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Felragyogott az ünnep Félegyházán. Városunk utcáin és terein,
adventi koszorúnk gyertyáin, és a lelkekben. Az emberek más
alkalmaknál is jobban figyelnek egymásra. Segítenek, idejükből
és figyelmükből áldoznak másokra, törődésükből jut családtagjaikon túl ismeretlen szegényeknek, magányosoknak, mindazoknak, akiknek másoknál szűkebben mérte a sors a földi jókat.
Ilyenkor különösen jó félegyházinak lenni.
Aki figyelmesen követte 2016ban a
város közéletét, láthatta, hogy Fé
legyháza fejlődik, és hogy a jövőre
vonatkozóan is nagyszabású tervek
vannak. Sokat elértünk az elmúlt

két évben, én mégis arra vagyok a
legbüszkébb, hogy békében és nyu
galomban telnek a mindennapok.
Az esztendő végéhez közeledve
ezúton is megköszönöm mindazok

munkáját, közreműködését és se
gítségét, akik partnerek ebben. A
polgármesteri hivatal dolgozóinak
és a többi közalkalmazottnak, a la
kosságnak, a civil szervezeteknek, a
helyi vállalkozóknak, az egyházak
nak. Boldog vagyok, amiért mega
datott nekem, hogy vezethetem ezt
a várost. A várost, ami megmutat
ta, hogy képes együtt gondolkodni
és összefogni, amelynek lakói túl
látnak azon, ami szétválaszt, és
meglátják azt, ami összetart.

Szívből kívánom magunknak,
hogy ez jövőre is így maradjon!
Devecserí László soraival kívánok
áldott, békés, szeretetteljes kará
csonyt és boldog új évet Kiskunfé
legyháza minden lakójának!
Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség,
köszönts a világra!
Csányi József
Kiskunfélegyháza polgármestere

Következő lapszámunk 2017. január 27-én jelenik meg!
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Az utolsó eszköz is megérkezett
Munkába állhatnak a Richter
egészségnapon összegyűjtött
adományból vásárolt terápiás
eszközök. A 6,1 millió forint
összegből vásárolt gépekkel
a félegyházi városi kórház az
országban is egyedülálló rehabilitációs lehetőségeket kínál
– hangsúlyozta dr. Körtvélyessy
András intézményvezető.
A kórház vezetése bemutatta
az új eszközöket, közöttük egy, a
bőrgyógyászatban igen hasznos
fényterápiás eszközt, a Game Re
ady kompressziós hűtőkészüléket,
a szénsavkabint, és egy végtag
mozgató gépet, amelyeken túl egy
kombinált járásgyakorló is segíti a
rehabilitációt. Az ízületi mozgatás
ra használt passzív eszköz nagyon

jól használható a csípő és a térd
tornáztatásában, mivel a tempót

és időt beállítva egyénre szabottan
lehet a mozgásterjedelmet javítani

Fejleszt, és új munkahelyeket
teremt az INTEGRÁL Zrt.

– mondta el az átadó ünnepségen
Kovács Betti gyógytornász.
A szénsavkabin használata nyi
rok, verőér, vénás keringési zavar
és elégtelenség esetén javallott,
de értágító hatása miatt szív
műtétek után, angioplasztika és
implantátumok esetén is jó ha
tású. Dr. Körtvélyessy Andrástól
megtudtuk, a szintetikus szénsav
gázzal feltöltött kabinoknál a be
teg bőrére kiülő szénsav értágító
hatása miatt fokozza a keringést,
a szervezetbe jutva pedig javítja
a szív funkcióját, a belső szervek
keringését, ezzel gyorsítva a szer
vezet regenerálódását, és a gyó
gyulási folyamatokat. Vérnyomás
csökkentő hatása is ismert. Az
eszköz az országban kevés helyen
lelhető fel, többnyire wellness
központokban, és borsos áron le
het igénybe venni.

Embléma
jelöli
a kártya
elfogadó
helyeket
A Félegyháza Kártya tulajdonosai a
város számos üzletében olcsóbban
vásárolhatnak, és több szolgáltatást
is kedvező áron vehetnek igénybe. A
kártyarendszerhez elsőként csat
lakozó üzletek vezetőinek Csányi
József polgármester személyesen
adta át azt az emblémát, amely a
Félegyházi Kártya elfogadóhelyeket
jelzi.
A kedvezményekről és egyéb
részletekről a www.felegyhazakar
tya.hu oldalon tájékozódhatnak az
érdeklődők.

402 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott
az Integrál Zrt. a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében. A támogatásról szóló okiratokat december
5-én adta át Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a cég
elnök-vezérigazgatójának, dr. Horváth Sándornak.
Varga Mihály a támogatói okirat
átadásakor kifejtette, hogy meg
győződése szerint a támogatás jó
helyre került.
A hónapokon belül megva
lósuló fejlesztés, mintegy 805
millió forintba kerül. Eredmé
nyeképpen a cég bővíteni tudja
termékkínálatát,
exportpiaci

lehetőségeit, és új munkahelye
ket teremt.
Dr. Horváth Sándor arról is
szólt, hogy a beruházásnak
köszönhetően további értéket
tudnak adni a félegyházi pré
miumtermékekhez, amelyek ma
már a világ számos országában
kedveltek és keresettek.
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Járdaépítések, közvilágítás-fejlesztés
A járdaépítésekről, a vízelvezető rendszerek gondozásáról, a
közvilágítás fejlesztéséről, valamint a közbiztonságról is szó
esett Szamosi Endre önkormányzati képviselő lakossági
fórumán. A Batthyány iskolában megtartott összejövetelen
elsőként Csányi József polgármester tartott tájékoztatót az
önkormányzat egy éves munkájáról, a fejlesztésekről, és az
elkövetkező év városi terveiről
a 4-es számú választókörzet
lakóinak.
Az elmúlt időszak körzetben
történt beruházásai közül Szamo
si Endre kiemelte a Kossuth utca
több járdaszakaszának újjáépíté
sét. Hangsúlyozta, hogy nem csu
pán a járófelületek újultak meg a
térkövezéssel, hanem szép zöld
felületeket is kialakítottak a szegé
lyeken, ahol padokat, és egy helyen
sakkasztalt is kihelyeztek. Vala

mennyi helyen új, jól használható
kerékpártartók várják a kerekező
ket. Hozzátette, hogy a körzetben
14 szakaszon önerős beruházás
sal építettek új járdát, amelyeket
az önkormányzat is támogatott.

Arra biztatta a körzet lakóit, hogy
a járdák újjáépítésére bátran vál
lalkozzanak, hiszen ezt az önkor
mányzat a jövő évben is támogatja
anyagilag.
A képviselő arra kérte a lakókat,
hogy fordítsanak gondot portájuk
előtt a fák nyesésére, és gondos
kodjanak az árkok, átereszek tisz
tán tartásáról.
Jövőre a körzetben megújul a
városháza előtti járdaszakasz, és a
közlekedést lassító „bukkanókat” is
tovább szelídítik. Még karácsonyig
négy helyen szerelnek fel a közvi
lágítást javító lámpatesteket, és
ezt a programot jövőre is folytat
ják a lakók visszajelzései alapján.
A Batthyány utcában a sok üzlet,
valamint az iskolai forgalom miatt
kialakult közlekedési nehézségek
megoldási lehetőségét is keresik a
szakemberek, és hamarosan dön
tés születik a forgalmi, valamint a
parkolási rend megváltoztatásáról.

Móravárosi Napok újratervezve
A Móraváros is megtartotta 1987-től a városrész ünnepét. A
rendezvény kezdeményezője, Meizl Ferenc és a pedagógusok
hét éven keresztül tudták életben tartani a programokat. Az
elhalt hagyomány felújítását is kérték az 1-es választókörzet
lakói dr. Réczi László önkormányzati képviselőtől a december
1-jén megtartott lakossági fórumon. A képviselő úgy ítélte meg,
hogy a kezdeményezés támogatandó és megvalósítandó, mert
a városrész rendelkezik önálló értékekkel, amelyeket évről évre
érdemes felmutatni.
A téma megvitatása előtt Csányi
József polgármester részletes
tájékoztatást adott a Kiskunfé
legyházán megvalósult beruhá
zásokról, valamint
a jövő évi fejlesz
tési tervekről. Dr.
Réczi László a
körzetben történ
tek közül kiemelte,
hogy idén sikerült
a Platán utcai isko
la vizesblokkjainak
teljes megújítása.
Kerékpárút
épült
a Csanyi út és a
Platán utca között,
új járdaszakasz a
Hársfa utcában, és
megújult a Szentesi
és a Nefelejcs utca
kereszteződésében
is egy járdaszakasz.
A közúton közle
kedők biztonságát
növeli a Fűzfa és

Akácfa utca kereszteződésébe
kihelyezett domború tükör.
A jövő tervei között elhangzott,
hogy 2017-ben aszfaltburkolatot

kap a Csanyi útról leágazó földút
a teniszpálya mellett, és tervezik
a Szeder utca aszfaltozását is.
A fórumon résztvevők kérték,
hogy az egyre szépülő, épülő
Honvéd pálya melletti út járha
tóságáról is gondoskodjon az
önkormányzat, mivel az esős
időszakban járhatatlanná vá
lik. Felvetésükre a képviselő el
mondta, hogy a probléma nem
ismeretlen számára, és már dol
goznak azon, miként tudják meg
oldani a felújítást.
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Idén is jól
dolgoztak
a polgárőrök
Évzáró közgyűlését tartotta a Kis
kunfélegyházi Petőfi Sándor Pol
gárőr Egyesület december 2-án,
a városháza dísztermében. A ren
dezvényt Lezsák Sándor, az Or
szággyűlés alelnöke nyitotta meg.
Beszédében hangsúlyozta: nincs
fontosabb, mint a család, szeret
teink és gyermekeink biztonsága.
Ezt követően Marczényi Csaba, a Kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Polgárőr Egyesület elnö
ke tartott éves beszámolót. Mint
kiderült, a polgárőrök idén is so
kat tettek a város nyugalmáért,
és részt vettek a bűnmegelőzési,
bűnüldözési feladatok ellátásá
ban is, a Kiskunfélegyháza külés belterületén végzett járőr
szolgálattal.
Csányi József polgármester
is a 2017-ben megvalósuló pro
jektek közül kiemelte annak a
közösségi háznak a tervét, amely
a közösségi élet helyszíne lehet,
emellett pedig az ott kialakítandó
szolgálati lakásban egy polgárőr
család is otthonra talál. Végezetül
dr. Fekecs Dénes, az Országos
Polgárőr Szövetség elnökhelyet
tese és dr. Patak Sándor rendőr
alezredes, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság helyettes ve
zetője elismeréseket adott át a
polgárőröknek.

Megújuló lengyel
kapcsolat
Kiskunfélegyháza 2013-ban kötött
partnertelepülési kapcsolatot a
lengyelországi Rabka-Zdroj váro
sával. Eddig a kapcsolatot az is
kolák, elsősorban a Constantinum
Intézmény éltette azzal, hogy a
diákok kölcsönösen látogatták egy
más városát, a rendezvényeket. A
közelmúltban Balla László alpol
gármester vezetésével delegáció
utazott a lengyel testvértelepülés
re, ahol a kapcsolatok bővítéséről
egyeztek meg az ottani városve
zetéssel. A két város néptáncosai
kölcsönösen meghívást kapnak a
folklórtalálkozókra és a felnőtt kó
rusok találkozóit is megszervezik.
A sport területén is kialakítják a
kapcsolatrendszert. A lengyelek a
sakkozókat máris meghívták egy
versenyre. Balla László a jövő évi
Városalapítók Napjára, illetve a
szeptemberi Libafesztiválra invi
tálta a partnerváros képviselőit.
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Lángra lobbannak
a gyertyák

A város
fája

A karácsonyt megelőző várako
zás jegyében minden szomba
ton a félegyházi városháza elé
gyűlik a város apraja és nagyja,
hogy részese legyen az adventi
gyertyagyújtás közös élményé
nek. A második gyertyát Rónaszéki Gábor, az Ótemplom
plébánosa, a harmadikat Hajagos Gyula esperes lobban
totta lángra. December 17-én,
szombaton 17 órakor Hatvani Zsófia református lelkész
gyújtja meg a negyedik, egyben
utolsó adventi gyertyát.

12 méter magas lucfenyő lett idén a város karácsonyfája, amit Kis Pál
Délibáb utcai lakó ajánlott
fel. A szállításában a VÉPFU Kft. segített, a díszek
összefogással, óvodások
és a GYIÖK segítségével
készültek el.
Szépen feldíszített karácsonyfa áll a város
északi bejáratánál is. A
Petőfi lakótelepi körforgalom mellett felállított
lucfenyőt Bihal Béláné,
kiskunfélegyházi
lakos
ajánlotta fel a városnak.
A díszeket a Holló László
Képzőművész Kör alkotói
készítették és helyezték
el a karácsonyfán az önkormányzat és a KVI munkatársainak segítségével.

Igazgatási
szünet
Kiskunfélegyháza Város Önkor
mányzata ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy a polgármes
teri hivatalban december 23-a,
péntektől december 30-a, pén
tekig igazgatási szünetet tarta
nak. Ez idő alatt az ügyfélfoga
dás szünetel.

A szélmalomért báloznak
Bált szervez a Sorsocskák Alapít
vány a félegyházi szélmalom ja
vára 2017. február 11-én, szom
baton 18 órától a Móra Ferenc
Művelődési Központ színházter
mében. Az est háziasszonya dr.
Ónodi Izabella, a Sorsocskák
Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A rendezvény fővédnöke Csányi
József polgármester, védnöke
Mészáros Márta, a Kiskun Mú

Mézeskalács meseváros

zeum igazgatója. Ceremóniames
ter: Gulyás László.
Felcsendülnek
reneszánsz
magyar táncok kamaramuzsiká
val, tangó és csárdás, lantjáték,
mindez népi humorral fűszerez
ve. Zenél a Swing Cats Zenekar.
Belépő 5 ezer forintos egy
ségáron korlátozott számban
kapható a Tourinform Irodában,
a Kossuth utca 1. szám alatt.

A Pesti Magyar Operett Nagyszínpad bemutatja:

ÚJÉVI OPERETT NAGYKONCERT
Kiskunfélegyháza 2017. január 27., 16 és 19 óra
Sztárvendég: Oszvald Marika, Kossuth-díjas Érdemes Művész
Helyszín: Móra Ferenc Művelődési Központ
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Telefon: 76/466-199
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen

A múzeum harmadik éve szólítja
meg az ügyes kezű, fantáziadús
mézeskalács-készítőket,
hogy
építsék meg karácsony előtt Fé
legyháza mesevárosát. Az idei
felhívásra 52 remekmű érkezett.
Az alkotásokat egy szépen meg
rendezett kiállításon, a Kiskun
Múzeumban december 17-éig te
kinthetik meg az érdeklődők.
Aki szeretne otthonában is gyö
nyörködni a mézeskalács épüle
tek valamelyikében, annak nincs

más teendője, mint vásárolni egy
tombolát a kiállításon. A sorsolás
december 17-én lesz városháza
előtt, a negyedik adventi gyertya
meggyújtását követően. A tom
bolaárusításból befolyt összegből
fejlesztő és szabadidős játékokat
vásárolnak a KAPOCS Szociális,
Gyermekvédelmi és Egészség
megőrző Intézet, a Móra Utcai
Óvoda számára, valamint népi
játékokat a múzeumi játszóház
programjaihoz.
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Adventi díszekbe öltöztette
galériáját a Kiskunfélegyházi
Képző- és Iparművészeti Egyesület égisze alatt működő Holló László Képzőművész Kör. A
művészek adventi alkotásaiból készült tárlatot december
1-jén nyitották meg.
A megjelenteket Rátkai Zsuzsanna köszöntötte, majd dr.
Ónodi Izabella, a Művelődési
és Szociális Bizottság elnökének
kedves szavai és a Padkaporos
Táncegyüttes énekes lányai derí
tették fel a hangulatot. A vásár
ban szeretetvendégség is várta
a látogatókat, természetesen a
forralt bor, a tea és a mézeskalács
sem maradhat ki a kínálatból.
– Városunkban nemcsak a hó
festi a telet, hiszen számos művész
alkot évrőlévre ebben a folyama
tosan nyüzsgő inspiratív közegben
– az ő és a mi világunkat összekötő
Art Turkában. A hó ugyan elmaradt
odakint, idebent viszont a színek
kavalkádja köszönti a nem min
dennapi adventi vásárt, ahol nem
csak elismerésünkkel adózhatunk
a helyi művészközönségnek, ha
nem valóban hazavihetjük életük

Menedék a hajléktalanoknak
Fotó: archív

Az ünnepi készülődés ideje
alatt a hajléktalanszálló aulájában is minden alkalommal
közösségben gyújtják meg a
gyertyát az adventi koszorún.
Az önkormányzatnak, a támogatóknak és adományozóknak
köszönhetően ilyenkor finom
ebéd is kerül az asztalra. A
karácsonyi ünnepségre is készülnek a lakók, ahol kedves
műsor várja őket, és a karácsonyfa alá ajándék kerül.
– Szociális munkásokként kollégá
immal együtt arra törekszünk, hogy
mindenben segítsük a nehéz hely
zetben lévőket, felkeltsük bennük az
igényt és tudatosítsuk, hogy van más
élet is. Hiszem, hogy nincs remény
telen ember, csak célt tévesztett.
Ünnepi rendezvényeinkkel az egy
másra való odafigyelést is erősíteni
szeretnénk lakóink között, akiknek
– kénytelenkelletlen – ez a jelenlegi
családjuk. Éppen ezért nagy szük
ség van arra, hogy odafigyeléssel,
toleranciával legyenek egymás iránt.
Ezt szeretnénk minden eszközzel
erősíteni – mondta el Hegedűs Pál,
a hajléktalanszálló vezetője.
Mint mondta, ebben a munkában
vannak segítők is: vállalkozók és
magánszemélyek sok adománnyal
támogatják őket, és az önkormány
zattól is rendre érkezik segítség.
Az adventi időszakban Keresztes
Tünde szervezésében, a Mezőgaz
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dasági Szakiskola és a Csillag Ven
déglő közreműködésével, finom
ebéddel látják el a lakókat. Az ad
venti gyertyákat közösen gyújtják
meg, és Tünde minden alkalommal
egy verssel is kedveskedik a lakók
nak. A harmadik gyertyát Csányi
József polgármester gyújtotta

meg, aki a város jókívánságait is
tolmácsolta a szálló lakóinak.
A félegyházi hajléktalanszálló
130 férőhellyel rendelkezik. Ahogy
beköszönt a hideg idő, egyre na
gyobb a telítettség. Nem csupán a
térségből, de Magyarország teljes
területéről, sőt az uniós orszá

gokból is fogadnak rászorulókat.
Mindenkit igyekeznek ellátni, vész
helyzetben a nappaliban helyeznek
el matracokat, hogy mindenkinek
legyen hol álomra hajtani fejét, de
ételről és meleg ruházatról is gon
doskodnak a félegyházi intézmény
ben.
s. r.

Ismét Art Turka
apróbb, kisebb, nagyobb darabjait,
azokat az órákat, napokat, heteket,
amelyeket az általunk megvásárolt
műtárgyak elkészítésével töltöttek.
Ezek az alkotások egyszeriek és

megismételhetetlenek. Épp úgy,
mint a rájuk fordított értékes idő.
Többek között ez teszi ennyire je
lentőssé és emberivé a művész és
műgyűjtő kapcsolatát. Teljes szí

vemből kívánom, hogy a félegyhá
zi művészek közössége épp olyan
örök maradjon, mint a karácsony
maga – mondta köszöntőjében dr.
Ónodi Izabella.
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Múltat és jövőt idéző
találkozó a Közgében

Az elmúlt 55 év volt közgés diák
jai, tanárai látogattak el a Közgaz
dasági Szakgimnáziumba decem
ber 7én, hogy egy kávéteaház
keretében elbeszélgessenek az
intézmény tanulóival, oktatóival.
A Szakképzés Európai Hete kere
tében megrendezett „Ő is közgés
volt” találkozón az egykori diákok
– köztük bankvezetők, könyvtár

igazgatók, vállalkozók, hivatal
nokok – találkoztak a tanulókkal.
Bemutatkoztak, elmesélték diá
kélményeiket, élettörténeteiket.
A fiatalokkal beszélgetve pedig
szóltak arról is, hogy milyen le
hetőségek rejlenek a szakmában,
amelyet tanulnak, és mit kell tel
jesíteniük azért, hogy sikeressé
válhassanak.

40 éves a szakképző
Négy évtizede épült meg a fé
legyházi szakmunkásképző iskola
tanműhelye. Az évfordulóra de
cember 2án emlékeztek meg az
intézmény volt és jelenlegi okta
tói, szaktanárai és diákjai.
– Az országnak nagyon nagy
szüksége van jól képzett szak
munkásokra,
szakemberekre.
Ezért is fontos a korszerű iskolai
tanműhelyek fenntartása működ
tetése. A szakma fogásait ugyan
is itt lehet elsajátítani. A Kossuth
Lajos Szakképző Intézmény tan
műhelye erre alkalmas, és remél
hetően újabb 40 évig tudja szol

gálni a képzést, oktatást annak
érdekében, hogy az ipar megma
radjon, az itt végzett fiataloknak
munkája, megélhetése legyen –
mondta köszöntőjében Ágoston
Tibor igazgató.
A tanműhelyt jelképes szalag
átvágással újra felavatták. Ezt
követően a vendégek végigjár
ták a tanműhelyeket. Az egykori
„szakik” felidézték az évtizedek
kel ezelőtt történteket, és öröm
mel nyugtázták, hogy a kor szín
vonalának megfelelő gépeken,
eszközökön tanulhatnak, gyako
rolhatnak a diákok.

2016. december 16.

Informatikából versenyeztek
A Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye november 29-én harmadik alkalommal rendezte
meg a Szent Benedek Informatikaversenyt, amelyre 94
fő nevezett, 22 tanuló a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolából.
A verseny 4 részből állt. Elő
ször számítógépes szövegszer
kesztés volt a feladat, amelyet
táblázatkezelés, majd prezentá
ciókészítés követett. A táblázatot
Excel, a prezentációt PowerPoint
programban készítették el a ta
nulók. Utoljára egy teszt volt,
amelynek hardverismeret volt a
témája. Az első tízbe 5 „batthyá
nyis” diák jutott.

A 2. helyet Csőke Nóra, 8. m
osztályos tanuló szerezte meg,
csupán 1 ponttal maradt alul az
első helyezett kecskeméti Hornyák Máté versenyzőtől.
A 3. helyezést Sikár Evelin,
8. m osztályos tanuló érte el, 5.
lett Koncz Gábor, 8. m. 6. he
lyezett Csáki Dóra, 7. m osztá
lyos tanuló, a 10. helyen Kovács
Zsombor, 7. m osztályos tanuló
végzett. Mindannyian a Batthy
ány Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diák
jai. Felkészítő tanár Szederkényi
Barbara.
Az első három helyezett in
formatikai csomagot, az első 10
pedig informatikai vásárlási utal
ványt nyert a PC Varázsló Kft. tá
mogatásával.

Madáretetők
készülnek
A Dózsa iskola is szeretné elnyer
ni a madárbarát címet. Ezért ko
rábban is sokat tettek. De idén egy
maroknyi önkéntes csapat hoz
zálátott a meglévő madáretetők
felújításához és újak építéséhez,
amelyeket hamarosan kihelyeznek
az iskola kertjébe. A munkálato

kat segítő Gyenes Attila tanár
elmondta, hogy a fiatalok nem
csupán az odúk elkészítésében
segédkeznek, de a későbbiekben
– a fagyos idők beálltával – isko
latársaikkal közösen igyekeznek
élelemmel, ivóvízzel is ellátni az
itt telelő madarakat.

Mészöly Ágnes
a Dózsában

a gyerekek sokat kérdeztek, és a
regények mellett a filmekről is szó
esett.

Az írónő „Mihaszna irodalomóra”
címmel rendhagyó, interaktív iro
dalomórákat tartott az alsó tago
zatosoknak és az 56. évfolyamnak.
Az alsósok csoportjában minde
nekelőtt a „Sünimanó” című saját
meseregényére és a kortárs gyer
mekirodalomra építette fel interak
tív foglalkozását. Az 56osoknál a
„Hanga és Várkony” 4 kötetből álló
nyomozós regény állt a központban.
A hetedikeseknyolcadikosok óráján
a „Darwinjátszma” és a „Szabadlá
bon” című ifjúsági regényekről folyt
a beszélgetés. A rendhagyó órákon

Fúvósok
karácsonya
Idén is megrendezi a már hagyo
mányos karácsonyi koncertjeit a
Kiskunfélegyházi
Fúvószenekari
Egyesület. A hangversenyek de
cember 17én, szombaton és 18
án, vasárnap 18 órakor kezdődnek
a Kossuth Lajos Szakközépiskola
tornacsarnokában. A jótékonysági
hangverseny bevételét a Borsihalmi
Művésztelep fejlesztésére fordítják.
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Ismét nagy siker aratott a Móra
Ferenc Gimnázium nyelvi estje,
melyre november 24-én került
sor a Móra Ferenc Művelődési
Központban.
A produkcióban színpadra lépő
13 csoport (95 diák) egyegy ide
gen nyelvű tévés műsor hangulatát
idézte meg: láthattunk német Le
gyen Ön is Milliomos kvízjátékot,
olasz divatbemutatót, francia Tü
csök és a hangyát, angol színhá
zi jelenetet, bécsi adventi vásárt,
amerikai elnökjelölti vitát, német
turistacsoportot, angol sport és
tehetségkutató műsort, de nem
hiányozhattak az énekes és táncos
előadások sem. A lelkes diákok
fergeteges hangulatot varázsoltak
a színpadra, humorukkal, maga
biztosságukkal és nyelvtudásukkal
elbűvölték a közönséget.
A Móra Ferenc Gimnázium egyik
fő célkitűzése, hogy használható, jól
alkalmazható nyelvtudással vértez
ze fel az ide járókat. Ennek biztosí
téka, hogy diákjaink az emelt nyelvi
képzésben, valamint a humán ta
gozaton heti 56 órában tanulják
az első idegen nyelvet, akárcsak a
hat évfolyamos oktatásban részt
vevők. A második nyelv tanulására
is minimum heti 3 órában van le
hetőség. Egyedülállóan széles nyel
vi kínálatunkban az angol, a német
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Kinél van a távirányító?

3, olasz nyelvből
9 emelt szintű
vizsgázónk volt,
valamennyien in
gyenesen szerezve
eredményük ré
vén nyelvvizsga
bizonyítványt.
A tanórák, ver
senyek és szakmai
napok mellett a
nyelvtanulás szá
mos kötetlenebb
formájába
kap
csolódhatnak be
a mórás diákok.
Ilyen például az
egy hetes osztrák
erdei iskola Ober
vellachban, ahová
jövő szeptemberben már 10. alka
lommal utaznak tanulóink, vagy az
ugyancsak hagyományos adventi
kirándulás Bécsbe. Olasz testvérvá
rosunkba, Feltrébe a sport és kul
turális kapcsolatok révén juthatnak
ki évente többször is a mórások. Az
angolul tanulók két Erasmus+ prog
ram keretében dolgozhatnak együtt
külföldi diákokkal, és vehetnek részt
tanulmányutakon. Ebben a tanévben
Svédország, Anglia és Wales mellett
Cyprus is az úticélok között van.

Annál, aki magabiztosan beszél idegen nyelven!

és a francia mellett ott a rendkívül
népszerű olasz, és a kuriózumnak
számító latin és orosz is.
A jövő szeptemberre meghirde
tett 9 tanulmányi területünk mind
egyikén emelt óraszámban oktatjuk
majd az első nyelvet, mivel 2020
ban az egyetemre való bejutás egyik
feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen
legalább egy középfokú nyelvvizsga
bizonyítvánnyal. Végzett diákjaink
beszámolói alapján a mórásoknak
mindig is előnyük volt a felsőokta
tásban, hiszen legtöbbjüknek nem
kellett már a nyelvvizsga megszer

KEDVES NYOLCADIKOSOK!
Továbbtanuláshoz válasszátok a térség legszínvonalasabb
agrár-szakképző intézményét a félegyházi MEZGÉ-t.
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEINK (9-12. ÉVFOLYAM):

zésével bajlódniuk. A tavalyi tan
évben érettségizett tanulóink közül
például 62en szereztek középfokú
nyelvvizsgabizonyítványt középis
kolás éveik alatt, 36an pedig felső
fokon is sikeresek voltak.
Amire különösen büszkék le
hetünk, az az emelt szintű nyelvi
érettségik magas száma és kiváló
eredménye: angolból a 12Eből 8
diákunk vizsgázott emelt szin
ten 81%os átlageredménnyel, a
12Aból 10en, 78%os átlaggal.
6 diák kapott a szóbeliken maxi
mális pontszámot! Német nyelvből

Kissné Fekete Éva és Kisné Letkó Bernadett
a Móra Ferenc Gimnázium tanárai

Mikulás fogattal,
hőlégballonnal

MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM

Az érettségi mellett állattartó szakmunkás OKJ-s végzettséget ad.
Erre épül a – mezőgazdasági technikusképzés (13. évf.)

ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM

Az érettségi mellett élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs OKJ-s
végzettséget ad.
Erre épül az – élelmiszeripari technikusképzés (13. évf.) majd
– a sütő- és cukrászipari szaktechnikus képzés (14. évf.)

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK (9-11 ÉVF.):
MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT:

– Lovász
– Gazda, erre épül a biogazdálkodó (12. évf.).
– Állattartó szakmunkás (hiányszakma)

ÉLELMISZERIPARI SZAKMACSOPORT:

– Pék (hiányszakma)
– Húsipari termékgyártó
– Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
– Tejipari szakmunkás
– Tartósítóipari szakmunkás

Hiányszakmás ösztöndíj + tanulószerződéses pénzbeni juttatás = akár 50 000 Ft/hó
A szakközépiskola befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzést indítunk.
Az iskola saját tangazdasággal, húsüzemmel, mintabolttal, valamint zöldségés gyümölcsfeldolgozó üzemmel rendelkezik!

Élelmiszert mindig vesznek,
a mi szakmáink folyton lesznek!
VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET!
Telefon/fax: 76/461-022
e-mail-címünk: mezge.suli@gmail.com
honlap: mezge.hu

Idén is ezeregy arcát öltötte
magára a Mikulás, hogy minden
gyerekhez eljusson. Félegyházán
is több helyszínen sikerült len
csevégre kapni a nagyszakállút.
Volt ahová fogattal, máshová

hőlégballonnal érkezett. Meg
látogatta a sportpályákat, járt
a moziban, a város iskoláiban,
óvodáiban, a könyvtárban… és
az ajándékok mellett mindenho
vá jókedvet vitt.
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A karácsony az életem alapja
Egy lelkész karácsonya – bármennyire is hihetetlen – munkával telik, hiszen ilyenkor legtöbb a tennivaló a gyülekezet és a
templom körül. Sok lelkész elmondása szerint ebben az időben
olyanok is eljönnek a templomba, akik egyébként nem járnak
rendszeresen a gyülekezeti alkalmakra, és ez az egyik legjobb
lehetőség arra, hogy megszólítsák őket. Éppen ezért karácsony
ünnepe a lelkészek számára nagy felelősséggel is jár: megszólítani, igét hirdetni, Isten szeretetéről szólni.
Hatvani Zsófia, a Kiskunfélegy
házi Egyesült Protestáns Egyház
lelkipásztora lelki felkészülésben
segíti a híveket, de adódik a kér
dés: Hogyan készül ő az ünnepre,
számára milyen az igazi ünnep?
Egy vidám beszélgetés során ezek
re kerestük a választ.
– Kivel és hogyan ünnepel?
– Ilyenkor a legtöbb időt a lelki
családommal, a gyülekezettel töl
töm. Természetesen találkozom a
vérszerinti családtagjaimmal is, de
ilyenkor a gyülekezet a legfonto
sabb. A Kiskunfélegyházi Egyesült
Protestáns Egyház gyülekezete
mellett kevesen tudják, hogy van
nak szórványgyülekezetek is, ahol
szolgálatot teljesítek. Rendszere
sen járok Városföldre is igét hir
detni. Itt nincs református temp
lom, így néhány családdal házi
istentiszteleteket tartunk, és ez
nincs másképp karácsonykor sem.
Ilyenkor is viszem a jó hírt: Isten
fia megszületett!

– Mennyire tartja fontosnak a
rászorulók közötti szolgálatot?
– Akiknek nincs családjuk, azok
nagyon tudnak örülni, amikor meg
látogatom őket. Főleg karácsony
kor, hiszen az emberekre rázuhan
ilyenkor a magány, a félelem érzése,
és olyan jó, hogy nekik is elmond
hatom, hogy karácsonykor értük is
megszületett a Megváltó, ők is tar
tozhatnak valahová, valakinek ők
is fontosak. Ezért karácsony táján
méginkább szívügyem ellátogatni
a betegekhez, idősekhez, azokhoz,
akik valamilyen okból nem tudnak
a gyülekezettel együtt ünnepelni.
– Hogyan emlékszik vissza a
gyermekkori karácsonyokra?
– Lelkészgyerekként elmond
hatom, hogy születésemtől kezd
ve egész életemet gyülekezetben
töltöttem. Számunkra nem volt
kérdés az ünnep fontossága. Szen
teste az istentiszteletet és a gye
rekek karácsonyi szolgálatát kö
vetően édesapám felolvasta még
egyszer a Karácsonyi történetet a

Szentírásból, majd imádkoztunk –
így zajlott általában. Nálunk első
helyen mindig az Úr Jézus szüle
tésének ünneplése állt, amit ter
mészetesen kiegészített a közös
vacsora és az ajándékok átadása.
Hamar rájöttem, hogy az életem
alapja a karácsony, hiszen anél
kül nincs húsvét, és húsvét nélkül
nem lenne megváltás, nem lenne
bocsánat, személyes kapcsolat és
örök élet az Istennel. Ez a gerince
a hitemnek.
– Kiskunfélegyházán ön sze-

rint karácsonykor többen indulnak el a templomokba?
– Van ilyenkor valamiféle vágya
kozás az emberekben a meghitt
ség iránt, és ez megmozgat sok
embert. Ám a karácsony nem csak
a meghittségről szól, hanem arról,
hogy Isten személyre szabott sze
retetét fejezte ki irántunk.
– Díszít-e karácsonyfát, vagy
készít-e adventi koszorút?
– Természetesen én is figyelek
a szobám, vagy a templom külső
megjelenésére. Azonban a temp
lom ünnepi előkészítését nem
egyedül, hanem a gyülekezeti ta
gokkal szoktam elvégezni. Ilyenkor
a gyerekek ajándékcsomagját az
ifisekkel együtt szoktuk összerak
ni. Ennek is közösségformáló ereje
van. Azonban a közös lelki készü
lődést is nagyon fontosnak tartom.
– Ha valaki szeretne karácsonykor a Kiskunfélegyházi
Egyesült Protestáns Egyház
gyülekezetével együtt ünnepelni, azt mikor és hol teheti meg?
– Természetesen mindenkit
szeretettel várunk alkalmainkra.
Szenteste a gyerekek műsorával
és ajándékozásával ünnepelhetünk
együtt. Karácsony első és máso
dik napján, illetve vasárnaponként
pedig istentiszteletre hívunk és
várunk mindenkit a megszokott
időben, délelőtt kilenckor a Wes
selényi u. 7. szám alatt található
templomunkba, amely a Damjani
ch utca felől is megközelíthető.

KÖRKÉRDÉS: Milyen éve volt?
Valakinek gyorsan, másnak lassan, kevésbé mozgalmasan telt
a 2016-os esztendő. Az év végéhez közeledve számot vethetünk, átgondolhatjuk kitűzött céljainkat és megfogalmazhatjuk
elvárásainkat a jövővel kapcsolatban. Körkérdésünkben annak
jártunk utána, hogy milyen évet búcsúztatnak a félegyháziak,
és milyen reményekkel várják az új esztendőt.
Bata Zoltán (68): – Nyugdíjas
ként nehéz év volt a mostani, ke
vés a járandóságom, emiatt jelen
leg is dolgozom. Az egészségem
70 felé közeledve is jó, évközben
a családommal, unokámmal fog
lalkozok. Pesszimista vagyok a
jövőt illetően, a kisemberek élete
továbbra sem könnyű. Ha nem
Feketű Henrietta (20): – Vál
tozásokkal teli éven vagyok túl.
2016-ban költöztem Félegyházá
ra, önálló, felnőtt életet kezdtem.
A nehézségek ellenére pozitívan
látom a jövőt, próbálom magamat
fejleszteni. Új munkahelyet talál
tam, ahol a 2017-es esztendőben
sikereket szeretnék elérni.

leszek beteg, akkor már boldog
leszek.

Mihály Jánosné (63): – A magán
életemet tekintve jó évet zártam.
Akadnak egyéb dolgok a közélet
ben, amikkel nem értettem egyet,
de elfogadom. Napközben unoká
zom, nagyon jó nyugdíjas éveim
vannak és szerencsére a férjem
is nyugdíjba vonult. Boldog a csa
ládom, a gyermekeim sikeresek a
munkahelyükön és a magánélet
ben egyaránt. Nagycsaládba szü
lettem, öten vagyunk testvérek,
összességében mindenki sikeres

évet zárt. Vidáman telnek a nap
jaim, ami segít abban, hogy po
zitívan nézzem a történéseket.
Akadnak az életben akadályok, de
leküzdjük a problémákat.
Herczeg Sándorné (66): – Gyor
san eltelt ez az esztendő, és dol
gosan ér véget: mézet árulok a
piacon. Próbálok pozitív lenni a
jövőt illetően. Nem kívánok egye
bet, mint egészséget. A többi úgy
is jön magától. Panaszkodni nem
szoktam. Ehelyett inkább a csa
ládomra és a férjemre koncent
rálok.
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Az egészségügyben dolgozók
hivatásukkal áldozatot vállalnak, munkájuk sok lemondással jár, legyen szó családról, szabad hétvégékről, vagy
akár a legszebb ünnepről, a
karácsonyról. A 37 éve Kiskunfélegyházán élő, és azóta
a kórházban belgyógyász főorvosként dolgozó dr. Perlaki Pál
is sok karácsonyt töltött ügyeletben, de idén először mind
a három napban együtt lesz a
család.
A Perlaki család minden évben
szorgosan készül a karácsonyra.
Az advent náluk valóban a vára
kozást jelenti, ilyenkor a lakást is
ünnepi díszbe öltöztetik. Egy-egy
fényfüzér, apró dísz, adventi ko
szorú jelzi a háziasszony gondos
odafigyelését, aki nem csupán a
külsőségekre gondol. A család
lélekben is ráhangolódik a kará
csonyra: amikor gyermekükkel
gyertyát gyújtanak imádkoznak,
Jézus születéséről mesélnek, és a
szeretet ünnepét családjuk köré
ben ünneplik.
A családfő, dr. Perlaki Pál, aki
Nagykőrösről az orvosi egyetem
elvégzése után került a kiskunfé
legyházi kórházba, 12 éve él együtt
feleségével, a Körpatikából szintén
sokak számára ismert szakgyógy
szerésszel, dr. Vizi Judittal. Mi
vel mindketten egészségügyben
dolgoznak, ezért sokszor a kará
csonynak csak töredékét tudják
együtt tölteni – tudom meg tőlük.
– 12 év óta ez az első karácso
nyunk, amikor egyikünk sem ügyel
– mosolyodik el Pál. Mióta Máté
megszületett, azóta a szentestét
együtt töltjük, de az ünnep első
vagy második napján általában

Karácsony két ügyelet között

dolgozunk. Van, hogy felváltva, de
van, hogy mind a ketten – mondják
együtt. A főorvos a 37 éves munka
viszonyából az első évet emeli ki,
amikor a karácsonyt végig, és még
a szilvesztert is a kórházban töl
tötte. – Kiszámoltam, ügyeletekkel
együtt napi átlag 15 órát dolgoz
tam eddig – teszi hozzá.
Előtte munka, utána munka, de
a karácsony fontos ünnep számuk
ra. Együtt készülnek rá, díszeket
készítenek, vasárnaponként közös
imádkozással gyújtják meg az ad
venti gyertyákat, mézeskalácsot
sütnek, amiben Máté is segítkezik:
gyúrja, szaggatja, díszíti. Majd ar
ról mesélnek, hogy minden évben

ellátogatnak egy-egy nagyváros
ba, hogy megnézzék a karácsonyi
díszvilágítást.
– Ezután megvesszük a fát, ami
mindig terebélyes, és a plafonig
ér, és most már együtt díszítjük
Mátéval – újságolják, miközben a
történetbe az 5 és fél éves kisfiú is
bele-bele szól. Szentestén nálunk
van a család, édesanyám, húgomék
és Pali felnőtt gyermekei – veszi át
a szót Judit. – Hagyományos kará
csonyi ételek kerülnek az asztalra.
Mivel apa nagy halfőző tekintélynek
számít, kétféle halászlevet, fokhagy
másat és vörösborosat is szokott
készíteni, amihez zelleres, fűszerva
jas ágyon készült süllő kerül az asz

Ünnep a tűzoltóságon
Hogy telnek az ünnep napjai azoknak, akik ilyenkor is 24 órán
át készek arra, hogy vigyázzanak épségünkre, segítsenek rajtunk? Leiz Gábor tűzoltó őrnagytól, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjétől megtudtuk, hogy náluk
ilyenkor is a megszokott munkarendben zajlik az élet, legyen
ünnep, vagy hétköznap, a kötelező normaidőket tartani kell: két
perc alatt el kell indulni a laktanyából a helyszínre.
– Karácsonykor is folyamatos a
készenlét, de ilyenkor kiképzési
szünet van. A szolgálati beosztás
elkészítésénél igyekszünk figye
lembe venni, hogy kit vár otthon
kisgyermek, és – a lehetőségek
hez mérten – más kollégák kéré
seit is.
Az advent és a karácsony egyéb
ként kiemelt időszak a tűzoltók
nál, ilyenkor ugyanis fokozottan
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prognosztizálják a karácsonyfával
összefüggő tüzeket. Megelőzésük
érdekében nagyon fontos, hogy az
ünnep hevében is kellő óvatosság
gal járjunk el a gyertya és csillag
szóró gyújtás alkalmával – figyel
meztet a szakember – ugyanis az
adventi koszorúk által okozott tü
zek évről évre sok munkát adnak a
tűzoltóknak. Szerencsére – tudom
meg Leiz Gábortól – karácsonyfa

tűz lényegesen ritkábban fordul
elő amióta a jó minőségű füzérek
nem okoznak elektromos zárlatot.
Természetesen az ünnepi han
gulat nem maradhat el a tűzol
tóságon sem. A parancsnok el
árulta: minden évben díszítenek
karácsonyfát, és ha lehetőség
adódik rá, közös halászléfőzésre
is sor kerül. Ilyenkor a családtagok
is bejöhetnek meglátogatni a kol
légákat, és úgy ünnepelnek együtt,
mint egy nagy család. Persze, ha
valahol tűzeset van, a lánglovagok
haladéktalanul a bajbajutottak se
gítségére sietnek. Így aztán nyu
godtan ünnepelhetnek a félegyhá
ziak, mert tűzoltóikra bármikor
számíthatnak.

talra. Emellett grillezett zöldségek
kel bébipulykát sütünk egészben, és
általában meggyes gesztenyetortát
készítek – teszi hozzá.
A közösen elfogyasztott va
csora után a családba a Jézuska
csengőszóval érkezik, amit késő
estig tartó játék követ, sokszor a
szőnyegen elaludva az új legók
kal. Karácsony első és második
napján rokonaikhoz látogatnak el,
ilyenkor Judit Fülöpszálláson élő
édesanyjához is elmennek, ahol
a református istentisztelet után
a sokfogásos családi ebéd várja
őket.
A Perlaki család egész évben
fontosnak tartja, hogy segítsen a
rászorulókon, karácsonykor a re
formátus egyházon keresztül szok
ták adományaikat eljuttatni, és a
régi, megunt játékaikat is elviszik
a könyvtárba. Pali kedvence a száj
jal és lábbal festők, akiktől mindig
szokott vásárolni – egészíti ki Judit
a felsorolást.
Mivel a munka miatt keveset
vagyunk itthon, a karácsonyfát
februárig őrizgetjük, esténként fel
kapcsoljuk a fényeket, és élvezzük,
amíg lehet – mesélik közösen. A
kórházi, gyógyszertári munka és
ügyeletek sokszor fedésben van
nak, olykor cetlikre írom fel, amit
meg akarok beszélni Palival. Az
ünnep kapcsán azonban mindig
szakítunk időt az együttlétre, csa
ládlátogatásra, és valóban a szere
tet ünnepének éljük meg – mondta
mosolyogva a háziasszony.

Kiss Gabriella
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A félegyháziak ismét bebizonyí
tották, hogy képesek összefogni
egy jó ügyért. Ezúttal a kecske
méti megyei kórház koraszülött
részlegének szervezett gyűjtést a
félegyházi Halasiné Papp Anett.
A lelkes kétgyermekes édesanya
– egyeztetve dr. Kelemen Edit
osztályvezető főorvossal – egy kö
zepes méretű Bioptron lámpával
szeretett volna hozzájárulni ahhoz
az emberfeletti munkához, amit az
osztályon a koraszülött kicsikért és
hozzátartozóikért tesznek.
Az alig egy hónapig tartó gyűjtés
eredményes volt: több mint 400
ezer forint gyűlt össze. Így a lámpa
mellett futotta még lélegeztetőgé
pek speciális, egyszer használatos
eszközeire, takarókra, bébiruhákra
is.
Halasiné Papp Anett elmondta:
óriási támogatást kapott a helyi
sajtótól, az összegyűlt pénzhez
hozzájárult a Profil Bábcsoport
jótékonysági műsora a Dudás

2016. december 16.

Félegyháziak ajándéka
a koraszülöttek
karácsonyfája alá
Játszóházban, Basics Zoltán és
Fejes Sándor jótékonysági bulija
a Rocktárban, a Kiskun Cipőgyár
dolgozóinak felajánlása, a Pálmo
nostori Sportegyesület báljának
felajánlása, és még rengeteg jó

szándékú segítő. Volt, aki aprócska
sapkákat kötött, és még külföldről
is érkeztek takarók.
Dr. Kelemen Edit és kollégái de
cember 7én, nagy örömmel vették
át az ajándékot. Mint a főorvosnő

elmondta: a félegyháziak különö
sen közel állnak a szívéhez, ugyan
is innen érkezett az első jelentős
adomány is, amiből lélegeztetőgé
pet tudtak vásárolni a koraszülöt
teknek.

Szeretetközösség a Fekete családban
A Fekete házaspár négy gyermeket nevel. A két pedagógus – pont, mint minden más
szülő – sokat dolgozik. Igaz, az
édesanya jelenleg gyesen van,
ezzel együtt nem egyszerű menedzselni egy ilyen nagycsalád
ünnepekre való felkészülését.
A Fekete család sok tekintetben
eltér az átlagostól, más vonatko
zásban viszont ugyanolyanok, mint
mások. A hétköznapok mókuske
rekét ők is tapossák, ugyanakkor a
keresztyén értékek hatják át életü
ket. Otthonukban minden sarokból
szeretet árad, a karácsonyvárás
szelleme szinte tapintható.
A család rengeteg programban
vesz részt ebben az időszakban
is. Ott vannak a Nagycsaládosok
Egyesületének rendezvényein, az
óvodában és iskolában szervezett
alkalmakon, a városi rendezvé
nyeken. Az egyik Fekete fiú még
az első városi adventi gyertyagyúj
táson is szerepelt – büszkélkedik
Andrea, az édesanya.
Az együtt töltött minőségi idő
nek megkülönböztetett figyelmet
szentelnek a Fekete családban.
Nemrégiben például úgy döntöttek
– tudom meg a szülőktől –, hogy
a szombatokat teljes mértékben a
három nagyobb fiúnak szánják.
– Simon, a legkisebb igényli a
legtöbb figyelmet a hétköznapok
ban – mondja Andrea, de ez nem
jelenti azt, hogy a nagyobbakat el
hanyagolnánk. Az, hogy a kis Simon
az ünnepek előtt a nagymamával

Andrea gyermekbarát, gyors, karácsonyi receptje:
Hozzávalók 2 felnőtt és 4 gyermek részére: A húshoz: 2 pár csirkemell, fokhagyma,
mustár, méz, olaj, narancslé, só, mézeskalács fűszerkeverék
A sült zöldségekhez: brokkoli, sárgarépa,
paszternák, édesburgonya – amit csak szeretnek a kicsik
A karácsonyi sütőtökhöz: egy nagyobb
sütőtök, mozzarella, dió, őrölt gyömbér és
fahéj vagy mézeskalács fűszerkeverék
A salátához: fejes saláta, rukkola, lila
vagy póréhagyma, sárgarépa, olíva olaj,
mustár, fokhagyma, almalé vagy citromlé
Elkészítés: A sült zöldségekhez a zöldségeket megmosom, megtisztítom és nagyobb
darabokra vágva egy tepsi alján szétterítem. A húst megmosom, megsózom,
megtűzdelem félbevágott fokhagymával és
a zöldségágyra helyezem. Az egészet meglocsolom 1dl olajból, 1 dl narancsléből, 2 ek
mustárból, 1 ek mézből, 2 kk mézeskalács

tölti a szombatokat, lehetőséget
ad a nagyobbakkal is a bensőséges
együttlétre: egy mozira, korcsolyá
zásra, nagyobb közös sétára.

fűszerkeverékből és fél kk sóból készült
öntettel. Alufóliával borítom és a hús puhulásáig sütöm kb. 200 fokon a sütő felső
részében.
A sütőtököt megmosom, és keskeny
szeletekre vágom. Tepsibe helyezem és
megszórom a fűszerekkel. A hús alatt, a
sütő alsó részében pirulásig sütöm a tököt,
majd a szeletekre vágott sajtot ráolvasztom.
A sajtot is meg lehet szórni finoman fűszerekkel és dióval.
A salátához a fejes salátát és a rukkolát
megmosom, lecsepegtetem a felesleges
víztől, majd csíkokra vágom. A hagymát
megmosom, felszeletelem, és a salátához
teszem. A sárgarépát megpucolom, megmosom, majd nagylyukú reszelőn lereszelem. Ezt is az előzőekhez keverem. 2 ek
olíva olajat, 1-2 ek almalét vagy citromlét,
1 gerezd péppé zúzott fokhagymát és kevés mustárt összekeverek és a salátán jól
eloszlatom.

Az adventi készülődéssel járó
nagy sürgésforgás közepette is
mindig találnak időt Andreáék
arra, hogy adventi koszorút ké

szítsenek, vagy restaurálják a
múlt évit, és közösen meggyújt
sák a gyertyákat. Náluk a kará
csonyi menü is gyermekbarát,
könnyű és egészséges. Ebédre
hagyományosan
zöldségágyon
sült csirkemell készül salátával,
és elmaradhatatlan az ünnepi
asztalról a sütőtök is, egy kis ka
rácsonyi extrával.
A karácsonyfadíszítés a fiúk
dolga. Az együtt töltött időt tar
talmasan és intenzíven élik meg,
erre hangsúlyozottan figyelnek. A
Szenteste elmaradhatatlan prog
ramja, hogy templomba, majd
sétálni megy a család. Ilyenkor
megcsodálják a város fényeit és
karácsonyfáját is.
– Ünnepi hangulattal átitatva té
rünk haza, ahol a karácsonyi tör
ténet felolvasását követően érke
zik el a várva várt pillanat, amikor
mindenki kibonthatja az ajándékát.
A karácsony nálunk nemcsak az
emberek egymás iránti, hanem az
Isten emberek iránti szeretetéről is
szól. A mi gyerekeink tudják, hogy
az ajándékot tőlünk kapják azért,
mert Isten szerette az embereket,
és mi ezt a szeretetet mutatjuk meg
nekik az ajándékozással – mondja
mosolyogva az édesanya.
A Fekete család örömében kará
csonykor egy egyedülálló barát is
rendszeresen osztozik, akit rendre
meghívnak ezen a napon, hogy ő is
részesüljön az örömből és szere
tetből.
Lizik-Varga Katalin
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STAFÉTA

2016. december 16.
Hogyan illeszthető össze egy
sikeres, egyedülálló nő életében a gyereknevelés és a karrier? Staféta rovatunkban Csuka Piroska szülésznő kérdését
tolmácsoltuk Bazsó Ritának, az
Univer marketingvezetőjének
Rita Félegyházán él nyolc éves
kislányával, akit születése óta egye
dül nevel. Boróka és a munkája
tölti ki az életét, mindkettő elemi
erőforrás számára. Hogy nem kell
választania a hivatás és a karrier
között, azt elsősorban édesanyja
segítségének köszönheti az életvi
dám fiatalasszony.
– Lassan húsz éve, hogy Kecskeméten dolgozol, mégis Félegyháza maradt az otthonod.
Miért?
– Budapesten születtem, egé
szen kicsi koromban költöztünk
ide, édesapám szülővárosába. Már
gimnáziumba is Kecskemétre jár
tam, majd a Szegedi Élelmiszeripa
ri Főiskolán szereztem élelmiszer-
szakmérnöki, később – már munka
mellett – a Szolnoki Gazdasági
Főiskolán közgazdász-szakmérnöki
végzettséget, de eközben végig Fé
legyházát tekintettem az otthonom
nak. Azt szeretném, hogy itt nőjön
fel a lányom is. Úgy érzem, soha
nem költöznék el innen.
– Mikor dőlt el, hogy Borókával kettesben lesztek egy család?
– Szülés előtt két héttel marad
tunk kettesben. Nem volt könnyű
időszak, de nem maradt sok időm
a sebeimet nyalogatni, hiszen jött a
baba és vele együtt a napi 24 órás
műszak. Kialakult az életünk ebben
a felállásban, és igaz, hogy nem er
ről álmodoztam kislánykoromban,
de igyekszem a lehető legjobbat
kihozni a helyzetből. Az édesapával
együtt megtanultuk mindannyian
kezelni a helyzetet.
– Miből áll a munkád az Univernél?
– Márciusban lesz 17 éve, hogy
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Gyerek és karrier egyedülállóként
itt dolgozom.
Mindig egy ilyen
nagy
céghez
vágytam,
de
amikor bead
tam a pályá
zatomat, első
körben nem en
gem választot
tak. Egy hónap
múlva hívtak,
hogy érdekel-e
még a munka,
és én boldo
gan
jöttem.
Marketingas�
szisztensként
kezdtem, vol
tam referens,
termékkategó
ria-menedzser
és 2015 febru
árja óta a mar
keting osztályt
vezetem. A cég
t e r m é ke i n e k
promotálásával
foglalkozunk,
a
különböző
reklámkampá
nyoktól a filmeken át a közterületi
és online megjelenéseket fogjuk
össze Magyarország és Románia
területén. A hivatalos munkaidőm
háromnegyed 8-tól 4-ig tart, de
a teendők nem férnek bele a napi
nyolc órába. Sokszor előfordul,
hogy hajnalban kelek, vagy késő
estig dolgozok, a lényeg, hogy az
otthoni munkát akkorra időzítem,
amikor a kislányom már alszik.
Hétvégén is foglalkozom munkával,
olyan is van, hogy el kell utaznom.
Édesanyámra mindig számíthatok,
ő hozza el Borókát az iskolából, és
foglalkozik vele, amíg én haza nem
érek. Ha neki elfoglaltsága adódna,
az öcsém és a párja is „hadra fog

ható”. Anyukám segítsége nélkül
nem tudnám ezt a munkát végezni.
– Vannak-e szigorúan zártkörű anya-lánya programjaitok
Borókával?
– Arra nagyon odafigyelek, hogy
az együtt töltött idő legyen minő
ségi. Esténként közösen olvasunk,
örömmel kézműveskedünk, temp
lomba járunk, lovagolunk és kor
csolyázunk. A tévé tudatosan ki
van zárva az életünkből. Ehelyett
tanulunk, beszélgetünk. Hétvégén
pedig megnézünk egy-egy filmet.
Közösen készülünk az ünnepekre
is. Ilyenkor, advent idején például
kettesben készítjük el a koszorút,
díszítjük fel a lakást, és sütünk mé

zeskalácsot, amiből Boróka névna
pi köszöntőinek is jut az iskolában.
– Boldog ember vagy?
– Nagyon. A gyermekem puszta
létezése is boldoggá tesz, de én
még ennél is többet kapok. Olyan
periódusában vagyok az életemnek,
amikor minden szépen kisimult: a
családom jól van, a szakmám csú
csán vagyok, azt csinálom, amire
mindig vágytam. Úgy érzem, beért
a munkám gyümölcse. Nem állítom,
hogy nincs bennem hiányérzet,
hogy nem vágyom egy harmonikus
párkapcsolatra. De együtt tudok
élni a hiányával is. Úgy gondolom,
hogy vagy érkezik egy ember, akivel
úgy vagyunk jók egymásnak, ahogy
vagyunk, vagy a gyermekemnek
szentelem az életemet, és mellette
építem a karrieremet. Imádom a
munkámat, de nem vagyok klasszi
kus karrierista, aki tudatosan építi
fel a pályáját. Velem ez lépcsőről
lépcsőre történt meg, egyszerűen
csak mindig megmásztam az ép
pen adódó következő lépcsőfokot.
Nem feltétlenül kerestem, de min
dig elfogadtam a lehetőséget.
– Alkalmazott feszültségoldó?
– A rockzene és a futás. A Kecs
keméttől Félegyházáig tartó úton
sokszor dübörög az autó, és olykor
előfordulok a Rocktár koncertjein is.
– Nem hiányzik tehát semmi
az életedből…
– De, mégis. Apukám elismeré
se. Mindig nagyon büszke volt rám.
Megígértem neki, hogy egyszer még
igazi okot adok rá. Remélem, most
ragyogó szemmel tekint le rám és
az unokájára.
Bazsó Rita Csőke Szilvia gyógy
pedagógusnak adja át a stafétát,
akitől azt kérdezzük: miből meríti
azt a mérhetetlen erőt, amit a sé
rült gyermekek tanítására, nevelé
sére fordít?
Tóth Timea

Mindenek előtt szeresd magad!
Sokszor hordozunk magunkban
vélt vagy valós sérelmek miatti
haragot, amelyek akár évtizede
ken keresztül mérgezhetik kap
csolatainkat. Tévedés azt hinni,
hogy a haraggal másokat bünte
tünk, a harag a mi lelkünket sújtja.
Megbocsátás nélkül megkesere
dünk, és a boldogság megismeré
se nélkül éljük mindennapjainkat.
Erre is rámutatott dr. Domján
Mihály pszichológus, családte
rapeuta a Sarlós Boldogasszony

templom közösségi házában meg
tartott Megbocsátás és elengedés
című előadásában.
A szakember szerint a harag és
a meg nem bocsátás valójában
azt jelenti, hogy saját magamra
haragszom. Ahhoz hogy képesek
legyünk megbocsátani, először
magunkkal kell kibékülni. A csa
ládterapeuta arra biztatott, hogy
éljünk úgy, hogy áldássá lehes
sünk mások számára: – Amíg én
nem akarom megtenni a magam

részét, addig nem tudok mit el
várni az emberektől – hívta fel
a zsúfolásig megtelt terem hall
gatóságának figyelmét. A meg
bocsátás pedig akarati döntés,
ami azt jelenti, hogy lemondok a
további harcokról, az önigazolá
sokról, és bizonyításokról. Ahhoz
hogy ezt meg tudjuk tenni, időt
kell szánnunk magunkra, megta
lálni az örömforrásainkat, átlép
ni az áldozat szerepből az alkotó
szerepbe. Változtatni kell az élet

felfogásunkon, elvárások helyett
hálásnak kell lennünk a kapcsola
tainkért.
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Az Év Vendéglátó Vállalkozója mer nagyot álmodni

Erkiné Rózsa Márta, a kiskunfélegyházi Rózsakert Vendéglő tulajdonos-üzletvezetője lett idén az Év Vendéglátó Vállalkozója.
A díjat november 25-én, a Four Points by Sheraton Kecskemét
szállodában megrendezett gálaesten adták át, a megyei Prima-
díjakkal együtt. A nagy presztízsű elismerés elnyerése legjobban
talán a díjazottat lepte meg. Azt mondja, eddig is maximalista
volt. Mostantól már ez a rang is kötelezi. Erkiné Rózsa Mártát, a
félegyházi vendéglátásba új színt hozó Rózsakert Vendéglő megteremtéséről is kérdeztük.
– Valóban a fodrász szakmát
cserélte fel a vendéglátásra?
– Így történt. Miután a szüleink
elváltak, bátyámat és engem fod
rász édesanyánk egyedül nevelt fel.
Ahogy mondta, egy olló, meg egy
fésű segítségével. Ezért biztatott
engem is arra, hogy válasszam ezt
a számára biztonságot adó pályát.
A Kossuth Lajos Szakközépiskolá
ban szereztem fodrász végzettsé
get, és szép sikereket értem el a
szakmában. Minden újdonság érde
kelt, szalontréningeket tartottunk,
szóval mint mindent, ezt is teljes
odaadással csináltam. A vendéglá
tás iránti vonzódásom viszont to
vábbra sem lankadt. Munka mellett
érettségit szereztem, és elvégez
tem egy vendéglátós iskolát. Végül
édesanyám is belátta, hogy ez tesz
boldoggá. A Csillag Vendéglő tulaj
donosa Illés bácsi elhivatottsága
és embersége adta az alapot, ami
elindított a pályán. Több jó nevű he
lyen dolgoztam, míg megtanultam
a szakma csínját-bínját, és szert
tettem arra a tudásra, amire már
építkezni lehetett.
– Mikor érlelődött meg a saját étterem gondolata?

– 1996-ban férjhez mentem,
1998-ban megszületett Fanni lá
nyom. Amikor öt éves volt, kiköl
töztünk a férjem után, aki akkor
már évek óta Németországban
dolgozott. Akkor jöttünk vissza
Félegyházára, amikor Fanni isko
lába ment. 2007-ben megszületett
Hanna lányom, és akkor már tud
tam, hogy végérvényesen a ven
déglátással szeretnék foglalkozni.
Először egy ázsiai gyorséttermet
nyitottam a Wesselényi utcában.
Bármennyire is kedvelték azonban
a vendégek, a bérlemény költségei
elvitték a hasznot, így be kellett
zárni. Saját étteremről álmodoz
tam, amire 2011-ben teremtődtek
meg a feltételek, amikor megvet
tük a Damjanich utcai ingatlant az
önkormányzattól. Az egykori idő
sek otthonát teljesen átépítettük.
Így már az épületet is a saját ízlé
semre formálhattam.
– Milyen éttermet álmodott
meg?
– 1912-től működött Félegyhá
zán, a jelenlegi Móra tér helyén a
Ring-kert, ami az államosítás után
a Rózsakert nevet kapta. Ennek a
több száz fő befogadására alkal

mas, zenés szórakozóhelyként is
közkedvelt étteremnek a hagyomá
nyait szerettem volna feleleveníteni
és továbbvinni. Ez mindenekelőtt
a magyaros ízekben, a vendégköz
pontúságban és a minőségben nyil
vánul meg. Mindenképpen új színt
szerettem volna hozni a félegyházi
vendéglátásba. A fő célkitűzésem
az volt, hogy helyben elérhető le
gyen az itt élők, az itt dolgozó vál
lalkozások és vendégeik számára a
legmagasabb színvonalú kínálat és
kiszolgálás, beleértve a legújabb
trendeket is. Én kitaláltam ezt ki
csiben, aztán az évek során a ven
dégek közreműködésével alakult,
formálódott a mai állapotig.
– Kik voltak ebben a segítői?
– Mindenekelőtt a férjem. Amel
lett, hogy támogatott az álmom
megvalósításában, és hősiesen tűr
te, amikor a „harmadik gyerekem”
bizony sok időt és figyelmet vett el
a családtól, hentesként nagyon so
kat segít. A nálunk elvárt színvonal
minőségi alapanyagok nélkül nem
volna tartható. Ezért nagyon fontos
partnereink a fix, bevált beszállítók,
akik ismerik, és szem előtt tartják
az igényeinket. Egy teljes évbe tel
lett, amire összeállt a csapat. Juhász Gábor főszakács és Nagy
Csaba főpincér oszlopos tagjai a
vállalkozásnak, fő mozgatórugói a
folyamatos megújulásnak, a leg
korszerűbb technológiák, trendek
meghonosításának. Agilisak, éhe
sek a fejlődésre, és erre inspirálják
az egész csapatot. Hiszen az önma
gában kevés, ha az adott fogást a

főszakács kiválóan készíti, meg kell
tanítania a többiekkel is. Négy sza
kács van, és a vendégnek ugyanazt
a minőséget kell kapnia, bárki áll is
közülük a tűzhely mellett. A kony
hával párhuzamosan a felszolgálás
is folyamatosan fejlődik. Kevés vi
déki étterem büszkélkedhet például
azzal, hogy tükörfelszolgálásra is
képes a csapata. Ilyen színvonalú
munkához elengedhetetlen a kony
ha és a pincérek közötti harmónia.
Bevált csapat áll mögöttem továb
bá a dekorostól a zenészig, ami le
hetővé teszi a rendezvények komp
lett kiszolgálását. Fontos segítőim
továbbá maguk a vendégek. Itt min
dent ők alakítanak. Évről évre meg
újul az étlap, 200 főig már akár sa
ját felszereléssel tudunk kitelepülni,
de ennél nagyobb rendezvényeket is
képesek vagyunk megszervezni.
– Hogyan fogadta a Prima-
díjat?
– Teljesen váratlanul ért. Úgy hív
ták fel a figyelmemet arra, hogy a
jelöltek között vagyok, amit már
önmagában nagyon megtisztelő
nek tartottam. Annak a lehetősége,
hogy meg is nyerhetem, fel sem
merült bennem. Amikor a díjkiosztó
gálán elhangzott a nevem, tényleg
azt hittem, hogy rosszul hallok. Az
első ember, akit felhívtam az öröm
hírrel, Juhász Gábor főszakács
volt. Utána összehívtam a stábot,
megköszöntem mindenki munká
ját, és emlékeztettem őket arra,
hogy többé végképp nincs helye
kompromisszumnak fegyelemben,
tisztaságban, vendéghez való hoz
záállásban, morálban, légkörben…
És elsősorban nem azért, mert egy
ilyen elismerés után sokkal kritiku
sabban és nagyobb elvárással figye
lik a munkánkat. Hanem azért, mert
magunknak tartozunk azzal, hogy
megőrizzük, amit felépítettünk.
– Mihez kezd az ember, amikor
teljesül az álma?
– A régit tökéletesíti, és mellette
újakat tűz ki. Nagyon büszke vagyok
a Rózsakertre, és kimondhatatlanul
hálás azért az isteni támogatásért,
aminek nap, mint nap érzem az ere
jét. Ezen az álmon azonban sokat
kell még dolgozni. Persze szövöge
tek ábrándokat a továbblépésről is.
Ma még elérhetetlennek tűnik, de
például egy 400-500 fős rendez
vényház létrehozásáról, ami mö
gött igényes szálláshelyek is állnak.
Mert szerintem az álmodozás elő
revisz, motivál, és a képességeink
kiaknázására serkent. A lányaimat
is arra biztatom, hogy merjenek na
gyot álmodni.
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Szeretni, és szeretetet elfogadni is tudni kell
Augusztusban múlt egy éve,
hogy Rónaszéki Gábor esperes
a kiskunfélegyházi Ótemplom
új plébánosa lett. Az idáig vezető út mellett arról is kérdeztük az atyát, hogy sikerült-e itt
új otthonra, befogadó közösségre lelnie.
–
Kiskőrösről
származom,
nyolcgyermekes családból. Édes
apám orvos, édesanyám tanár
volt. Pannonhalmára jártam gim
náziumba, és ott érlelődött meg
bennem, hogy elfogadom a Jóis
ten meghívását a papi hivatásra.
Mint akkoriban minden politikailag
megbízhatatlan személyt, a papnö
vendékeket is a köztörvényesekkel
együtt vitték Marcali-Lentibe, a
másfél éves katonai szolgálatra.
Ennek ugyan az volt a célja, hogy
kiverjék a fejünkből a papság gon
dolatát, de valójában éppen az el
lenkezőjét érték el. Olyan tapasz
talatban gazdag időszakot élhetett
át ott az ember, amire sehol má
sutt nem lehetett volna szert tenni.
Egyrészt megtapasztaltuk, hogy
sokkal többet kibírunk úgy fizika
ilag, mint szellemileg mint gondol
nánk, másrészt az ott megismert
élettörténetek kitágították a világ
nézetünket és emberismeretünket
– meséli pályája kalandos kezdeté
ről a félegyházi plébános.
A papnevelő intézet és a hit
tudományi kar elvégzését köve
tően 1988-ban szenteltek pappá
Rónaszéki Gábort. Jánoshalmán
indult a pályája, onnan Kalocsá
ra került érseki titkárnak, majd a
Veszprémi Hittudományi Főisko
lán prefektusként tevékenykedett
és mellette tanított. Mindeközben
Foktő plébánosa volt. Azt mond
ja, ez az időszak mélyen a lelkébe
véste, hogy bár a papnak megvan
a maga fontos, speciális szerepe
az egyházi közösségekben, a ke
resztény élet nem a plébánián,
hanem a családokban, a munka
helyeken, az iskolákban folyik. Itt
fogalmazódott meg benne, hogy a
jelenlegi, túlságosan papcentrikus
egyházképet egy Krisztuscentrikus
egyházképre kell átformálni. Már
ezzel a szemlélettel látott munká
hoz Jánoshalmán, ahol 12 évig volt
plébános. Egy 60 kilométer átmé
rőjű területet látott el, hozzá tar
tozott Borota, Kéleshalom, Tompa
és Kelebia is. De már tudta, hogy
nem kell mindenhol mindig jelen
lenni ahhoz, hogy a keresztényi élet
működjön.
– Egyfajta menedzser papi szem
lélettel meg kellett keresni a kata

lizátor szerepét betöltő segítőket,
és támogatni a kisebb közösségek
létrejöttét, működését. A nagy tö
meg személytelen. A kisebb egy
ségekbe integrálódva: keresztény
édesanyák, vagy édesapák köre,
rózsafüzér társulat, bibliakör, ka
ritász csoport… mindenki otthon
érezheti magát, kibontakoztathatja
értékeit, személyiségét – magya
rázza az atya.
12 év telt el így, majd az egykori
alma materbe, a Központi Papne
velő Intézetbe szólította a feladat,
ahol hat éven át volt rektorhelyet
tes és prefektus. Rónaszéki Gábor
ezeket az esztendőket nem sorolja
élete legszebb időszakai közé leg
inkább azért, mert főleg gazdasági
teendőket kellett ellátnia. Öröm
mel fogadta a szolgálat leteltével
a lehetőséget, hogy a kiskunfélegy
házi közösség pásztora legyen.
Tavaly augusztusban teljesen
ismeretlenül érkezett a városba,
így különösen örült Ivanics Zoltán káplánnak, aki a „kezei alatt”
kinevelt tanítványok egyike, és aki
vel az azóta is félszavakból értik
egymást.
– A papi élet talán legnehezebb
része, hogy amikor már otthon érzi
magát valahol az ember, mégis fel
kell szedni a sátorfát. A pap csa
ládja mindig ott van, ahová helye
zik. Így az új közösségnek is azt
kell éreznie, hogy haza érkeztem.
– Sikerült az eltelt bő egy évben „hazaérni”?
– Most, hogy egy teljes esztendő
lefutott, már látom a plébánia éle

tét, és azt is, hogy min szeretnék
alakítani, változtatni, hozzátenni.
Első lépésként a Jókai utca 28.
szám alatt álló, lomtárként funkci
onáló közösségi házba szerettem
volna életet lehelni. Magánerős,
önkormányzati és pályázati forrás
ból sikerült az egyik felét felújítani,
így ma van egy csodálatosan szép,
száz fő befogadására alkalmas kö
zösségi termünk vizesblokkokkal,
konyhával, felújított zárt udvarral,
akadálymentesítve. A közösség
építéshez tehát a hely már adott,
de az emberek megszólítása annál
hosszadalmasabb és izgalmasabb
feladat, amihez időre, lelemé
nyességre, no és szerencsére és
gondviselésre van szükség. A nyári
templombúcsú alkalmával például
mindenkit meghívtunk ebédre, a
plébániaudvarra. 350 személyre
terítettünk, babgulyást főztünk.
A gondviselés úgy rendezte, hogy
talán négy-öt üres hely maradt.
Ezzel nem csak jelképesen, de va
lóságosan is megnyitottuk a plé
bánia kapuit a félegyháziak előtt.
Úgy tervezem, hogy az udvar há
tuljában lévő régi plébániaépület
elbontásával egy szép közösségi
tér alakul ki, amivel már csak élni
kell. No és itt van egy óriási „gye
rekanyag”: 1200 hittanosunk van a
városból és a környező falvakból,
a középiskolás korosztályt pedig
ifjúsági hittannal próbáljuk bevon
ni, Krisztushoz közelebb vinni.
– Advent van. Mire tanít bennünket ez az időszak?
– Az advent az Istennel való ta

lálkozás öröme és pillanata. A ké
szülődés lényege is ez: hogyan tu
dok minél többekkel úgy találkozni,
hogy azon keresztül megtapasz
talhassák a szeretet erejét. Ha ez
elmarad, a karácsony egy gyertya
fényes este lesz csupán, pedig va
lójában sokkal több annál. A kará
csony akkor tölti be rendeltetését,
ha nem egy este, hanem egy egész
évre kiható erőforrás lehet. Ehhez
tudni kell szeretni és elfogadni a
szeretetet. Mert boldog az tud len
ni, akinek mindkettő megadatik.
– Jól érzem, hogy meglehetősen közel áll Önhöz a Ferenc
pápa által képviselt kereszténykép?
– Ahogy én látom, Ferenc pápa
az egyik legkonzervatívabb egy
házfő abban az értelemben, hogy
egészen Krisztus urunkig nyúl
vissza. Nagyon érthetően, egysze
rűen és világosan akarja átadni
nekünk az evangélium üzenetét, és
nem szereti, amikor papok, püspö
kök és bíborosok megfeledkeznek
arról, hogy a Krisztusi szeretet
alázatot, szolgáló lelkületet, és
legfőképpen példamutatást kíván.
Én szívesen olvasom és hallgatom
a Szentatyát, de bevallom: nehéz
percek ezek, mert nem tudok utá
na lelkiismeret-furdalás nélkül le
feküdni. Mindig tükröt tart, amiben
az ember meglátja a saját arcát, és
ez nem mindig az, amit látni aka
runk. Erre két válasz lehetséges:
elutasítom, vagy önvizsgálatra
ösztönöz. Én az utóbbit választom.

Tóth Timea
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BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Csokivarázs
Édességüzlet

Sport Shop

Szent János tér

Kossuth Lajos
utca 16.

Brand Sport
és Divat
Kossuth Lajos
utca 5-7.

Kamilla
Gyógynövény
és Biobolt

Kiskun-Nova
Utazásközvetítő
Utazási Iroda

Bizsu Táska
Illatszer
Pál Gyöngyi

Pöttöm
Játékbolt
Kossuth Lajos utca

Kossuth Lajos
utca

Kossuth Lajos
utca

Babel
Gyermekruházat
Kossuth Lajos
utca 12.

ChickenFood Kft.
Baromfira
jó ár!

Dávid Sport
és Divat
Kossuth Lajos
utca 5.

Family Shop
a Kossuth ABC
mellett

Torony
ÉP-GÉP Kft.

Potyesz
Méteráru
Lakástextil Bt.

a víztorony mellett

Mártírok útja
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Kellemes Ünnepeket Kíván
a Szalai-Busz Kft.!
26 éve Kiskunfélegyházán
Több mint 60 darab autóbusszal

TEGYÜK SZEBBÉ AZ ÜNNEP PILLANATAIT KÖZÖSEN!
Franco! Minőségi márkás férfi divatáru
bőséges választékával készülünk
az ünnepekre.
Devergo!
Most 20-30% kedvezménnyel egyes darabok.
Antracid
Minőségi, divat csak férfiaknak
Kabátok óriási választékban.
Titem öltönyökhöz inget
és nyakkendőt adunk ajándékba.
Boldog békés ünnepeket kíván
a Franco férfidivat.
Kiskunfélegyháza
Attila utca 2. (a Körpatikánál)

Megújult értékesítői csapattal minden jelenlegi
és leendő ügyfelünknek KELLEMES ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Köszönjük a több ezer tulajdonos és vevő bizalmát!
Cím: Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 1.
Nyitvatartás: H-P: 9-18
Telefon: +36 76/655-125

Következő
lapszámunk
2017.
január 27-én
jelenik meg!

Változik a hulladékszállítás rendje
A Kiskunfélegyházi Városgaz
dálkodási Intézmény (KVI) tá
jékoztatja a lakosságot, hogy
a december 26-án, hétfőn
esedékes kommuális hulladékot december 27-én,

kedden szállítják el. Felhív
ják a lakók figyelmét, hogy a
kukákat reggel 7 órára rakják
ki, mert több gépjárművel, és
nem a megszokott sorrendben
végzik a gyűjtést.

Mindenkinek békés
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt
kívánnak a KVI vezetői
és a hulladékgazdálkodási
részleg dolgozói!

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
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A Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft.
megköszöni

Ho-ho-hó! Karácsonyváró szenzáció!
Decemberben 5-8% kedvezmény
a készleten lévő kerékpárok árából!
(A karácsonyi akció más akciókkal nem összevonható,
Gepida és Merida típusú kerékpárokra nem vonatkozik)

Akciós minőségi kiegészítőkkel!

minden dolgozója 2016. évi
áldozatos munkáját,
családtagjainak megértő, támogató segítségét,
partnerei segítő együttműködését,
vevői bizalmát, megrendeléseit és
mindannyiuknak meghitt,
családi körben eltöltött,
boldog Karácsonyt és szeretetben,
egészségben megélt,
sikeres 2017. évet kíván.

Érdeklődjön üzletünkben: Kiskunfélegyháza, Halasi út 2.
Telefon: +36-70/209-5747
Minden kedves ügyfelének
kellemes ünnepeket
és Boldog Új Évet
kíván a Nor-Bike!

Félegyháza,
mint világváros
a rolókon

Családi kedvezmények
a karácsonyfa alá
LG
K8

Huawei
Y6 II Compact

A képek illusz trációk.

Samsung
Galaxy J3 (2016)

Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1.

Az üzletbe belépve csinos modellek tűnnek szembe az esti fényekkel megvilágított háttérből. Fények, zene, metropolitan
hangulat vesz körül, s csak alaposabb
szemlélés után tűnik fel, hogy a képeken
valójában Félegyháza utcái világítanak
háttérben a városházával, a vasútállomással, s más jól ismert utcaképekkel.
A Szent János téren lévő megújult arculatú PROFI Csokiszolárium különleges
környezetében a legújabb fejlesztésű,
modern, extra funkciókkal ellátott szoláriumgépek vannak, melyek rendszeres
használata ma már hozzátartozik a tudatos életvitelhez, és a D-vitamin készletek
feltöltésével számos betegség megelőzésében játszik szerepet.
– Kímélőcsöveink a legtisztább fényport tartalmazzák, és a legszigorúbb minőségi követelményeknek felelnek meg.
Sokkal lassabban gyengülnek, és sokkal
kiegyensúlyozottabb a barnításuk, így

ezen csövek használatával egészséget
sugárzó csokibarna bőrszín érhető el –
mesélt a városban csak náluk található
legújabb technológiáról Csákiné Balogh
Tímea ügyvezető. – És mivel az UV fény
pozitív hatása bizonyított a csontritkulás,
a szív- és érrendszeri betegségek illetve
egyes daganatos megbetegedések megelőzésében, így szalonunkat egyre több
esetben keresik fel idősebb vendégek is
– magyarázta az üzlet tulajdonosa.
A Profi Csokiszolárium megújult belső arculata pedig a tulajdonos Kiskunfélegyházához fűződő viszonyát tükrözi,
melyben egyedülálló módon a világvárosok hangulatát igéző, de városunk nevezetes épületeit ábrázoló fotók kerültek
a kabinok rolóira. Így a kedves, udvarias
kiszolgálás, hangulatos fények, kellemes zene mellett a szemet gyönyörködtető egyedi belső panorámával a vendégek igazán otthon érezhetik magukat.

Vodafone
Power to you
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Félegyházi Pékség – Ismét a bejglié a főszerep
Karácsonyhoz közeledve, a
decemberi készülődés, sütés-főzés közben sokan állunk
meg ilyenkor egy-egy pillanatra és próbáljuk végig gondolni,
mi is történt velünk az elmúlt
egy évben. Ennek apropóján
kértük meg Csikász Jánost, a
Félegyházi Pékség ügyvezető
igazgatóját is, meséljen nekünk, hogyan telt a 2016-os
év a cég számára:
– Idei évünk sok szempont
ból kiemelkedő volt. 2001ben
vásároltuk meg az akkor pár
fővel működő kiskunfélegyhá
zi kenyérgyárat és kezdtük meg
benne működésünket, március
1jén pontosan 15 éve. Az elmúlt
15 évben sokat dolgoztunk és
sokat fejlődtünk, melyet 2016
ban szintén nagy erőbedobással
folytattunk. Az év végével éle
tünk egyik legnagyobb beruhá
zása is befejeződik, mellyel nem
csak kapacitásunkat bővítjük,
hanem a nálunk dolgozók mun
kakörülményeit is európai szint
re szeretnénk emelni.
– Hogyan alakult a Félegyhá-

EZÚTON KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK
MEGHITT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPET, VALAMINT
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
zi Pékség üzleteinek száma az
idei évben?
– Új üzletek nyitásával és meg
lévő üzleteink felújításával idén
sem tétlenkedtünk, félegyházi ter
mékeink ma már Dunaújvárosban
is elérhetőek, de új pékségkávé
zóval bővültünk Orosházán, Bu
dapesten, legutóbb pedig Lajos

mizsén is. Lassan 3 évvel ezelőtti
arculatváltásunk óta a legtöbb
„kritika” Kiskunfélegyházán ért
minket, hogy „Pont itt miért nem
nyitottunk még ilyen boltot?”
Legnagyobb örömünkre szeptem
berben Kossuth utcai üzletünk
felújításával szülővárosunkban is
új helyen köszönthettük helyi Vá

sárlóinkat. A rég megszokott ízek
és helyben sütött kiflink mellett
frissen készült szendvicseinket, a
reggeli kávét, vagy éppen a meleg
félegyházi kakaót kellemes kör
nyezetben, már helyben is elfo
gyaszthatják vendégeink.
– Magyarország legjellegzetesebb karácsonyi süteménye
a mákos és diós bejgli. Önök is
hozzáláttak már a bejgli feltekeréséhez? Melyik íz a legnagyobb sláger?
– Igen, nálunk már javában tart
a „bejgliszezon”. Decemberben a
napi teendők mellett legjobban a
bejglisütésre koncentrálunk. Sok
évvel ezelőtt letettük a voksunkat
egy olyan termék mellett, amely
nem csak finom, de valóban mi
nőségi alapanyagokat tartalmaz.
Régimódi bejglinkkel szeretnénk
mi is hozzájárulni a decemberi
készülődés öröméhez, az ünnepek
meghittségéhez. Természetesen
az örök klasszikus a sima mákos
és diós bejgli, de nálunk az aszalt
sárgabarackkal, áfonyával és szil
vával töltöttek is bekerülnek a ka
rácsonyi menüsorba.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK,
ÜZLETI PARTNEREINK!
TISZTELT TULAJDONOSAINK!
Köszönjük Kiskunfélegyháza
és a környező községek lakóinak,
hogy a 2016. évben megtiszteltek
vásárlásaikkal.
Kérjük, 2017-ben is keressék
üzleteinket, ahol akciókkal
várjuk Önöket.
Üzleti partnereinknek köszönjük
a korrekt együttműködést.

SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN,
az INTEGRÁL ZRT.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk
minden munkatársunknak
és üzleti partnerünknek.
Félegyházi KUNVILL Kft.

18

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2016. december 16.

55 éves jubileumát ünnepli a KunplastKarsai Zrt.
Fennállásának 55 éves jubileumához érkezett a Kunplast-Karsai Műszaki Műanyagipari Zrt., amely dinamikus fejlődését főleg annak köszönheti, hogy a tulajdonosok időben nyitottak a
nyugat-európai piac felé. A cég 2000 óta működik a jelenlegi
szervezeti rendszerben, s azóta töretlen a hazai piacon betöltött
pozíciója. Az autó- és elektronikai ipar kihívásainak és elvárásainak megfelelve, korszerű technikával előállított, kiváló minőségű
termékekkel áll partnerei rendelkezésére. A település egyik legnagyobb munkáltatójának számító üzemnél az eredményesség
fő mutatója a folyamatos, nyereséges termelésben mérhető. A
gazdasági hullámok ellenére továbbra is stabilan és sikeresen
működő cégnél a jövő útját a fejlesztésekben, a legmodernebb
technikák alkalmazásában látják. Az 55 esztendő fontosabb mérföldköveinek felidézésére Alter Róbertné vezérigazgatót kértük.
– Hogyan kezdődött a vállalat gyártani. Azonban az élet igazol
több mint fél évszázada tartó ta a döntést: évtizedekig kiválóan
története?
működött ez a munkafolyamat.
– Cégünk jogelődjét 1961ben Magyarországon először nálunk
alapították, BácsKiskun Megyei épült ki az ISO minőségbiztosítá
Műanyagfeldolgozó Vállalat néven, si rendszer, ennek köszönhetően
s kezdetben önálló tanácsi válla hosszú ideig referenciahelyként is
latként működött, és 1700 dolgo működött a cégünk.
zónak adott megélhetést. A gyár
– Újabb fontos állomás volt a
saját erejéből megteremtette az cég történetében az új tulajdoAlföld műanyag és gumifeldolgo nosi kör megjelenése.
zó iparát, fokozatosan fejlődött, és
– 2000ben a társaság rendkívü
az 55 év alatt végig műanyagipar li közgyűlésen az alaptőke 61 %os
ral foglalkozott.
emelése mellett döntött. A zárt
– A 90-es években lezajló körűen kibocsátott részvényeket
rendszerváltás, a privatizáció a Székesfehérvári Karsai Holding
évei a vállalat történetét is ala- Rt. jegyezte le, így a társaság tulaj
kították. Milyen fontosabb ese- donosi struktúrája és neve is meg
mények fémjelzik ezt az idősza- változott. Ezt követően hatalmas
kot?
beruházásba kezdtünk, felújítot
– 25 éve, 1991ben kerültem a tuk az irodáinkat, a csarnokunkat,
vállalathoz, így végig részt vettem új gépeket vásároltunk. A teljes
az átalakulás folyamatában. Ek fejlesztés több mint egymilliárd
korra a kiskunfélegyházi gyár min forintból valósult meg. Megérte a
den tekintetben képessé vált a füg befektetés: a beruházást követően
getlen működésre és a kollektíva óriási fejlődésnek indult a vállalat.
kezdeményezte az alapító szervnél
– Hol tart ma a cég, mi a fő
az önálló állami vállalattá való át profilja?
alakulást. A budapesti központról
– Erre a kérdésre a missziónkat
való leválás nagy feladatot jelen idézem: „Az autó és elektronikai
tett a számunkra, mert anyagilag ipar kihívásainak és elvárásainak
is hozzá kellett járulni az önállóság megfelelve biztosítjuk partnereink
kivívásához. Borzasztó nehezen megelégedettségét. Cégünk hosz
jutottunk hitelhez, de végül óriási szú távú fejlődését olyan korszerű
küzdelem árán sikerült felvennünk technikával előállított, kiváló minő
az akkoriban hatalmasnak számító ségű termékek garantálják, ame
összeget. 1991től a kiskunfélegy lyek tükrözik termelési folyama
házi gyár önálló vállalattá alakult, taink szervezettségét, emberbarát
KUNPLAST Műszaki Műanyaggyár környezetünket,
munkatársaink
néven. A privatizációs folyamat felkészültségét, elhivatottságát és
első lépéseként az Állami Vagyo a minőségi munkavégzésért érzett
nügynökség a vállalatot Részvény erkölcsi felelősségét.”
társasággá alakította át. Több
– A gazdasági válság élénken
fordulós pályázat eredményeként érintette az autóipart, mennyia társaság dolgozóiból álló MRP re érezteti hatását a nehezebb
Szervezet vásárolta meg a rész időszak a KUNPLAST-KARvények állami tulajdonban lévő ré SAI-nál?
szének jelentős hányadát.
– A 2008 óta nehéz küzdelem
– Utólag visszatekintve is jó árán sikerült talpon maradnunk,
döntésnek bizonyult, hogy az de a társaságunk csapata bebi
akkor merész lépésnek számító zonyította, hogy amikor baj van,
nyugati piac kiszolgálása mel- össze tud fogni. Cégünk fennállása
lett tették le a voksot?
alatt soha nem volt veszteséges,
– Valóban merész vállalkozás mindig csak magunkhoz mérten
nak tűnt, hogy a nyugat–európai zárunk gyengébb, vagy erősebb
piac felé nyitottunk, és az autóipar esztendőt. Szeretnénk elérni, hogy
beszállítójaként hőre keményedő a jelenlegi 210 fős kollektívánk azt
technikával lökhárítókat kezdtünk érezze, hogy itt érdemes dolgozni,

A Kunplast Karsai Zrt.
életében mérföldkő
lesz 2017.

itt van jövőképe, biztonságban van
ő és a családja egyaránt.
– Mit sorol a cégmenedzsment eddigi legjobb döntései
közé?
– Mindenekelőtt az MRP mega
lakítását. Ugyanis azóta bizonyo
san tudjuk, hogy munkatársaink
szeretik a gyárukat, és bíznak a
jövőjében. Jó döntés volt 2000
ben a tőkeemelés, és hogy a Kar
sai Holding tagvállalata lettünk. A
2000es évek elején végrehajtott,
saját erőből finanszírozott mintegy
1, 2 milliárd forintból megvalósult
rekonstrukciós munkálatok nélkül
pedig ma már nem biztos, hogy
működne a cég.
– Milyen kilátások vannak
2017-re?
– Idén jó évet zárunk, ami remek
alapot adhat álmaink megvalósí
tásához. Jelentős a javulás a haté
konyság és a jövedelmezőség terén,
és a jövőt tekintve is bizakodóak
vagyunk. 2016ban a tervezett 2,8
milliárd forint árbevételt teljesít
jük, eredménytervünket 15%kal, a
2015 évit pedig csaknem 45%kal
teljesítettük túl. Nem volt könnyű
év, amit most magunk mögött ha
gyunk. Kellett az összefogás, a ten
ni akarás, a kölcsönös bizalom és
hit abban, hogy a céljainkat együtt
meg tudjuk, meg akarjuk valósíta
ni. A Kunplast Karsai Zrt. életében
mérföldkő lesz 2017. azért is, mert
a Nemzetgazdasági Minisztérium
mal megkötés előtt álló támogatá
si szerződés alapján társaságunk
megújulhat. A támogatás inten
zitása csaknem 50%. A mintegy
1,4 milliárd forintból megvalósuló

beruházás eredményeképpen egy
korszerű, a kor követelményeinek
megfelelő, új fröccsöntő üzemcsar
nok épül, amelybe új 3000, 1400,
valamint teljesen elektromos 100
és 150 tonna záróerejű, robotok
kal felszerel fröccsöntő gépeket
helyezünk üzembe. Társaságunk
egyik erőssége, hogy saját szer
számüzemmel rendelkezünk, így
annak fejlesztése sem maradha
tott ki a tervek közül. Ez a terület
egy 6 tengelyes CNC megmunkáló
központtal, szikraforgácsoló és
lézer hegesztőgéppel bővül. Ilyen
nagyságrendű beruházásra utol
jára a 2000es évek elején került
sor. Az akkor önerőből fejlesztésre
költött csaknem egymilliárd forint
eredményeként piaci pozícióink
és versenyképességünk egyaránt
megerősödött. Terveink szerint
2017 második felében már az új
csarnokban, új gépparkkal dolgoz
hatunk. A kihívás nagy, de eddigi
eredményeink alapot adnak a be
ruházás sikeres megvalósításához,
ami 20 új munkahely teremtését is
jelenti. A következő esztendőben
a vezetés legfontosabb feladata a
piac szereplői körében a bizalom
erősítése, és a forgalom jelentős
növelése. Ezt a piaci elvárások és
minőségi követelmények maximá
lis szem előtt tartásával tudjuk
elérni, amire a KUNPLASTKAR
SAI mögött álló elköteleződéssel,
szaktudással és lelkesedéssel jó
esélyünk van.

K U N P L A S T- K A R S A I Z R T.
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Egy kemény asszony a férfiak világában
Hívták Vaslady-nek, néztek át
rajta üzleti tárgyaláson, megélte és leküzdötte a nőiségét
érintő előítéleteket a műszaki
szakterületen és a világ legkülönbözőbb pontjain az üzleti
életben. Tudásával, eredményeivel és személyiségével kivívta, hogy egyenrangú félnek
tekintsék a férfiak világában,
s eközben ízig-vérig nő tudott
maradni. Alter Róbertné Klárával többek között egy félegyházi legenda, a Kunplast
történetének utóbbi negyed
évszázadáról beszélgettünk.
Arról az időszakról, amely ös�szefonódott az ő életével.
– Hogyan keveredett erre a
pályára?
– Szüleim fiút vártak, asztalos
édesapám mellett előbb tanultam
meg gyalulni, mint babázni. Főleg
édesanyám szigorú elvárásokat
támasztott, aminek igyekeztem
megfelelni. Bár én programozó
matematikus szerettem volna len
ni, a Katona József Gimnáziumban
szerzett érettségivel – mivel a szü
lők csak helyben, vagyis Kecske
méten engedtek továbbtanulni – a
GAMF-ra jelentkeztem. A gépész
mérnök karon belül a műanyagipa
ri szakot választottam.
– Milyen állomásokon keresztül vezetett az út Félegyházára?
– Kerülőn át. Ugyanis az akko
ri Villamos-szigetelő és Műanyag
Gyár 2-es számú gyáregységénél
– a jelenlegi Kunplast helyén – töl
töttem a gyakorlatomat, és oda
volt tanulmányi szerződésem is.
Azonban 1973-ban friss diplomás
ként mégis az akkori Pannonplast
kecskeméti gyáregységébe kerül
tem, ahol már a gyár építésénél
vezetőként dolgoztam, majd egy
százfős üzem vezetője lettem. Ott
tanultam meg mindent, ami a ké
sőbbi életpályámat megalapozta
a cégvezetés, az emberekkel való
kapcsolattartás, az adminisztrá
ció, a termelésirányítás… terén.
Néhány év múlva azonban az
egész fröccsüzemet átvette a BRG.
Így „eladottként” én is a nagy múl
tú, több mint 2000 főt foglalkoz
tató gyárhoz kerültem, ahol előbb
vezető technológus, majd személy
zeti és munkaügyi főosztályvezető
lettem. Nagyon élveztem itt is a
munkát, sok újításban, átszerve
zésben vállaltam szerepet. De a
rendszerváltással együtt a csőd
is megérkezett. Mintegy ezer em
bernek intéztem a felmondással
kapcsolatos papírjait, miközben
végzős voltam a Számviteli Főis

kola levelező tagozatán, és magam
is munkát kerestem. Több helyre
is beadtam a pályázatomat, és
1991 decemberében gazdasági
igazgatóként kezdtem a Kunplast
nál. Ismét egy teljesen új területen
próbálhattam ki magam, ami meg
határozta az eltelt 25 évemet.
– Milyen viszonyok közé érkezett?
– Akkoriban zajlott a Kunplast
Műanyagipari Vállalat részvénytár
sasággá szervezése. Mivel a BRGnél jól megismertem a folyamatot,
ebben komoly szerepet vállaltam.
Ugyanakkor egy 50 millió forintos
követelés kapcsán a javaslatomra
pert indítottunk a volt anyavállalat
tal szemben, amivel párhuzamo
san elkezdtük a dolgozói tulajdon
lást szervezni. Ahhoz, hogy sikeres
legyen, a több mint 600 dolgozó 80
százalékának kellett úgy döntenie,
hogy megtakarított pénzét ebbe a
konstrukcióba forgatja. Nagyjából
egyszerre sikerült E-hitelt szerez
ni, megalakítani az MRP-t (munka
vállalói résztulajdonosi program),
és megnyertük az 50 milliós pert
is, ami nagy lökést adott a cégnek.
A vezérigazgatói címet átadtam a
legnagyobb tulajdonosnak, és én
ismét gazdasági igazgatóként tevé
kenykedtem. Kemény időszak volt.
Nem hiába neveztek akkoriban
Vasladynek.
– Meddig tartott az itt felvett
lendület?

– A cég fő profilja autó- és
elektromos ipar, és gyakorlatilag
a 80-as évektől nyugat-európai
piacra, főleg BMW és Mercedes
autókba szállítunk alkatrészeket.
Az egykori nyúltelep retro stílusa
azonban egyre kevésbé felelt már
meg a piaci elvárásoknak. Mind
sürgetőbb volt a fejlesztés, de az
eredményt elvitte az E-hiteltör
lesztés. Az viszont érezhető volt,
hogy megújulás nélkül nem tudjuk
állni a versenyt, és kiszorulunk
az autópiacról. Az akkori vezetés
mégsem mert kockáztatni. Köz
ben Karsai Béla – aki errefelé járt
Orosházára – kinézte magának a
céget, és hozzálátott az MRP és
az állami tulajdonban lévő rész
vények felvásárlásához. 2000-ben
született meg a döntés, miszerint
tőkét emeltünk és a cég a Karsai
Holding többségi tulajdonába ke
rült. Én újra vezérigazgató, és az
igazgatóság alelnöke lettem, és
belekezdtünk egy hatalmas beru
házásba. Megújítottuk a csarno
kokat az aljától a tetejéig, gépeket
vásároltunk, és lassan visszanyer
tük a piac bizalmát. Ennek 16 éve.
Most pedig ismét elérkezett az
újítás, a fejlesztés pillanata. Jelen
leg ez a folyamat zajlik. 2017-ben
csarnokot építünk, fröccsöntő és
szerszámgépeket, 6 tengelyes CNC
megmunkáló központot, szikra
forgácsoló gépet, lézerhegesztőt
vásárolunk, és az ehhez szükséges

informatikai, szoftver és hardver
hátteret is kiépítjük. A mintegy 1,4
milliárd forint értékű beruházás
hoz a Nemzetgazdasági Minisztéri
um csaknem 50 százalékos támo
gatást nyújt. Így ismét megújul az
idén 55 éves cég, amely fennállása
óta pénzügyileg stabil, minden évet
pozitív eredménnyel zárt. Jelenleg
210 fővel dolgozunk, a beruházás
kapcsán – amely 2017 első félévé
ben lezárul – 20 fő létszámnöveke
dést vállaltunk.
– Hogyan alakította a személyiségét, a magánéletét ez a
gazdag, de küzdelmes szakmai
életút?
– Imádom a munkámat, ami
bizony nem napi nyolc órás el
foglaltság. Férjemtől rengeteg tá
mogatást kaptam, amiért nagyon
hálás vagyok. Nélküle nem tudtam
volna két gyerek mellett ellátni a
feladatot. Végül mégsem bírta ki a
házasságunk ezt a terhet. Megkap
tam a saját leckéimet, és meghoz
tam a magam áldozatait. Mindez
természetesen formálta, alakítot
ta a személyiségemet. Igyekeztem
ezen a férfias pályán úgy megőriz
ni a nőiességemet, hogy közben
egyenes, határozott és célratörő
maradtam. Nem változtam ab
ban sem, hogy mindennél jobban
igénylem a szabadságot, nem
szeretem, ha gúzsba kötnek, vagy
ha a fejem felett döntenek. A cég
az életem. Minden tőlem telhetőt
megtettem azért, hogy jól működ
jön, hogy a munkatársak és a tulaj
donos elégedettek legyenek. Itt az
ideje lazítani ezen a köteléken. Ez
a folyamat zajlik most, ami – be
vallom – nem könnyű számomra.
Segítséget, motivációt ad hozzá a
családom, akikkel viszont szeret
nék a jelenleginél több időt tölteni.
Fiam informatikus mérnök és köz
gazdász, egy informatikai céget
vezet; lányom pénzügyi igazgató.
Öt saját és egy fogadott unokám
van, az ő boldogságuk és elége
dettségük nagyon fontos számom
ra. A velük való foglalkozás mellett
pihentet a vezetés és a síelés, és
lelkesen gyűjtöm a különleges ás
ványokat.
– Hogyan tölti a karácsonyt?
– Családi körben. Karácsony
első napján nálam gyűlünk össze.
Régen az édesanyám tartotta fenn
ezt a hagyományt, ma már én ápo
lom. Nem vagyok egy konyhatün
dér, de ilyenkor örömmel készülök.
Szétosztjuk a feladatokat, jókat
eszünk, és örömmel töltjük meg a
házat.

Tóth Timea
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Tegyen jót karácsonykor, csatlakozzon a Fornettihez!
Többek között a dolgozóknak
szervezett karácsonyi ünnepséggel, valamint jótékonysági
akcióval hangolódik az ünnepekre a Fornetti: a nehéz sorsú
gyerekek felnevelését biztosító
SOS Gyermekfalvak adományvonalán tett felajánlásokat az
ünnepi időszakban megduplázza a cég.
Mint minden évben, úgy idén is
a karácsonyi készülődés időszaka
az, amikor megnő az adományozá
si, jótékonykodási kedv, ami érthe
tő, hiszen a szeretet ünnepe min
denkit megérint. Ennek fényében a
tavalyihoz hasonlóan idén is jóté
konysági akcióval készül az ünne
pekre a Fornetti: november 14étől
már megszokott felhívás olvasható
a péksüteményes tasakok hátolda
lán, amely az SOS Gyermekfalvak
vonalán történő adományozásra
buzdít december 31éig. A 250
forintos felajánláshoz a 60as
számot kell SMSben elküldeni a
13600ra, amit ráadásul a cég eb
ben az időszakban további 250 fo
rinttal kiegészít, így most minden egyes
adománnyal kétszeresen lehet segíteni
az SOSgyerekeknek!
A vállalat nagyon fontosnak tartja az
olyan nemes célért küzdő alapítványok
támogatását, mint amilyen az SOS Gyer
mekfalvak. A szervezet több mint 400
olyan gyereknek teremt otthont, akik va
lamilyen oknál fogva, így például a szülők
halála, a család rossz anyagi helyzete, il
letve fizikai vagy lelki erőszak miatt nem
élhetnek vér szerinti szüleikkel. Ahhoz,
hogy mindez megvalósulhasson, jelen
tős szakemberállományra van szükség,
amelynek fenntartása igen nagy kihívás
az alapítvány számára, amely emiatt
különösen örül a beérkező pénzadomá
nyoknak.
A Fornetti az SOS Gyermekfalvak mel
lett több mint 60 szervezetet támogat
rendszeresen, amelyek közül sok szintén
a gyermekek és fiatalok gyógyulását, re
habilitációját, valamint egészségmegőr
zését szolgálja. A támogatás termékek,
marketingfelületek, valamint anyagi hoz
zájárulás formájában valósul meg. A cég
jótékony tevékenységében kiemelt sze
repet tölt be Kiskunfélegyháza és Kecs
kemét környéke, hiszen itt találhatóak a
Fornetti magyarországi gyárai.
A korábban említett egyedülálló ün
nepi jótékonysági akció mellett termé
szetesen saját munkavállalóiról sem
feledkezett meg a Fornetti. A dolgozók
számára talán a legfontosabb, hogy mun
kájukat a vállalat májusban 10%os bér
emeléssel kívánta meghálálni, az ünnepi

időszakban pedig egy karácsonyi ünnep
séggel köszönti őket, amelyre az összes
dolgozót sok szeretettel várják.
Van mit ünnepelni, hiszen számtalan
örvendetes dolog történt a Fornetti életé
ben az elmúlt évben. A nemzetközi Aryzta
lánchoz történő csatlakozást követően a
Fornetti a cégcsoport keletközépeurópai
zászlóshajójává is vált, ezáltal számtalan
kapu nyílt ki a magyar gyökerű vállalat
előtt. Szintén örömteli hír a Fornetti szá
mára, hogy a cég termékei a német kiske
reskedelmi boltok piacain is megjelentek,
amit egy rendkívül szigorú minőségelle
nőrzésen elért európai szinten is kiemel
kedő eredmény előzött meg.
A változások, újdonságok kapcsán fon
tos megemlíteni továbbá a Fornetti új,
kibővült termékkínálattal jelentkező, ön
kiszolgáló üzletláncát, a Fornetti Food &
Beverageet. Ennek elindítása nagy lépés a
vállalat életében, ugyanis a fogyasztói igé
nyekhez és trendekhez alkalmazkodva, a
már megszokott termékpaletta mellett az
FFB üzletekben helyben készített pizzák,
wrapek, friss szendvicsek, kávé, valamint
a cég új, egészségtudatosságot középpont
ba helyező BakeFitt termékei és sajátmár
kás cukormentes üdítői is elérhetők.
„Mindez nem jöhetett volna létre az
Önök odaadása és szakértelme nélkül.
A cég az egész éves áldozatos munkát
egy nagy karácsonyi ünnepséggel kí
vánja honorálni” – mondta el Sebastian Gooding, a Fornetti vezérigazgatója
videóüzenetében, amelyben meghívta a
cég dolgozóit az eseményre.

2016. december 16.
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2017ben új településsel bővül a BÁCSVÍZ Zrt.
Kiskunfélegyháza üzemmérnöksége
Kiegyensúlyozott gazdálkodási
évet zár a BÁCSVÍZ Zrt. 2016ban. Ez egyebek mellett annak
is köszönhető, hogy a céget
jelentős mennyiségű, alaptevékenységén felüli munkával
bízták meg. A cégnél befejeződtek azok a nagy ivóvízminőség-javító és csatornafejlesztési projektek is, amelyek
a következő évtizedekre jelentősen meghatározzák a
közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatást. Egyebek mellett
erről is szólt Kurdi Viktor, a cég
elnök-vezérigazgatója
2016
eredményei, illetve a 2017-es
tervek kapcsán
– Az idei esztendőben egy nagy
szervezeti változás és szervezet
fejlesztés is megvalósult cégünk
nél. Ennek egyik fő oka az volt,
hogy nyugállományba vonult a
BÁCSVÍZ Zrt. két meghatározó ve
zetője, Szigeti Tibor szolgáltatási
vezérigazgatóhelyettes és Herendi Árpádné, az emberi erőforrás
gazdálkodási osztály vezetője. Pót
lásukra meglévő munkatársaink
közül választottuk ki azokat, akiket
ezeknek a feladatoknak az ellátá
sára maximálisan felkészültnek és
alkalmasnak találtunk. Az átszer
vezéstől azt várjuk, hogy a válto
zás iránt fogékony és a hatékony
ság irányába történő fejlesztést
biztosító előrelépések indulhatnak
meg Társaságunknál – mondta
Kurdi Viktor.
Az elnökvezérigazgató szólt ar
ról is, hogy az év vége felé több, a
BÁCSVÍZ Zrt. működésére kiha
tással lévő jogszabály változott.
– Hatályba lépett például az a
jogszabály, amely a vízmérők hi
telességi idejét négy évről nyolcra
emeli. Ennek különböző hatásait
még elemezzük, és várhatóan a
következő hetekben alakítjuk ki
azt a stratégiát, amely a jövőben
ezt a tevékenységünket meghatá
rozza. Ehhez még hozzátartozik
az is, hogy 2016 végéhez köze
ledve megvalósul az a projektünk,
amelyben a legnagyobb ipari fo
gyasztóink vízmérőhelyeit már
korszerű távbejelzést biztosító
eszközökkel tudjuk felszerelni. Ez
zel szinte onlinená válik a külön
böző fogyasztási adatok mérése és
regisztrálása – jelentette ki.
Kurdi
Viktor
hangsúlyozta:
2016 nagy projektje volt az ISO
50001szabvány szerinti energia

Kurdi Viktor,
a BÁCSVÍZ Zrt.
elnök-vezérigazgatója

irányítási rendszer, illetve ahhoz
kapcsolódóan egy energiamenedzs
ment rendszer bevezetése.
– Örömmel mondhatom, hogy
szeptemberben, a tanúsító auditon
megfeleltünk a követelményeknek.
A tanúsítás megszerzése a hétköz
napokban gyakorlatilag azt jelenti,
hogy törekszünk a felhasználásaink
optimalizálására és az energiata
karékos megoldások használatára,
igyekszünk a megújuló energiafor
rások felé fordulni. Pályázati sza
kaszban van néhány tisztán elekt
romos hajtású kishaszongépjármű
beszerzése. Azt várjuk, hogy akár
már idén, majd 2017ben is több
ilyen – kizárólag villanymotorral
működő – járművel bővíthetjük a
BÁCSVÍZ Zrt. technikai felszerelt
ségét. Ezeket Kecskeméten a hiba
elhárítási munkákban szeretnénk
használni. A megyeszékhelyen át
lagosan napi ötvennyolcvan kilo
métert közlekednek autóink, tehát
egy százhúsz kilométeres hatótá
volsággal rendelkező jármű nagyon
jól ki tudná szolgálni az igényeinket.

Az elvégzett számítások alapján azt
látjuk, hogy ez egy nagyon jó, köve
tendő út lesz a jövőben. Ehhez ter
mészetesen még csökkennie kell az
elektromos autók árának, de bízunk
benne, hogy ez hamarosan elkövet
kezik, ahogyan nő ezek száma a for
galomban, és az állami támogatás
kihasználása mellett, beszerzésük
és üzemeltetésük rentábilissá válik
– állapította meg Kurdi Viktor.
A BÁCSVÍZ Zrt. idén májusban
újabb öt évre megválasztott el
nökvezérigazgatója
ugyancsak
örömének adott hangot azzal kap
csolatban, hogy 2016ban a vállal
kozási munkáik is sikerrel jártak.
– A legnagyobb ilyen munkánk

az indiai SMR cégcsoport épülő
kecskeméti gyárához a víz és csa
tornaközművek kiépítése volt. A
vállalkozásokból származó bevé
telek is hozzájárultak ahhoz, hogy
összességében kiegyensúlyozott
gazdálkodási évről számolhatok
be, hiszen idén is egymilliárd forint
körüli árbevételt realizálunk az
alaptevékenységen túli szolgálta
tásainkból.
A következő esztendőre előre
tekintve pedig ismét szolgáltatási
területünk bővüléséről beszélhe
tek. A napokban született döntés
Kunszálláson arról, hogy a helyi
önkormányzat a BÁCSVÍZ Zrtt
bízza meg a település víziközmű
veinek üzemeltetésével. Az 1700
fős település saját vízműteleppel és
mintegy 600 bekötési hellyel ren
delkezik, az ellátási feladatokat a
Kiskunfélegyháza üzemmérnökség
be integráljuk jövő év januárjától.
Ezzel 2017től már ötvenhatra nö
vekszik azoknak a településeknek
a száma, ahol Társaságunk végzi a
víziközmű szolgáltatásokat.
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Mikulás Úszó Kupa néven
első alkalommal rendezett
versenyt a KiskunVízi és
Szabadidős Sportegyesület,
valamint a Kiskunfélegyházi
Úszó Egyesület. A megmé
rettetésre több mint nyolcvan
óvodás és kisiskolás nevezett.
A kupa célja az úszás nép
szerűsítése, az egészséges
életmódra nevelés. A Mikulás
is ellátogatott az uszodába,
a gyermekek körében nagy
népszerűségnek örvendett.
A csapatversenyben a Dózsa
ovisai és iskolásai bizonyul
tak a legügyesebbnek.
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Kézilabda
mezeket hozott
a Mikulás

Mikulás
az uszodában

Hajdúböszörményre került a kupa

Valódi meglepetés várta a Kis
kunfélegyházi HTK U10es és
U12es bajnokságában szereplő
gyermekeket december 7én,
a Kész Arénában. Edzésükre a
szülők az egyesülettel közösen
Mikulásajándékkal készültek.
Kézilabdamezekkel,
felszere
lésekkel lepték meg a gyerme
keket, majd családbarát edző
mérkőzésre invitálták őket. A
KHTK „Ördögeinek” és a szülők
„Angyalainak” találkozója dön
tetlennel ért véget.

Mikulás kupáért
fociztak

Női NB Ies futsal rangadót
rendeztek a Karácsonyi Kupa
fináléjában, a házigazda Ast
raArtifex Kiskunfélegyháza FC
a listavezető Hajdúböszörményt
fogadta. A vezetést az Astra sze
rezte meg, de a mérkőzés haj
rájában fordítottak a vendégek

Szaloncukorért,
éremért futottak
A hideg időjárás ellenére több
mint háromszáz óvodás és isko
lás nevezett a Constaninum In
tézmény hagyományos Mikulás
futására. A gyermekekre korosz
tályonként különböző hosszúsá
gú távok vártak. A diáksereget
Rádi Dezső szervező mellett
Petyovszkiné Kovács Margit
tagintézményvezető köszöntötte.
A korosztályok legjobbjai a Petőfi
Sándor utcai célnál érmeket ve
hettek át, a többieket szaloncu
korral díjazták.

(12). A négycsapatos futsaltorna
bronzmérkőzését a Debreceni
EAC nyerte az Airnergy FCt le
győzve. A díjakat az országgyűlés
alelnöke Lezsák Sándor, Balla
László Kiskunfélegyháza alpol
gármestere, dr. Ónodi Izabella
önkormányzati képviselő és Sza-

mosi Endre sporttanácsnok, ön
kormányzati képviselő adta át. A
legjobb kapusnak a hajdúböször
ményi Torma Lillát választották.
A legjobb mezőnyjátékos az Ast
rás Gál Tímea lett. A gólkirálynői
címet a hajdúböszörményi Vígh
Renáta szerezte meg.

Tizenhét csapat részvételével
két napon át rúgták a bőrt a
Kész Arénában, a Center Gym
Mikulás Teremlabdarúgó Ku
pán december 10én és 11én.
A tornára vidéki és félegyházi
amatőr focicsapatok egyaránt
neveztek. A döntőt a „Derby”
és a „Spílerek” játszották, végül
a „Derby” játékosai örülhettek,
01ről fordítva 32re győz
tek. A versenyt követően Patyi
Zoltán szervező és a torna fő
támogatója közösen díjazták a
sípmestereket, a játékosokat és
a csapatokat. A legjobb kapus
Magyar Imre lett, a legjobb
játékosnak Makai Zoltánt vá
lasztották. A gólkirályi címet
Kiss Szabolcs szerezte meg.

Fekvenyomtak
Több mint húszan neveztek a
14. Sébikupa fekvenyomó ver
senyre, amit a Darvas Általános
Iskola aulájában rendeztek meg.
A megmérettetés negyedik éve
Szabó József emlékversenynek
is számít. A résztvevők a már
megszokott súlykategóriákban
mérték össze erejüket. A ver
senyt Csányi József, Kiskunfé
legyháza polgármestere nyitotta
meg. A szervezők és a városve
zető virággal köszöntötte Szabó
József nevelőszülőjét, nagyma
máját. Az idei világbajnoki címet
megnyerő Szabó Tamás ezúttal
nem versenyzett, a jövő évi ma
gyar bajnokságra készülve főbí
róként vett részt a kupán.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Cserkésznapló 19371939
Fekete János (1924-2008) helytörténész kutatómunkája során
nemcsak használta a levéltárat, mint az általa vizsgált település, azaz szülővárosa írott történelmének forrásait tartalmazó
tárházat, hanem lehetőségeihez mérten igyekezett gyarapítani
annak gyűjteményét is. Így átadott a levéltárnak bizonyos, –
személyes kapcsolatai révén – magánszemélyeknél talált, hagyatékokban fellelt irategyütteseket (pl.: a daloskörök fennmaradt dokumentumait, Szarvas István egykori városi főmérnök
hátrahagyott iratait).
Az ő közreműködésével került a
félegyházi levéltár őrizetébe egy
cserkésznapló is, amely ráadásul
Fekete János saját gyermekkorá
hoz kötődik.
A cserkészség, mint politika
mentes ifjúsági nevelőmozgalom
a két világháború között vált egy
re népszerűbbé Magyarországon.
Városunkban több iskolában is
alakultak cserkészcsapatok, a Tu
rul őrs például a polgári fiúiskola
(később Petőfi Sándor Általános
Iskola) néhány tanulóját tömörí

tette. A fennmaradt őrsi napló első
bejegyzései 1937ből származnak,
ekkor Járomi István vezette a
kis közösséget. A foglalkozásokon
(őrsi órákon) megbeszélték a cser
késztörvényeket, megtárgyalták
a cserkészjelmondat („Légy ré
sen”) mibenlétét, megismerkedtek
a nemzeti jelvényekkel, dalokat,
játékokat tanultak, a különböző
csomókötési, tájékozódási és seb
kötözési technikákat sajátítottak
el, valamint síp és morzejeleket
gyakoroltak be.

Adventi hangverseny

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete december 11én rendezte
meg hagyományos adventi hangversenyét a Szent István Templomban.
Az ünnepi előadáson a Zenebarátok Kórusa mellett fellépett a Kiskun
félegyházi Alapfokú Művészeti Iskola Kamarazenekara. A Zenebarátok
Kórusát Szatmári Imre vezényelte, a zeneiskolások vonós zenekarát
Székely Endre vezette. Zongorán kísért Bolla Julianna. A dalosok
az advent mellett a Magyar Kórusok Napjára, illetve Kodály Zoltán
születésnapjára is emlékeztek, amikor műsoruk elején előadták a ze
neszerző „Adventi ének” című kórusművét.
Hirdetés

LEGJOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK
Új notebook:
Lenovo B51-30: Intel N3700 Dual Core, 4 GB mem., 500 GB HDD, DVD-író,
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 93.990 Ft
Toshiba C50-B-U19: Dual Core, 2,16 GHz, 2 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 83.990 Ft
Dell Vostro 3559: Core – i3, 2,3 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, DVD-író,
webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 141.990 Ft
Sőt! Karácsonyig minden Genius terméket 10% kedvezménnyel adunk!

Fekete János egy másik őrs ve
zetője volt, neve eleinte csak alka
lomszerűen, a közös rendezvények
kapcsán fordul elő („Fekete János
szájharmonikán játszott dalokat”),
a napló folytatásában azonban egy
re többször találkozunk az ő saját
kezű bejegyzéseivel is. A kis kötet
második fele ugyanis már a cser

készek 1939. július 6a és 26a kö
zött megrendezett krasznahorkai
nagytáborának napi eseményeiről
szóló beszámolóját tartalmazza.
Ebben a táborban Fekete János
őrsvezetőként és őrsi jegyzőként
tevékenykedett,
feljegyzéseiből
nagyon részletes képet kaphatunk
a félegyházi cserkészek tábori él
ményeiről. Mivel a cserkészség
nagyban épít a szabadban végzett
elfoglaltságokra, így nem meglepő,
hogy a napló sátorállításról, „árko
lásról”, patakban való mosdásról,
reggeli tornáról, zászlófelvonásról,
túrázásról, tábortűzről, táborkapu
és kerítés készítéséről, „fegyel
mezetlenség miatti őrségállásról”,
„portyázás alkalmával gyűjtött
cserkészbotokról” számol be.
A napló utolsó bejegyzése kije
lenti, hogy 1939. július 26án „más
csapatba lépés és az őrs tagjainak
elfoglaltsága miatt az őrs meg
szűnt”. A következő szeptembertől
ugyanis Fekete János már a helyi
Tanítóképző Intézet növendéke
lett.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ

Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amenynyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével
szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Csöpi: Kb. 4 éves közepes testű
szuka
2. Kókusz: 1 év körüli kistestű
szuka kutyus
3. Pedró: Kb 2,5 éves ivartalanított
kan
4. Málna: 2,5 év körüli kistestű
szuka kutya
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthe
tők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/3311634 és

Anyakönyvi hírek

a 70/4343002 telefonszámokon,
vagy a Csólyosi úti telephelyen le
het. Örökbefogadási idő: Minden nap
(hétfő–vasárnap) 13:0015:00ig
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ÚJSZÜLÖTTEK: Németh Márton (anyja
neve: Németh Kitti), Lantos Boglárka
(Marsi Anett), Fekete Zsófia (Máté Ni
kolett), Palásti Lili (Szabó Dóra), Antal
Bendegúz (Gondi Tünde)
MEGHALTAK: Garami László Benedek,
Laczkó József Jánosné Vereb Franciska,
Kürti Károlyné Fricska Mária, Szabó Jó
zsefné Fejes Katalin, Ladányi Gáborné
Vas Matild, Doktor Pálné Kis Klára, Sár

kány József Mihály, Eszik Éva – Kiskun
félegyháza, Kiss Károlyné Tóth Veronika
– Petőfiszállás, Gurdics Józsefné Kuklis
Mária – Kiskunmajsa, Bánfi Ferencné
Bánfi Franciska – Tömörkény, Kocseda
Antal – Soltvadkert, Hajagos Lászlóné
Végh Irén – Fülöpháza, Mosonyi Ferencné
Móricz Erzsébet, Kovács Gergelyné Deák
Katalin – Kecskemét
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Lócs
kai Edina – Herédi Csaba, Barna Judit
– Cseri Károly József, Kiss Melinda –
Pászti Mihály Zoltán

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

