tornacsarnok építéséhez. Ehhez a projekthez 
– sikeres pályázat esetén – mintegy 168 mil-
lió forinttal járul hozzá a város. Maga a beru-
házás további fejlesztéseket is generál, hiszen 
a megnövekedett igények kielégítésére például 
a Marosvásárhelyi utcában parkolókat fogunk 
építeni. A körzet egészen jól áll az energetikai 
korszerűsítések terén, az energiakímélő tech-
nológiákat alkalmazó felújításból alig néhány 
lakóközösség maradt ki. Bízom benne, hogy 
számukra is hamarosan adódik lehetőség.

Jó látni, hogy nem csak egyre több fiatal költö-
zik be a körzetbe, de sok az építkezés, a felújítás 
is. Ugyancsak speciális igényeket fogalmaznak 
meg a körzetben dolgozó vállalkozók, üzlettulaj-
donosok is. Folyamatos figyelmet igényel a Sze-
gedi út – Gábor Áron utca találkozásánál, a bol-
tok környékén lévő parkolók rendben tartása. A 
szolgáltatóház környékén, a Kossuth utcai ABC-
nél további parkolók építését tervezzük. Nagyon 
nagy öröm és büszkeség számomra a Horváth 
Zoltán utcai park kialakítása, amit képviselői 
munkám kiemelt jelentőségű állomásának tekin-
tek. Fontos fejlesztés a Majsai úti vasúti átjáró 
átépítése is, amit ezekben a napokban kezdenek 
meg. Feladat azonban így is maradt bőven: sze-
retnénk megoldani itt is a csapadékvíz-elvezeté-
sét az Attila utcához hasonlóan. Munkám során 
kiemelt szerep jut a rászoruló emberek, csalá-
dok segítésének, amiben a Katolikus Karitász, 
a Szent István plébánia és a segédszervezetek 
támogatását is igénybe veszem. Ez a helyi „szo-
ciális háló” szerencsére nagyon jól működik. Így 
elmondhatom, hogy a körzetben nem marad ma-
gára, aki rászorul.
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Patináját fényesítve születik újjá az uszoda
A félegyházi uszoda mindig 
is a közösségi élet egyik fon-
tos színtere volt. Sokan őriz-
nek nosztalgikus emlékeket 
azokból az időkből, amikor a 
bejáratnál büfé, tágas csa-
ládi öltözők, üzletek várták 
a látogatókat, a törzsvendé-
gek köszöntötték egymást, az 
úszásoktatásra érkező gyerek-
csapat meg Köhler Józsi bácsi, 
a legendás mesterfodrász üz-
lete előtt zsibongott.

A régi hangulat egycsapásra a 
múlté lett a 2007-es felújítás után. 
Az elmúlt csaknem tíz év gyakorlata 
bebizonyította, hogy az új struktú-
rában kialakított öltözők és ven-
dégváró tér sem nem kényelmes, 
sem nem komfortos. A bejutás ké-
nyelmetlen, az öltözők szűkek, az 
uszodatérig vezető zeg zugos folyo-
só nyomasztó. Mindezeket össze-
vetve a jelenlegi városvezetés még 
2015-ben döntött arról, hogy jóvá-

teszi a múlt elhibázott lépését, és 
visszaállítja a régi állapotot, a kor 
igényeinek megfelelő színvonalon. 
A munkálatok nemrégiben meg-
kezdődtek. Csányi József polgár-
mester és munkatársai a napokban 
megtekintették a helyszínt, amely 
idén mintegy 200 millió forint ön-
kormányzati forrás felhasználásá-
val kap új arculatot. Csányi József 
azt is elmondta, hogy ez csak a kez-
det: Félegyháza közkedvelt fürdő-

jének szépítése és korszerűsítése 
jövőre tovább folytatódik.

A beruházás részleteiről meg-
tudtuk, hogy az épület felújítása 
során nem csak tágas öltözőb-
lokkot alakítanak ki, de bérelhető 
üzlethelyiségek és büfé is települ 
az épületbe. A felújítás második 
ütemében kerül sor a karórás be-
léptető-rendszer  kiépítésére, és 
felújítják a korábban tornaterem-
ként használt helyiséget is.

A felújítást követően padlófű-
téssel ellátott fogadótérben pihen-
hetnek meg az uszoda látogatói, 
ahonnan megközelíthetik az üzlet-
helyiségeket, a büfét, a pénztárt, 
valamint beléptető kapun keresztül 
az öltözőket és onnan az uszodát. 
Az előváró üzletei és a büfé bárki 
számára látogatható lesz (itt külön 
mosdó áll majd rendelkezésre), 
azonban az öltözőterületre csak 
belépőjegy, vagy bérlet megváltá-
sával lehet belépni. A terület biz-
tonságát mozgásérzékelők és biz-
tonsági kamerák fogják felügyelni.

A beléptető kapun keresztül el-
érhető, padlófűtéses, modern szel-
lőzőrendszerrel ellátott, kabinos 
rendszerű öltözőtérben 252 darab 
öltözőszekrény szolgálja majd a 
látogatók kényelmét. A felújítás 
második ütemét követően az öl-
tözőszekrények chipes karórával 
lesznek nyithatók.

Az öltözőtérből a fürdőblokkon 
keresztül egy folyosón át vezet 
az út az uszodába, ahonnan nyá-
ri szezonban a strand területe is 
megközelíthető lesz. Az épület egy 
részében olyan mosdók kapnak 
helyet, amelyeket csak a kültér-
ről, tehát a strand területéről le-
het megközelíteni, valamint külön 
helyiséget alakítanak ki az uszoda 
megfelelő vízminőségét biztosító 
vegyszerek tárolására is.

A felújítás második ütemében 
épül meg a büféhez tartozó kert-
helyiség, valamint a különböző 
célokat szolgáló pavilonok és üz-
lethelyiségek.

A felújított épület laposte-
tő-szerkezete szigetelést kap, ami 
hőszigetelési szempontból is ked-
vező, s emellett megszűnnek a 
beázások is. A korszerűtlen nyílás-
zárókat az épület teljes területén 
lecserélik, a külső homlokzat fel-
újításával, de az eredeti formákat 
megtartva az építmény teljesen 
újszerű külsőt kap.

Az így újjászülető uszoda és 
strand a tervek szerint nevében is 
megújul. Erről októberi ülésén ha-
tároz a képviselő-testület.

Újabb társasház energetikai felújí-
tása történt meg Félegyházán. A 
Dr. Holló Lajos utca 85. szám alat-
ti épületben szükséges munkála-
tok a több, mint 21 millió forintos 
kormányzati támogatás mellett 
csaknem 9 és fél millió forintos 
önkormányzati hozzájárulással 
váltak lehetővé. A beruházás so-
rán megvalósult a 19 lakásos épü-
let komplex felújítása, összesen 
mintegy 63 millió forint összeg-
ben. Minderről Csányi József 
adott tájékoztatást az október 
13-án, csütörtökön megrendezett 
átadási ünnepségen.

Az önkormányzat idei költség-
vetésében több, mint 51,5 millió 
forinttal támogatta összesen hat 
társasház (Horváth Z. u. 2-4-6., 
Kossuth u. 14., Mónus I. u. 2/A-B., 

Holló L. u. 28., Dr. Holló L. u. 85. 
és Dr. Holló L. u. 87.) energetikai 
felújítását. Valamennyi lakóközös-
ség pályázata nyert, így az „Otthon 
Melege Program” keretében mind-
egyik helyszínen megtörténnek a 
szükséges felújítási munkálatok.

Az ünnepélyes átadón részt 
vett Bense Zoltán önkormány-
zati képviselő, aki az elavult 
épületek korszerűsítésének fon-
tosságáról beszélt, és elismerő-
en szólt a lakók előrelátásáról 
és felelősségérzetéről, amiért 

vállalták az anyagi áldozattal 
járó, és olykor a türelmüket is 
próbára tevő beruházást. Dr. 
Ónodi Izabella, a térség önkor-
mányzati képviselője kiemelte: 
nagy öröm és szerencse, hogy a 
sikeres gazdálkodásnak köszön-
hetően a város megengedheti 
magának az ilyen jellegű felújí-
tások támogatását. A képviselő 
a lakóház történetét felidézve 
elmondta, hogy az 1985-ben 
iparosított technológiával épült 
ötszintes épület felújítása már 
nagyon égető volt, ami most 
komplexen valósult meg. Megú-
jult az épületgépészet, kiváltot-
ták az életveszélyes gyűjtőkémé-
nyeket, továbbá hőszigeteléssel 
és új nyílászárókkal növelték az 
itt lakók komfortérzetét.

Újabb 19 család élhet komfortosabb otthonban
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A Móra Ferenc Gimnázium 
elődjében, az Állami I. Lász-
ló Gimnáziumban 1949-ben 
indult az első négyosztályos 
képzés. A kezdő évfolyam IV. 
b osztályának humán tagoza-
tos öregdiákjai október 15-én 
tartották 63. érettségi talál-
kozójukat.

Az osztálytalálkozó főszerve-
zője Marschalek Györgyné el-
mondta, hogy nagy létszámmal 
érettségiztek, de még a mostani 
találkozóra is 20 egykori osz-
tálytársnak küldhettek meghívót, 
akik közül 14-en el is jöttek. So-
kan már sajnos nem lehetnek 
közöttük. Róluk és egykori taná-
raikról gyertyagyújtással emlé-
keztek meg. Vannak olyanok is, 
akik bár külföldön élnek, fontos-

nak tartják, hogy hazajöjjenek a 
találkozókra. 

– A diákkori sérelmekre, igaz-
ságtalanságokra – amelyekből az 
ötvenes években volt bőségesen 

– fátylat borítottunk. A mostani 
találkozókon a család, a minden-
napjaink történései vannak a kö-
zéppontban – tette hozzá Márta 
asszony.

Hirdetés

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

A szavazat lehet az elismerés jele
Mint ahogyan arról korábban 
beszámoltunk a Richter Ara-
nyanyu-díjra jelöltek között 
– első félegyháziként – Garai 
Erzsébet neve is szerepel, akit 
hivatása, és önzetlen segítő 
munkája révén a helyi boldog-
ságklub terjesztett föl az elis-
merésre. 

Erzsébet a művese állomás 
főápolójaként, és a hétköznapok-
ban gyakorolt önzetlen segítségé-
vel is sok embernek okoz örömet, 
mégsem gondolt még egyszer 
sem arra, hogy ezért elismerést 
kapjon. A díjra jelölésről is már 
csak akkor értesült, amikor hat-
száz főből bekerült az első 16-ba. 
 – Madarat lehetett velem fogat-
ni, úgy örültem. Sírva köszöntem 

meg a jelölést, mert ek-
kora ajándékot még sen-
kitől sem kaptam. 1986 
óta dolgozom, és akinek 
tudok, segítek. Adni va-
lóban jó, örömet okoz, és 
nem várok el ezért sem-
mit – mesélte magáról a 
boldogságklub tagja, jóté-
konysági szervezetek ak-
tivistája, a kedvességével 
is gyógyító asszony, aki az 
Aranyanyu cím elnyerését 
élete munkájának elisme-
résének tekintené. Támo-
gassuk benne, hogy telje-
süljön az álma, és, hogy 
mások is erőt merítsenek 
példájából az önzetlen se-
gítséghez!

30 éves 
a cipőgyári 
klub
– Voltak nehéz időszakok a klub 
életében, de minden problémát 
megoldottunk, mert a sima 
úton könnyebb a járás. Együtt 
tudtunk maradni, hónapról hó-
napra örömmel találkozunk. 
Összejöveteleinken megosztjuk 
egymással örömeinket, bánata-
inkat, közös ünnepeket tartunk, 
de fontos témákban előadáso-
kat is szervezünk. Szeretünk 
kirándulni is. Most éppen Ma-
kóra készülünk, ahol a városné-
zés után egy kis fürdőzés vár a 
klubtagokra – mondta el Forgó 
Gyuláné Piroska, a Cipőgyári 
Nyugdíjas Klub vezetője október 
15-én, a Szakmaközi Művelődé-
si Házban megtartott jubileumi 
összejövetelen.

Ajándék 
Mezgés 
szendvicsek
Az élelmezési világnap és a 
kenyér világnapja alkalmából 
a rászorulókra is gondoltak a 
Mezgés diákok. Ebből az alka-
lomból több, mint 200, saját 
készítésű szendviccsel ajándé-
kozták meg a hajléktalanszálló 
lakóit.

Őszköszöntő fesztivál a lakótelepen
Két év szünet után, október 15-én ismét Ősz-
köszöntő Lakótelepi Fesztivál várta a Petőfi 
lakótelep és a város közönségét. Szombaton a 
koncertfúvósok programja után Horváth Gá-
bor önkormányzati képviselő és Csányi József 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, kö-
zöttük Félegyháza erdélyi testvértelepülése, 
Korond küldöttségét. A lakótelepiek szívesen 
fogadták a programot, a gyerekek pedig már 
a megnyitó idején is a játszóparkban múlatták 
az időt. Vasárnap többek között főzőverseny 
várta az érdeklődőket, amelyre 17 csapat ál-
lított bográcsot. Míg az ételek rotyogtak, a vi-
dámpark játszóeszközeit és a népi játékokat a 
gyerekek folyamatosan nyüstölték.

63 év után újra találkoztak
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Irigylésre méltó fiatalossággal, szellemi frissességgel fogad-
ta 95. születésnapján a városvezetés köszöntését Szamosi 
Ferencné. A pezsgős koccintás után Mária néni elárulta ven-
dégeinek, Csányi József polgármesternek, Balla László alpol-
gármesternek és Bense Zoltán önkormányzati képviselőnek, 
hogy jó kondícióját sportos életvitelének köszönheti. Nem-
régiben még Félegyháza utcáin is kerekezett naponta, gyer-
mekei a balesetveszély miatt azonban óvták ettől, így most 
egy szobabiciklin teker néhány kilométernyit naponta. Mint 
mondta, ennek is megvan az előnye, mert közben a televíziót 
is lehet nézni.

A szépkorú hölgy iparos család 
gyermekeként 1921. szeptem-
ber 30-án, Kiskunfélegyházán 
született, és iskolába is ide járt. 
Az akkori Constantinum Intéz-
ményében az apácák növendé-
keként fejezte be tanulmányait. 
1942-ben ment férjhez, 1944-ben 
megszületett Bandi fia. A közben 
kitört a háborúra így emlékezik: 
– A katonatiszt feleségeket és 
gyermekeiket az orosz csapatok 
és a front elől lovas kocsi karavá-
nokon menekítették nyugat felé. 
Az egy éven át tartó viszontagsá-

gos nyugat-dunántúli bolyongás 
után térhettünk csak haza az ak-
kor már egy éves Bandikámmal. 
Férjem is előkerült a frontról, s 
megválasztották Kiskunfélegyhá-
za katonai parancsnokának. Ezt 
követően, mivel férjem eredeti-
leg pedagógus volt, kikerültünk 
egy Félegyháza környéki tanyasi 
kisiskolába, ahol 1946-ban Gyuri 
fiam is megszületett.

Később férje a Szabadság téri, 
majd 25 éven át a József Attila 
Általános Iskola igazgatója volt. 
1982-ben halt meg.

Mária néni a Petőfi Sándor 
Gimnázium, később a Móra Fe-
renc Gimnázium gazdasági ügy-
intézőjeként dolgozott, innen 
ment 1977-ben nyugdíjba. Gyuri 
fia építészmérnök, Bandi tanár 
lett, öt unoka és négy dédunoka 
aranyozza be napjait. 

Nincs fontosabb, 
mint tartozni 
valakihez
Kedves ünnepi műsorok, sü-
teményekkel terített aszta-
lok várták a Szivárvány Sze-
mélyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény lakóit és család-
tagjaikat október 8-án a „la-
kó-rokon” találkozón. A Ná-
dasdy utcai és a Csanyi úti 
otthonban is családtagok, 
gyermekek, unokák, ismerő-
sök keresték meg az ellátot-
takat, és töltöttek el néhány 
szeretetteljes órát beszélge-
téssel, barátkozással.

– Ellátottaink életében az ilyen 
találkozásoknak van a legnagyobb 
jelentősége, értéke – mondta 
köszöntőjében Gálig Erzsé-
bet, aki a lélek balzsamának 
nevezte a gondozottak és a csa-
ládtagok együtt töltött perceit.  
Az intézményvezető szerint nagyon 
fontos, hogy a szakszerű gondozás 
mellett a hozzátartozók szerető 
gondoskodása is az idős emberek 
életének része legyen. Hiszen nincs 
fontosabb, mint a valakihez tarto-
zás biztonsága.

A 95 éves Mária néni 
bringázás közben tévézik is
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A tehetség 
el ne vesszen
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
minősítést kapott 3 évre a Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanácstól a 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola. Az intézmény vezetője 
október 2-án vette át Budapesten a 
Magyar Tehetségszervezetek Szö-
vetsége oklevelét.

A Batthyány Iskola 2013. febru-
árjától működik Regisztrált Tehet-
ségpontként logikai-matematikai, 
testi-kinetikus, térbeli-vizuális és 
zenei területen tehetségazono-
sítás, tehetségfejlesztés, tehet-
ség-tanácsadás tevékenységi kör-
ben. A Kiváló Tehetségpont címre 
az akkreditációs bizottság a kétfé-
le, oktatást és képzést végző intéz-
ményt három éves munkája alap-
ján találta méltónak.

Böjte atya 
a Mezgében
Kiskunfélegyházára látogatott 
Böjte Csaba testvér október 
7-én. A Dévai Szent Ferenc Ala-
pítványt létrehozó ferences rendi 
szerzetes a Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
és a Nasztej Kft. meghívását elfo-
gadva, a cég és a képző intézmény 
munkájáról, együttműködéséről 
tájékozódott. A találkozó végén a 
vendéglátók és Csaba testvér ab-
ban egyeztek meg, hogy a mezgé 
az elkövetkező időszakban szíve-
sen fogadja gyakorlatra az erdélyi 
gyerekeket, a félegyházi diákokat 
pedig Erdélyben várják vissza 
egy-egy szakmai látogatásra.

Rózsa Pál igazgató és Dr. Nagy 
János, a Nasztej Kft. ügyvezetője 
részletesen tájékoztatta a ven-
déget az oktatási intézmény és a 
gyakorlati hely hasznos együttmű-
ködéséről. Elmondták, hogy külö-
nös hangsúlyt fektetnek az elmé-
leti képzés és a gyakorlati oktatás 
összehangolására. Bemutatták az 
iskola tangazdaságát, zöldség-gyü-
mölcs feldolgozó és húsipari tan-
üzemét, valamint a mintaboltot. 
Elmondták, hogy a tanulók képzé-
sében hangsúlyosan jelenik meg 
a „termőföldtől az asztalig” elvű 
szemlélet, vagyis nagy gondot for-
dítanak a helyben előállított élel-
miszer-alapanyagok magas szintű, 
igényes feldolgozására is. Ezt az 
iskola felszereltsége, a megfelelő 
gyakorlati helyek, jól képzett taná-
rok és szakoktatók alapozzák meg.

Harmadik lett a platános csapat
A Platán iskola „Legnagyobb 
Magyar Nyomában” nevet vi-
selő csapata harmadik he-
lyezést ért el a szeptember 
végén megrendezett „A mi 
Széchenyink” országos vetél-
kedőn. A díjjal együtt kétna-
pos nagycenki kirándulást is 
nyert a csapat, amelynek tag-
jai Molnár Ádám, Retkes Han-
na és Szabó Máté 8. osztályos 
tanulók. 

A verseny regionális döntőjébe 
több, mint hetven csapat jutott 
be anyaországi és határon túli 
iskolák képviseletében. A platá-
nosok innen második helyezett-
ként jutottak tovább az országos 
döntőbe, ahol a történelem átfogó 
ismerete mellett képzőművészeti, 

zenei és irodalmi jártasságukról 
is bizonyságot adtak.

A csapat felkészítő tanára Tar-
jányi Xénia, rajz-történelem sza-

kos tanárnő volt, a felkészülésben 
segítséget nyújtott Gajdacsiné 
Vízhányó Brigitta és Kőháziné 
Kovács Mária is.

A Kiskunfélegyházi Dózsa György 
Iskolában kiemelt figyelmet fordí-
tanak az idegen nyelvek oktatásá-
ra – tudtuk meg Drozdik Márta 
intézményvezető-helyettestől, aki 
szerint a munkaerőpiacon ma 
már elengedhetetlen legalább 
egy idegen nyelv ismerete, kész-
ségszintű használata.

– Arra törekszünk, hogy a di-
ákok örömmel, szívesen tanulják 
az idegen nyelveket. Ezt érdek-
lődésük, motivációjuk felkelté-
sével igyekszünk elérni. Az angol 
nyelvet a tanulók csoportbontott 
órákon sajátítják el. Ennek cél-
ja, hogy a képességeken alapuló 
homogén csoportokat hozzunk 
létre. A hasonló képességű diá-
kok között ugyanis még nagyobb 
lehetőség nyílik a differenciált 

munkára, továbbá a kimagasló 
képességek optimális fejleszté-
sére és a hátrányok kompenzálá-
sára. Így a gyerekek képességeik 
és adottságaik szerinti tempóban 
sajátíthatják el az adott idegen 
nyelv alapjait. Ennek is köszön-
hető, hogy az iskola diákjai a 8. év 
végére nagy létszámban tesznek 
sikeres alapfokú (esetenként kö-
zépfokú) nyelvvizsgát. Mint pél-
dául ebben a tanévben Farmasi 
Ádám, Hajagos Réka, Kordás 
Eszter, Kürti Gergely, Nagy 
Bence, Ónodi Sára, Szmilkó 
Adél, Terjék Emese, Varga Aliz 
(alapfokon), Bakó Liza (közép-
fokon). Felkészítő tanáruk: Pin-
tér Anna – mondta el az intéz-
ményvezető-helyettes, aki ezúton 
is gratulál a diákoknak. 

Jó kezekben 
a jövő 
állattartói
Az állatok szeretetét, az irántuk 
érzett felelősséget nem lehet 
könyvekből megtanulni. Jól tud-
ják ezt a Százszorszép óvodá-
ban, ahol az állatok világnapja 
alkalmából gazdag programok-
kal és közösen átélt élmények-
kel ajándékozták meg a kicsi-
ket és házi kedvenceiket. 

A gyerekek játékos feladatokon 
keresztül ismerkedtek az együtt-
élés és az állattartás szabályaival, 
az állatvédelem fontosságával, a 
kis kedvencek igényeivel. Erre a 
napra mindenki behozhatta házi 
kedvencét. A dadusok, óvó nénik 
segítségével lehetett cicákat és 
kutyákat simogatni, sünit etetni, 
papagájjal ismerkedni. A szülők 
pedig állatokat formázó ételekkel 
járultak hozzá a nap sikeréhez. A 
nap élményei bizonyosan hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ezekből a gye-
rekekből felnőttként is az életet 
tisztelő, felelős állattartók lesznek.

NYELVVIZSGA  
a Dózsa iskolában
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Gulyás István szerint a kockás 
papír és a ceruza mellett a sze-
rencse alapozhat meg egy vál-
lalkozást. Történetét hallgat-
va ide kívánkozik még valami, 
mégpedig a képesség a foly-
tonos megújulásra. A Félegy-
házi Pékség Kft. tulajdonosa 
élsportolóból lett üzletember, 
majd a véletlen – vagy a sors 
– egy malmot adott a kezébe. 

Először fogalma sem volt mit 
kezdjen vele, de a legjobbat akarta 
kihozni belőle. Ma havi 1000 ton-
na lisztet vásárol, és napi 35 tonna 
késztermék hagyja el az által irá-
nyított, európai színvonalú üzemet, 
hogy öt megyében 85 mintaboltból 
a családok asztalára kerülhessen 
a friss pékáru. Különösen büszke 
a kiflijükre, és a piacon egyedülálló 
mézes-kovászos Kunsági Betyár ci-
póra. Egy ízig-vérig félegyházi brand 
születésének nyomába eredtünk.

Gulyás István sosem tanult pék-
nek, és a malomipar sem izgatta 
korábban. 24 éves koráig kosárlab-
dázott, majd egy sérülés keresztbe-
húzta profi sportoló pályafutását. 
Vállalkozni kezdett, először a szü-
lők mintájára a vendéglátóiparban, 
majd a kereskedelemben, autóipar-
ban is kipróbálta magát. Kereste 
a helyét, és élt a rendszerváltás 
időszakában számolatlanul adódó 
lehetőségekkel. A 90-es évek végén 
adósság fejében a „nyakán maradt” 
a félegyházi malom. Értékesíteni 
nem tudta, s bár teljesen járatlan 
volt a szakmában, 1999-ben úgy 
döntött, hogy életet lehel a száz 
éves, korszerűtlen épületbe.

– Kezdetben a búzát meg a 
rozst sem tudtam megkülönböz-
tetni egymástól, de megtanultam 
a szakmát, és jó szakembereket 
gyűjtöttem magam köré. Egy év 
alatt csúcsra járattuk a malmot. 
Látható volt azonban, hogy túlsá-
gosan elavult és kicsi kapacitású 
ahhoz, hogy hosszútávon a piacon 
tudjunk maradni. Amikor 2001-ben 
adódott a lehetőség, hogy megvá-
sároljam a kenyérgyárat, először 
azt gondoltam, hogy itt fogom fel-
dolgozni a saját lisztemet. Tulaj-
donképpen egy üres gyárat vettem 
át elavult, borzasztó állapotban 
lévő üzemmel, munkaerő és piac 
nélkül. Hamar be kellett látnom, 
hogy két elavult üzem felfejlesz-
tése nem fog egyszerre menni, így 
nem sokat gondolkodtam, amikor 
vevő jött a malomra.

– Ekkor pontosan tudta már, 
hogy mit akar?

– Azt mindenképpen, hogy ter-
melni akarok. Azt láttam a malom- 
és a sütőiparban is, hogy kiváló 
szakemberek dolgoznak elavult, 
rossz körülmények között. Sokan 
nem tudtak fejleszteni, előrelép-
ni, önmagukat és a termékeiket 
menedzselni. Nálam viszont ez 
a szemlélet vélhetően születési 
rendellenesség. Lehetőséget lát-
tam valami új, valami előremutató 
megteremtésére, ami nagyon ins-
piráló volt.

– Hogy látja most, 15 évvel 
később? Megérte?

– A befektetett munka meghozta 
a gyümölcsét: 850-900 dolgozónak 
adunk munkát, s az idáig vezető 
úton sosem változtattuk meg az 
eredeti irányt, vagyis hogy olyan 
terméket adjunk ki a kezünk közül, 
amit a saját családunk asztalára 
is kitennénk: a legfinomabbat, a 
legjobb minőségűt, a legfrissebbet. 
Most is azt gondolom, hogy sem-

minek sincs nagyobb reklámereje, 
mint az elégedett vásárlónak.

– Mióta tudja, hogy brandet 
épít?

– Rengeteget jártam Nyugat-Eu-
rópában, és figyeltem mi törté-
nik. Tudtam, hogy ami ott van, 
előbb-utóbb ide is bejön. Ennek 
mintájára kezdtük el kiépíteni a 
mintabolt hálózatot, de négy évvel 
ezelőtt úgy éreztem, hogy ez még 
mindig kevés. Új stílus kell, ami 
egyedivé tesz, és ami a fejlett Eu-
rópa felé mutat. Olyan üzemet és 
rendszert akartam felépíteni, ahol 
nincsenek rejtegetnivaló rész-
letek. Az év végére befejezzük a 
négy éve elkezdett beruházást, 
amire az idei esztendő tette fel 
a pontot. Mintegy másfél milli-
árd forintot költöttünk 2016-ban 
fejlesztésre, s immár elmondhat-
juk, hogy egy európai színvonalú 
élelmiszer-előállító üzemünk van. 
Abban, hogy a Félegyházi Pékség 
márkanév lett, nagy szerepe van 
ennek a minőség melletti elköte-
leződésnek, ami egy ideje már tu-
datos brandépítés is.

– Gondolta menet közben, 
hogy ide vezet az út?

– Amikor a sportoló megnye-
ri a megyei bajnokságot, szinte 
azonnal az országosra koncentrál, 
és így tovább. Így van ez a vállal-
kozásban is: mindig egy kicsit to-
vábbgondolja az ember azt, ahol 
tart. Egyszerűen csak haladtam 
előre az álmaim után.

– Ez elég komoly önismereti 
útnak is tűnik.

– Az is. Kezdetben én is azt hit-
tem, hogy mindent tudok. Hosz-
szú út vezetett odáig, hogy elis-
merjem és bevonjam a munkába 
azokat, akik nálam fiatalabbak és 
lendületesebbek. Úgy gondolom, 
hogy ez a felismerés borzasztóan 
nagy lépés egy ember életében. 
Az enyémben is az volt. Tudtam, 
hogy mire vágyom, és képes vol-
tam érte éjjel-nappal dolgozni. De 
ez önmagában kevés. Egy cég ve-
zetése csapatmunka. A jó vezető 
nem csak maga köré gyűjti a leg-
jobb szakembereket, de bizalmat 
és motivációt is ad. Én a vállalat-
irányításig vezető úton többek kö-
zött türelmet és megfontoltságot 
tanultam.

– Mi mindennek szorít még 
helyet az életében a cég mel-
lett?

– Az életemet a család és a cég 
tölti ki. A feleségem és a gyereke-
ink is részt vesznek a gyár életé-
ben. Nagyon összetartunk, hason-
lóan látjuk a dolgokat, de azért 
még közöttünk is vannak viták. A 
vállalkozás jövőjét azonban mind-
annyian komolyan gondoljuk, és 
ez nagyszerű érzés! Más és más 
területeken dolgozunk: a fiam a 
mintaboltokkal, az arculattal és 
a kereskedelemmel foglalkozik, a 
lányom a honlapot és a közössé-
gi megjelenéseket koordinálja. Ha 
kikapcsolódásra vágyom, akkor az 
örök szerelem a Balaton. Teljes az 
életem, jól érezem magam, mert 
azt csinálhatom, amit szeretek.

 Tóth Timea

A nem kívánt malomtól a Félegyházi kifliig

Gulyás István
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Csúcsforma és világbajnoki cím
Szabó Tamás erőemelő hozta 
el szeptember 22-én Szerbi-
ából a legjobb fekvenyomó-
nak járó aranyérmet. Egyéni 
sikere mellett a magyar csa-
pat is abszolút győztes lett, 
amelyhez a félegyházi sporto-
ló eredménye is hozzájárult. 
A felkészüléshez vezető hosz-
szú úton, a kimagasló telje-
sítmény eléréséhez azonban 
a kemény edzések mellett a 
sportoló egy gyógygombának 
is nagy jelentőséget tulajdo-
nít.

A félegyháziak előtt a Szabó 
József fekvenyomó emlékver-
senyek megrendezéséről ismert 
Szabó Tamás erőemelő a hát-
térben évek óta kemény munká-
val készül rangos versenyekre, és 
sorra nyeri a bajnoki címeket. Ta-
más fiatal korától járt konditer-
mekbe, de a versenyzés gondola-
ta csak mintegy tíz évvel ezelőtt 
fogalmazódott meg benne.

– Ki akartuk próbálni magun-
kat, ezért neveztünk be baráta-
immal hajdan a Kiskun Kupára. 
Mivel az erőemelésből nekem a 
fekvenyomás ment a legjobban, 
abban indultam, és 160 kilogram-
mal el is hoztam a bronzérmet. 
Ekkor gondoltam először arra, 
hogy ezt a sportágat versenysze-
rűen is megpróbáljam.

Ezt követően Tamás tudato-
san készült. Megkeresett régebbi 
bajnokokat, akik segítették a fel-
készülésben és olyan technikák 
elsajátításában, melyekkel jelen-

tősen tudta növelni a teljesítmé-
nyét. Az eredmények sorra szü-
lettek, később pedig már a saját 
lábára állva indult a versenyeken.

A 2016. szeptember 22-i világ-
bajnokság nem csak Tamásnak 
hozott sikert, hiszen 26 ország 
versenyzői között fekvenyomás-
ban Magyarország megnyerte a 
csapatbajnokságot is. Az erő-
emelő arról számol be, hogy a 
világszínvonal eléréséhez Gyön-
gyösi Sándor bio ganoderma 
gombája nagyban hozzájárult.

 – Ahhoz hogy idáig eljutottam, 
segítség is kellett. A felkészü-
lésben a kemény munka mellett 
Gyöngyösi Sándor biogomba ter-
melő által megalkotott csodálatos 
gomba repített a csúcs felé. Szá-
rított Ganoderma őrleménye ha-
talmas energiát ad, mivel a termék 
növeli a sejtek oxigénellátását. 
Már egyhetes használat után drá-
mai erősödést tapasztaltam – szá-
molt be lenyűgöző eredményeiről a 
sportoló.

– 10-20 tonnát mozgatok meg 
egy kétórás edzésen, és heti 
négyszer, de ha kell, többször is 
edzem. A gomba be van építve 
az edzéstervembe, az adagolást 
pedig személyre szabottan ha-
tároztuk meg a testsúlyom és a 
fokozott terhelés figyelembevé-
telével. Sándor támogatása nél-

kül nem tudnék ilyen sikereket 
felmutatni – ismerte el a bajnok.
Mivel a világ legjobbjai 40 év fe-
lettiek, ebben a korban még nagy 
sikereket lehet elérni. Tamás a 
világbajnoki címmel abba akarta 
hagyni a versenyzést, de mivel 
2018-ban Eger rendezi a világbaj-
nokságot, azon még részt szeret-
ne venni. Addig előtte áll még egy 
magyar bajnokság, és egy világku-
pa is.

 – A sport nekem több mint hob-
bi, életformává vált, hozzátartozik 
a mindennapjaimhoz – vallja Ta-
más. Erőt és energiát ad, az embe-
rektől pedig sok szeretetet kapok 
a városban.

Szabó Tamás magyar, Európa, 
világkupagyőztes, és világbajnok. 
A cél a világcsúcs lehet még.

 K.G.

Csúcsforma és világbajnoki cím
2012. Füzesgyarmat magyar bajnoki cím.
2013. Eger Világbajnokság: bronzérem.
2014. Európa-bajnoki ezüstérem
2014. Erőemelő Világkupa győztes.
2016.  Magyar Bajnokság ezüst, összetettben 

bronzérem
2016. Európa Bajnokság Gyula: ezüstérem
2016.  Szeptember 22. Szerbia: világbajnoki 

arany.
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A Ganoderma lucidum (pecsétviasz gomba) sokrétű hatású 
gyógy gomba. Legfőbb élettani hatásai:

– segíthet a testi egyensúly 
fenntartásában, a testi és szel-
lemi egészség elérésében. Csök-
kentheti a „fáradtság-érzést“, 
javíthatja és fenntarthatja az ál-
talános jó érzést

– javíthatja az alvásminőséget
– gátolhatja a gyulladásos fo-

lyamatokat
– támogathatja a vérkeringést, 

segítheti a test oxigénfelvételét
– befolyásolhatja az immunak-

tivitást
– segíthet megelőzni a daga-

natok és áttétek kialakulását, 
javíthatja a kemo/sugárterápia 
mellékhatásait

– hasznos lehet a baktériumok, 
vírusok-okozta fertőzések gátlá-
sában

– csökkentheti a felnőttkori cu-
korbetegség mellékhatásait, és 
az inzulinrezisztenciát

– kedvezően befolyásolhatja a 
szív- és érrendszert, a vérnyo-
mást, a vércukor-, koleszterin- és 
vérzsír szintjét, és segíthet a nor-
malizálásban

– segíthet a korfüggő agyműkö-
dési problémák előfordulásának 
csökkentésében, a stresszcsök-
kentésben, és a hangulatjavításban

– segíthet az allergiás reakciók 
gátlásában, enyhítésében

– késleltetheti az öregedést, 
segíthet a szövetek regeneráci-
ójában, gátolhatja a bőrsejtek 
degenerációját, segíthet a bőr 
víztartalmának szabályozásában

– szerepet játszhat a máj 
egészségében.

Gyöngyösi Sándor biogom-
ba termesztő gazdaságában 
különös figyelmet fordítanak 
a termesztési körülményekre, 
mivel a gombák koncentráltan 
magukba gyűjtik a táptalajban 
lévő anyagokat. A termelt gom-
bák esetében rendszeres idő-
közönként végeznek analítikai 
vizsgálatokat és ellenőrzéseket, 
a mérési eredmények alapján a 
biotermesztésnek köszönhetően 
a gombák magas beltartalmi ér-
tékkel rendelkeznek, és nincse-
nek benne szermaradványok. A 
táptalaj tudatos megváltoztatá-
sával jótékony hatású anyagokat 

is tudnak bejuttatni a gombák 
szervezetébe.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Társai szerint őstehetség az Enduro Cross másodosztály új bajnoka, 
Csorba Norbert, aki a Kiskunfélegyházi Motoros Sport Egyesület 
tagja. A lajosmizsei versenyző nemrég csatlakozott a félegyházi mo-
tocross klubhoz. Kezdőként alig több, mint 14 Enduro Cross futamon 
indult el, ezek többségét megnyerte. További jó hír a motorsport sze-
relmeseinek, hogy a Kiskunfélegyházi Motoros Sport Egyesület újabb 
öt évre, 2021-ig megkapta a Parkerdő melletti motocross pályát, ahol 
fejlesztéseket terveznek, padokat építenek és alkalmassá tennék egy 
országos futam megrendezésére.

A térség legjobb atlétái versengtek 
Október 8-án rendezték meg a 
Mészáros Gyula Atlétikai Em-
lékversenyt a Darvas Általános 
Iskolában. A tornára kecskemé-

ti, soltvadkerti, kiskunhalasi és 
szolnoki csapatok jelentkeztek a 
félegyháziak mellett. A tanulók 
60 és 800 méteres síkfutásban, 

távolugrásban és 4x200 méteres 
váltóban álltak rajthoz.

A legendás pedagógus, Mé-
száros Gyula a Darvas téri isko-
lában 1980-tól, mint testnevelő 
tanár és később, mint közmű-
velődési igazgatóhelyettes dol-
gozott. Lelkes szervezője volt a 
lakótelepi iskolai és különböző 
városi sportrendezvényeknek. 
Megalapítója és haláláig elnöke 
volt a Petőfi Lakótelepi Spor-
tegyesületnek, majd a Darvas 
Szabadidő és Diáksport Egyesü-
letnek. Az 1993-ban bekövetke-
zett váratlan halála óta évente 
megrendezik a Mészáros Gyula 
Emlékversenyt.

Gólözön

A szezon eddigi legjobb játé-
kát nyújtva, 45-27-re kiütötte 
a Békéscsabát a P&P Kiskunfé-
legyházi HTK az NB II-es felnőtt 
férfi kézilabda bajnokság 5. for-
dulójában. Támadásban meg-
állíthatatlannak bizonyultak a 
félegyháziak, minden játékelem-
ben felülmúlták a gyenge napot 
kifogó Békéscsabát. A KHTK to-
vábbra is százszázalékos, a baj-
nokságot az ugyancsak hibátlan 
Kunszentmárton KSK-val közö-
sen, pontazonossággal vezeti. E 
két csapat október 30-án, vasár-
nap 17 órától egymás ellen lép 
pályára a Kész Arénában. 

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
5. ford. 10.16.

P&P Kiskunfélegyházi HTK 
– Békéscsabai BDSK (25-14) 
45-27

A németországi Brandenburgban rendezték ok-
tóberben a Szumo Európa-bajnokságot. A női 
mezőny 60 kg-os súlycsoportjában a félegyházi 
Rekedt-Nagy Réka is szőnyegre lépett. Egyéni-
ben egy vereséget követően három győzelem-
mel megszerezte a bronzérmet, mellette csa-
patban a dobogó második fokára állhatott fel. 
Réka a Móra Ferenc Gimnázium 9. osztályos ta-
nulója. Edzői: Ván Jenő, Szabó József, Kelemen 
András és Kapitány István. 

EB bronzérem 
SZUMOBAN 

Kimagasló motocross eredmény 

Bekerült 
a magyar 
válogatottba 
A mindössze 10 éves Dinnyés 
Lili 5 évesen ragadott először te-
niszütőt. Tehetségének, valamint 
szülei támogatásának köszönhe-
tően korosztálya egyik legjobbja. 
A 12 évesek között az országos 
ranglista 5. helyén áll és bekerült a 
magyar válogatott keretébe. Édes-
apja, Dinnyés Gábor minden ver-
senyre elkíséri. 

Elmondása szerint rengeteg 
edzés és kitartó kemény munka 
kellett ahhoz, hogy Lili korosztálya 
kiemelkedő teniszezője legyen. A 
sport mellett az iskolában is meg-
állja a helyét, a József Attila Általá-
nos Iskola 4. osztályosaként kitűnő 
tanuló. Lili fejlődésében édesany-
ja, Miklós Rita edzőjeként is nagy 
szerepet vállal. Felkészítésében 
jelenleg is aktívan Rekedt Zoltán, 

korábban pedig dr. Horváth Ti-
bor, Bálint Dávid, Szávay Ágnes 
és Szávay Ágnes édesanyja vett 
részt. A tervek szerint Lili a januári 
U12-es EB-n a magyar válogatott 
színeiben lép pályára.
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1809-es alapításától kezdő-
dően a városi gimnázium az 
Ótemplom mellett lévő iskola-
épületben (ma Constantinum 
Móra Ferenc Általános Iskola) 
foglalt helyet. Az idők során 
azonban a négyosztályos al-
gimnáziumból nyolcosztályos, 
érettségit adó főgimnázium 
fejlődött. A megnövekedett ta-
nulói létszámot már nem tudta 
befogadni a korábbi épület. 

Az iskolát fenntartó város meg-
állapodást kötött a Vallás- és 
Közoktatási Minisztériummal a 
gimnázium segélyezésére vonat-
kozóan. A város kötelezte magát, 
hogy a gimnázium számára alkal-
mas helyen egy, a korszerű peda-
gógia és higiénia követelményei-
nek megfelelő, új épületet emel, 
mely az igazgatói lakást is ma-
gában foglalja, valamint az iskola 
telkén egy külön tornacsarnokot 
is építtet. A minisztérium pedig 
vállalta, hogy évi 7000 forinttal 
hozzájárul a gimnázium költsé-
geihez.

A város által felajánlott lehet-
séges telkek közül a tanügyi fő-
hatóság az Újtemplom melletti, 
a „Kossuth utca, Kettős utca (ma 
Wesselényi utca) és a fasoros 
gyalogjáró által határolt [...] 1200 
négyszögölre kikerekítendő és 32 

ölnyi homlokvonallal bíró” telket 
fogadta el. Ezt a helyet a város elő-
ször plébániának, majd az építen-
dő lányiskolának szánta, de a fiúk 
gimnáziumának sürgető szüksége 
felülírta a korábbi elképzeléseket. 
A kijelölt helyen Alpár Ignác ter-

vei alapján, 1896 tavaszán már 
meg is kezdődhettek az alapozási 
munkák. Az iskola gyors iramban 
épült, hiszen 1896. november 28-
án már az avatási ünnepséget is 
megtartották. A sietségre való-
színűleg azért volt szükség, hogy 
az iskolát még a Millennium évé-
ben átadhassák. Móra Ferenc, a 
főgimnázium ekkor VIII. osztályos 
tanulója az új iskolaépület tisztele-
tére verset és tárcát írt, melyek az 
akkori helyi újság címlapján szere-
peltek.

Az ünnepélyes felavatás után 
azonban a diákok nem vehették 
azonnal birtokba az épületet. A 
végleges átvételig még egy évet 
kellett várni, ezt indokolta a falak 
nedvessége is. A tanítás is csak 
az 1897/1898-as tanévben kez-
dődhetett meg az új épületben, így 
Móra Ferenc is még a régi épület-
ben tette le az érettségi

 Ónodi Márta

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
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ÚJSZÜLÖTTEK: Atkári-Gyóni Léna (any-
ja neve: Tóth Melinda), Hekkel Nóra (Ris-
kó Éva), Karsai Kevin (Magyar Katalin), 
László Viktor – László Szabolcs (Gyu-
lai Anikó), Majoros Nóra (Szabó Erika), 
Kósa Benett (Rózsa Nikolett), Máté István 
(Fricska Aranka Zsuzsanna), Szabó Pat-
rik (Nagy Andrea), Szellák Vivien (Lovász 
Klaudia), Katona Lili (Csikós Katalin), 
Szemerédi Boglárka (Tarjányi Zsuzsanna)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Garaczi Vero-
nika – Kelemen József, Sinka Nelli – Simon 
Gergő, Nádori Tímea Csilla – Virág Dávid, 
Zámbori Hajnalka – Marton Péter, Csányi 
Nikolett – László Győző László
MEGHALTAK: Csányi Ferenc, Gondi Jó-
zsef, Katona Istvánné Terecskei Erzsébet, 
Jéga-Szabó Ferenc, Danka János, Kovács 
Józsefné Gyurkó Julianna, Cseh László 
– Kiskunfélegyháza, Benedek Péter – La-
josmizse, Hörtwig Michael – Jakabszállás, 
Herberger Lajosné Hadobás Katalin – Kis-
kunmajsa, Jobbágy László – Kunadacs

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. Hektor: 1,5 év körüli fekete, 
fehér mellényes staff jellegű kutya

2. Madzag: Kb. 3 éves tacskó 
jellegű vörös kan kutyus

3. Mardel: 2 év körüli fekete ke-
verék kutya

4. Rocky: Kb. 4 éves fekete-bar-
na kan 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: Mindennap (hétfő–vasár-
nap) 13:00-15:00-ig

1 2

3 4

Anyakönyvi hírek

120 éve avatták fel az épületetGIMNÁZIUM

Hirdetés

Felújított gépek: HP dc 8100 asztali gép: Intel Core-i3 
2.93 Ghz, 4 GB mem., 250 GB HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 59.990 Ft
HP ProBook 6550b notebook: Intel Core-i5, 4 GB mem., 320 GB HDD, DVD-
olv.,  15,6”-os kij., 1 év gar. br. ár: 73.990 Ft
HP ProBook 6460b notebook: Intel B810, 2 GB mem., 320 GB HDD, DVD-író, 
14”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 39.990 Ft
Új notebook: Lenovo IP100: Dual Core 2,16 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. br. ár: 94.990 Ft

A LEGJOB ŐSZI AJÁNLATAINK 
CSAK NEKED!

Október 15-e 
v i lágszer te 
az ölelés vi-
lágnapja. A 
Jobb Veled a 
Világ Alapít-
vány kiskun-
f é l e g y h á z i 
B o l d o g s á g 
Klubja máso-
dik éve csat-
lakozott az 
„ölelés nap-
jához”. Ennek 
a lényege, 
hogy az em-
berek kimutassák érzelmeiket. 
Grófné Czere Anikó, a Petőfi 
téri akció főszervezője elmondta: 

a félegyháziak örömmel fogadták 
az akciót, és egyre többen jelent-
keznek „önkéntes ölelőnek”.

br. ár: 59.990 Ft

A LEGJOB ŐSZI AJÁNLATAINK 

Gyógyító, és varázserejű


