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Az év végi ünnepekre készül Félegyháza. Meghittség szüremke-
dik az utcákra az otthonok függönyei mögül, megérintve a já-
rókelők lelkét. Karácsonyi fényekbe öltözött a város. Utcáin és 
terein ilyenkor ajándékvásárlók sietnek, Mikuláscsizma koppan, 
korcsolyafém csikordul, forralt bor, vagy forró tea mellett topor-
gók beszélgetnek… Különösen jó most félegyházinak lenni. 

Ebben az ünnepi hangulatban visz-
szatekintve az elmúlt esztendőre – 
vagy akár három évre -, felidézni, 

hogy honnan indultunk, számba 
venni az elért eredményeket, mér-
legre tenni a küzdelmeket, megélt 

mélységeket és magasságokat, ka-
tartikus élmény számomra. Ezt az 
érzést szeretném megosztani most 
Önökkel. 

Végletekig feszült, megosztott 
helyzetben lettem három évvel ez-
előtt szülővárosom polgármestere. 
Akkor már hosszabb ideje szomo-
rúan konstatáltam: az anyagi javak 
hiánya, a személyes ellentétek és 

a rengeteg politikai adok-kapok 
rányomja a bélyegét a mindenna-
pokra. Azokéra, akik mertek még 
közéleti szerepet vállalni, és azo-
kéra is, akik az élet más területe-
in próbáltak helytállni. A mindent 
megmételyező bizonytalanság és 
gyanakvás érzékelhető volt a közte-
reken, a rendezvényeken, az egész-
ségügyi és szociális ágazatban, de a 

Ésszel, szívvel, tisztességgel

Folytatás a 2
. oldalon!

Fotó: Fantoly M
árton
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gazdasági életben, a félegyházi vál-
lalkozások körében is. 2014 októ-
berében ezzel az örökséggel vettük 
át a várost az új képviselőkkel, és 
az önkormányzat munkatársaival. 

Voltak persze jól működő dolgok, 
de nagyon sok hiányosságot örö-
költünk. A helyzet feltárása után 
fontossági sorrendet állítottunk 
fel, terveket készítettünk, és hoz-
záláttunk a megvalósításhoz. Ter-
mészetesen nem tudunk minden 
hiányosságot egyik napról a másik-
ra megoldani, de törekszünk arra, 
hogy lépésről lépésre megteremt-
sük az ideális, minden félegyházi 
számára kielégítő életfeltételeket a 
legnagyobb léptéktől a legkisebbig, 
az egészségügyi ellátástól az utcák, 
járdák állapotáig. Mert mindenki-
nek más a fontos ebben a városban. 
De nekünk, a város vezetőinek min-
denki igénye fontos. 

Sok szó esett róla évközben, 
így nem kívánom most tételesen 
felsorolni, mi mindenben történt 
előrelépés 2017-ben. Közülük 
számos ügy akár évtizedek óta 
hiába várt megoldásra. Megsza-
badultunk például a sportcsarnok 
terheitől, új kórházszárny épült, 

újraindult a sebészet a városban. 
Korszerűsödött a fürdő, amely im-
már európai szintű öltözővel és a 
gépészettel várja a vendégeket, új 
ravatalozó épült. Számos útfelújí-
tást sikerült véghezvinni, városré-
szek életét könnyítve meg ezzel. 
Fejlődött a külterület, több mint 
150 közvilágítási lámpatest került 
ki a közterületekre, és hamarosan 
elindul a Zöldváros program, ami 
újrarajzolja, és évtizedekre meg-
határozza Félegyháza arculatát. 

Egyszerre felemelő és nyo-
masztó felelősség ez. Ugyanakkor 
végtelenül megtisztelő lehetőség, 
amiért minden nap hálát adok. Egy 
régi városi elöljáró szavait idézve 
igyekszem ésszel, szívvel, tisztes-
séggel megfelelni.

Büszke vagyok az eredményekre: 
a beruházásokra, fejlesztésekre, 
növekvő adóbevételekre, megerő-
södő intézményekre, új munkahe-
lyekre, szépülő közterületekre… 
De a legeslegbüszkébb Önökre, 

félegyháziakra vagyok. Mindany-
nyiunk közös érdeme, hogy olyan 
közösségben élünk, ahol nincs 
gyűlölködés, viszont rengeteg 
összefogás, civil kezdeményezés 
bontakozik ki. Az egymásra figyelő, 
inspiráló légkör másokat is tettre 
sarkall, termékeny közeg a kreatív 
energiák kibontakoztatására az 
intézményekben, polgármesteri 
hivatalban. 

Az elmúlt három évben sikerült 
távol tartani a várostól a megosztó 
„nagypolitika” szélsőségeit. Annak 
ugyan látszanak már a jelei, hogy 
ez – ráfordulva a választások évé-
re – nem marad így. Én mégis azt 
kívánom Félegyházának és ma-
gunknak, hogy maradjon miénk 
továbbra is az együttgondolko-
dás, a városunk iránt érzett közös 
büszkeség és szeretet! Végezetül 
Charlotte Carpenter szavait idézve 
kívánok áldott, békés karácsonyt, 
és sikerekben gazdag új esztendőt: 
„Ne feledd, ha a karácsony hiány-
zik a szívedből, akkor a fa alatt sem 
találsz rá.”

 Csányi József
 Kiskunfélegyháza 

polgármestere

Az ünnepi díszbe öltözött város-
háza, a környező parkok, a főutca 
karácsonyi fényei jelezték decem-
ber másodikán, hogy közeleg a 
karácsony. A város első adventi 

gyertyáját is ezen a napon gyúj-
tották meg ünnepélyes keretek 
között. Köszöntőt mondott Csá-
nyi József polgármester, Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő és 

Hajagos Gyula esperes-plébános. 
Az ünnepi készülődést a Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei tették 
karácsonyi hangulatúvá. Egy héttel 

később, december 9-én, Rónaszé-
ki Gábor plébános osztotta meg 
ünnepváró gondolatait a máso-
dik adventi gyertya meggyújtása 
kapcsán. 

– Aki távol van a másik em-
bertől, az önmagát képzeli nagy-
nak. De minél közelebb kerülünk 
egymáshoz, minél jobban tudjuk 
szeretni egymást, annál jobban 
meglátjuk egymás nagyságát, 
fontosságát, jelentőségét, és ez-
zel együtt a magunk kicsinységét. 
Szeretni csak az tud, aki aláza-
tos. Aki valóban képes meglátni a 
másik nagyságát. Advent van, az 
Istenvárás ideje, és rá kell döb-
bennünk, hogy a mi Istenünk alá-
zatos. Mert tudott kicsinnyé len-
ni, közénk jönni, hogy felemeljen 
bennünket.

Csak akkor lesz igazi a karácso-
nyunk, ha nem messziről, hanem 
közelről szemléljük egymást. Ha 
képesek vagyunk rádöbbenni arra, 
hogy milyen nagy, milyen fontos, 
mennyire jelentőségteljes, hogy 
nem egyedül vagyunk, hanem 
együtt. Azokkal lehetünk, akiket 
szeretünk, akiket az Istentől kap-
tunk – fogalmazott köszöntőjében 
Rónaszéki Gábor atya.

A város adventi koszorúján a 
harmadik gyertya december 16-
án, szombaton 17 órakor, a negye-
dik december 23-án, ugyanabban 
az időben lobban lángra. 

Karácsonyvárás közösen

Minden kedves olvasónknak 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!
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307 millió forint támogatásban részesült a Kiskunfélegyhá-
za-Bankfalu újjászületik elnevezésű pályázat. Erről a Magyar Ál-
lamkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a napokban értesí-
tette az önkormányzatot. A most elnyert összeggel együtt immár 
400 millió forint áll rendelkezésre a Bankfalu és az ott élő embe-
rek életkörülményeinek javítására. A program részleteiről és a fej-
lesztések céljairól Csányi József polgármesterrel beszélgettünk, 
aki hangsúlyozta: a nyertes projekt újabb bizonyítéka annak, hogy 
a városközpont újragondolása és felújítása mellett a külső város-
részek fejlődése is a városvezetés kiemelt céljai között szerepel.

– Hogyan került a Bankfalui vá-
rosrész a fejlesztés fókuszába? 

– 2016 januárjában jelent meg 
az a pályázati felhívás, amelynek 
célja a 2011. évi népszámlálás 
adatai alapján szegregétumnak 
minősülő településrészek felújí-
tása. (Szociológiai értelemben 
szegregációnak nevezzük azt a je-
lenséget, amikor egy-egy települé-
sen belül a különböző társadalmi 
rétegek, etnikai csoportok lakóhe-
lye erősen elkülönül egymástól. A 
szegregáció együtt jár a jövedelmi 
viszonyok és a települési infra-
struktúra lényeges egyenlőtlen-
ségeivel.) Kiskunfélegyházán az 
egyetlen ilyen terület az Alpári út 
1. és a Délibáb utca. 

– Pontosan milyen célra for-
dítható az elnyert összeg?

– A vissza nem térítendő uniós 
forrás egyrészt az itt élő emberek ja-
vát szolgáló közösségépítési, egész-
ségügyi, képzési, szociális és foglal-
koztatási programokra, másrészt az 
ezeket támogató, illetve kiegészítő 
infrastrukturális fejlesztésekre for-
dítható. Az előbbi 93, az utóbbi 307 
millió forint támogatást kapott. 

– Mennyit profitálnak ebből a 
Bankfaluban élők?

– A 93 millió forint haszonélvezői 
azok a Délibáb utcai lakosok lesz-
nek, akik vállalják, hogy a projekt 

három éves időtartama alatt egyéni 
képességeik terén fejlődnek. Itt te-
hát az egyénben végbemenő válto-
záson, és az azzal párhuzamosan 
zajló integráción van a hangsúly. 
Egy sokkal szélesebb réteget érint 
a másik, infrastrukturális cél, ami-
nek már minden bankfalui nyertese 
lehet. Ez összesen 307 millió forint 
értékben megvalósuló beruházást 
jelent a városrészben.

– Hogyan határozható meg 
pontosan a fejlesztésekkel érin-
tett, úgynevezett akcióterület?

– A pályázati kiírás értelmében 
a beavatkozási helyszínnek, akci-
óterületnek le kell fednie a szeg-
regátum egészét, de lehet annál 
nagyobb is bizonyos esetekben. A 
projekt tervezésekor mi arra tö-
rekedtünk, hogy a fejlesztéseknek 
minél szélesebb körben valósul-
janak meg, és hogy számos rég-
óta halogatott közegészségügyi 
és közbiztonsági problémára is 
megoldást találjunk. Így vontuk be 
többek között a volt Vasas pálya 
területét, aminek újraértelmezé-
se a projekt egyik legizgalmasabb 
és legnagyobb kihívással járó fel-
adata. Az életveszélyes épületek 
elbontása után egy sport- és sza-
badidőközpont valósulhat meg itt, 
aminek vonzása messze túlmutat a 
városrészen. A park területére ter-

vezett játszóterek, fitnesz-, kosár-
labda- és futópálya szerves részét 
alkotja majd annak az új, kerítéssel 
bekerített és térfigyelő kamerákkal 
is ellátott zöldfelületnek, amely a 
szabadidő tartalmas eltöltésére 
kínál kimeríthetetlen alternatívát. 

– Ebben a témakörben meg-
kerülhetetlen a közbiztonság 
kérdése. Várható-e előrelépés e 
téren a program kapcsán?

– Az új sportpark területén több 
helyiséget, közöttük egy szolgálati 
lakást is kap a polgárőrség. Fizikai 
jelenlétük mellett több térfigyelő 
kamera támogatja majd a környék 
közbiztonságának fokozását. Töb-
bé nem fordulhat elő, hogy például 
elhagyott ingatlanokba beköltözők 
zaklassák a park látogatóit. Az 
uniós támogatásnak köszönhetően 
a közlekedési biztonság is javul. 
Például az Alpári úton, az orvosi 

rendelőnél épülő gyalogosátkelő az 
óvodába és iskolába járók számára 
nyújtanak biztonságot. 

– Milyen szerep jut a jövő-
ben az Alpári út 1. szám alatti 
ingatlannak?

– A fejlesztések egyik központja 
az Alpári út 1. szám alatti önkor-
mányzati ingatlan. Az unió kínálta 
lehetőséget kihasználva szeret-
nénk befejezni azt a munkát, amit 
az utóbbi két évben Szabó József 
vezetésével elkezdett a Csillag 
Szolgáltatópont és a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat. A középső 
épület véglegesen közösségi funk-
ciót kap, míg az A és C épület 8 
darab lakása megújul. Kulturált 
zöldfelület lesz a Délibáb utca fe-
lől, új játszótér épül, az Alpári út 
1. és a vízfolyás közötti területen 
pedig Félegyháza első közösségi 
kertje kap majd helyet. 

400 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL MEG  
a Bankfalu  

és a volt Vasas pálya

Ajándék a képviselőtől
Karácsonyi ünnep-
séget rendez Balla 
László alpolgármes-
ter december 19-én, 
kedden 16 órakor. Az 
5. számú választó-
körzet önkormányzati 
képviselője a nagy-
családosokat, idő-
seket és az egyedül 
élőket ajándékozza 
meg a Göllesz Viktor 
Általános Iskolában, 
akiket ezúton is sze-
retettel hív az ünnepi 
alkalomra
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December 8-án adták át az új ravatalozót az Alsótemetőben. 
A mintegy 300 millió forintos beruházást a város önerőből va-
lósította meg. Az épületben két ravatalozóteret alakítottak ki, 
amelyből az egyik nagyobb létszámú temetések megtartására is 
alkalmas. 

Az Ybl-díjas Boros Pál tervezte 
épületegyüttes átadásakor Csányi 
József polgármester és Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő 
mondott beszédet. A ravatalozót 
Hajagos Gyula esperes-plébános, 
Rónaszéki Gábor plébános, Hat-

vani Zsófia református és Hos-
tyánszki Péter baptista lelkész 
áldották meg. Közreműködött a 
Palestrina kamarakórus.

A ravatalozó átadásakor Csányi 
József polgármester elmondta, 
hogy 2014-ben megkérdezték a 

félegyházi lakosokat arról, hogy 
milyen feladatokat rónának az 
önkormányzatra, milyen elvárá-
saik vannak az új városvezetéssel 
szemben. A visszaérkezett kér-
dőívek szinte mindegyikén első 
helyen szerepelt az Alsótemető 
ravatalozójának építése, a sírkert 
rendbetételének igénye. Ez jogos 
kérés volt, ezért építette meg a 
város önerőből az új ravatalozót. 
Elkészült a bekötő út és az ahhoz 
tartozó közvilágítás is. A temető-
fejlesztésnek azonban ez csak az 
első lépcsője. Jövőre portaépület 
és új bejárat épül, kerítés védi 
majd a temetőt.

– 2018-ban a Felsőtemetőben 
is rendbe tesszük a ravatalozót 
és felújítjuk az utakat is – tette 
hozzá a polgármester. – A rava-
talozó az embernek járó tisztelet 
utolsó helyszíne. Amikor elveszít-
jük családtagjainkat, barátainkat, 
ismerőseinket, arra törekszünk, 
hogy méltó búcsút vegyünk tő-
lük. Dicséretes, hogy Félegyháza 
a Alsótemetőben megépítette ezt 
a szép új ravatalozót, ahol való-
ban méltó búcsút lehet venni az 
elhunytaktól – mondta beszédé-
ben Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselő.

A ravatalozó az embernek 
járó tisztelet utolsó helyszíne

Elkészült Kiskunfélegyháza város telepü-
lésképi arculati kézikönyve és településképi 
rendelete. Az elkészült tervezetekről lakos-
sági fórumot tart az önkormányzati főépítész 
2018. január 15-én, hétfőn délután 4 órakor 
a városháza I. emeleti tárgyalótermében. 
A fórum témájáról 2018. január 5-étől bő-
vebben lehet tájékozódni az önkormányzati 
hirdetőtáblán és Kiskunfélegyháza város 
honlapján: http://kiskunfelegyhaza.hu/ doku-
mentumtar/onkormanyzati-koncepcio-stra-
tegia-programok/

Lakossági  
fórumot tart  
a főépítész
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Szakértelem, bizalom, korrekt-
ség és szavahihetőség. Dr. Fa-
ragó Zsolt jegyző szerint ezek 
az alapvetések határozzák 
meg ma az általa vezetett fé-
legyházi polgármesteri hivatal 
szellemiségét. A szakemberrel 
utoljára három évvel ezelőtt ké-
szítettünk interjút, amikor friss 
kinevezése apropóján kérdez-
tük terveiről. Akkor egy olyan 
munkaköri légkör megterem-
tésének fontosságát emelte ki, 
ami a kölcsönös tiszteletre és 
a város iránti elköteleződésre 
épül. Most ugyanezekről az ér-
tékekről már, mint Félegyháza 
fejlődésének felhajtóerőiről 
esik szó. 

– Mire a legbüszkébb az elmúlt 
évek eredményei közül?

– Egyértelműen a csapatra. 
Kisné Drubi Anikó, Alács Mik-
lós, Juhász László, Ódor Lász-
ló… Hogy csak az osztályveze-
tőket említsem a mintegy száz 
munkatársam közül, akiknek a 
tevékenysége egy jól felkészült, 
egymás munkáját segítő köztiszt-
viselői dolgozói állományra épül. 
Ők nem arctalan hivatalnokok, 
hanem hétköznapi emberek, akik 
itt élnek Félegyházán. Ugyanúgy 
járnak piacra, boltba, hordják a 
gyerekeiket iskolába és óvodába, 
mint bárki más. Saját életükben 
is megtapasztalják a jelentkező 
problémákat, érzékelik a fejleszté-
sek hatásait, és közvetlenül talál-
koznak az emberek véleményével. 
Nálunk nincsenek vezetői allűrök. 
Nem számít ritkaságnak, hogy az 
osztályvezető sajátkezűleg nyitja 
meg hajnalban szökőkút csapját, 
díszíti a karácsonyfát, hordja a 
szociális tűzifát, épít színpadot… 
Mindenki személyes ügyként kezeli 
a saját munkakörét, és nem azért, 
mert ezt várják el tőle, hanem 
mert hozzá szeretne tenni a közös 
ügyhöz. Mindennapos dolog, hogy 
késő este még csörög a telefonom, 
mert egy kolléga meg akar osztani 
velem egy ötletet, egy halasztást 
nem tűrő problémát, vagy éppen 
egy megoldást. Hasonló a helyzet 
a képviselőkkel is. 

– Mekkora szerepe van ennek 
abban, hogy talán soha nem volt 
még annyi nyertes pályázat, fej-
lesztés, beruházás Félegyházán, 
mint manapság?

– Sok más mellett az is felada-
ta a hivatalnak, hogy a városveze-
tés elképzeléseit megvalósítsa. Ki 
merem jelenteni: azért fejlődik így 
a város, mert a korrektség és az 
őszinteség minden téren alapkö-
vetelmény. Nincsenek alkuk és hát-
térben intézett simlik, az adott szó 

kötelez, és mindannyian őszintén 
és elhivatottan a várost akarjuk 
segíteni. A képviselők, a hivatal-
nokok, az intézményekben dolgo-
zók mind támogatóként állnak be 
egy-egy ügy mögé, ha megértik, 
hogy az miért fontos és előrevivő 
a városnak. Ez túlmutat szakmai 
hozzáértésükön, és emberi érté-
keiket is fémjelzi. Amikor mérle-
get vonok a polgármesteri hivatal 
munkájáról, számomra az egyik 
legnagyobb öröm, hogy a hozzánk 
forduló ügyfelek többsége akkor 
is elégedetten távozik, ha az adott 
problémáját esetleg nem sikerült 
megoldanunk. Mert azt látja, hogy 
mindent megtettünk érte, ami le-
hetséges volt. 

– Tehát a félegyháziak elis-
merik a hivatal munkáját?

– Néhány év alatt nem lehet egy 
várost gyökeresen átalakítani, de 
azt mindenki respektálja, hogy 
látványos a változás, ami Félegy-
házán történt. Sok pozitív visz-
szajelzést kapunk például arról, 
hogy soha nem volt ilyen gyors a 
hivatali ügyintézés, és még az el-
lenzéki képviselők is elismerik a 
munkánkat. A 2017. évi jegyzői 
beszámolót szinte egyhangúlag 
fogadta el novemberi ülésén a kép-
viselő-testület. Ez nagyon meg-
tisztelő. Ahogy az is, hogy példát-
lan támogatásban van részünk a 
vállalkozók részéről is, ami segítő 
szándékban és anyagi felajánlás-

ban egyaránt megmutatkozik. Van 
például, aki minden évben 2 millió 
forintot ajánl fel a nevét titokban 
tartva, amit a rászorulókra köl-
tünk. Ezt is nagyon jó megélni. 

– Ha akarná se titkolhatná: 
Ön ezt az egészet élvezi…

– Hadd magyarázzam meg az 
okát egy személyes példával. Idén 
különösen szép karácsonyfája lett 
Félegyházának. És ez nem a pol-
gármester, vagy a jegyző érdeme, 
hanem azoké a kollégáké, akik 
millió más feladatuk mellett hó-
napok óta dolgoznak azon, hogy 
ilyen ajándékkal lephessük meg 
a várost. 18 felajánlott fát néztek 
meg, munkaidőn és munkakörön 
túl. Sírásig fajuló viták folytak 
a részletekről, s még az utolsó 
nap is izgultak, hogy milyen lesz 
a végeredmény, hogyan fogadják 
a félegyháziak. Biztos, ami biz-
tos alapon azért másik tervvel is 
készültünk. Mert mindenképpen 
szépet akartunk adni a városnak. 
Végtelenül jó volt látni az örömteli 
fogadtatást, és a felszabadult bol-
dogságot a kollégák arcán, hogy 
megérte! A második adventi gyer-
tyagyújtás napján egyik munkatár-
sam öltöny-nyakkendőben a dol-
gára sietve meglátta, hogy a város 
karácsonyfáján kialudt az égősor. 
Nem volt rest felmászni a fára és 
megjavítani. Így mire az ünnepség-
re érkeztek az emberek, már újra 
teljes pompájában találták a fát. 

Ilyen közegben megsokszorozód-
nak az energiák. Inspiráljuk egy-
mást, nehezebb időszakokban erőt 
merítünk a többiek lelkesedéséből 
és abból, hogy a félegyháziak ér-
tékelik a törekvéseinket. Fantasz-
tikus élmény, amikor együtt örül a 
város egy díszkivilágításnak, egy 
szépen sikerült virágoskertnek, 
egy közös sikernek… hogy min-
denki találhat valami okot arra, 
hogy büszke legyen Félegyházára. 

– Ha egy valamit kérhetne a 
városlakóktól, mi lenne az?

– Hogy továbbra is bízzanak 
bennünk. A polgármesteri hivatal-
ban azt valljuk, hogy nincs kicsi és 
nagy ügy. Bár egyik percben talán 
milliárdos beruházás részleteiről 
kell dönteni, a másikban az új tu-
lipánhagymák színéről, majd egy 
szociális lakásbérlő tartozásáról… 
Számunkra mindegyik ügy fontos. 
Mi több, abban a pillanatban min-
den másnál fontosabb. Nem lehet 
minden hiányt orvosolni, minden 
problémát megoldani, minden hi-
ányosságot felszámolni, és bizo-
nyos döntések megosztják a város 
közvéleményét. Ez elkerülhetetlen. 
Mégis azt kérem a félegyháziaktól, 
hogy bízzanak egyenességünkben 
és jobbító szándékunkban! Mert le-
het másként gondolkodni, és más 
utakon keresni egy-egy ügy megol-
dását, de a célunk közös: Félegy-
háza boldogulása, amely összehoz 
és összekovácsol minket. 

Mindenkinek van oka, hogy 
büszke legyen Félegyházára 
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Jó időre és sportos 
közönségre vár 
az edzőpark
Helyükre kerültek a sporteszközök a Horváth Zoltán utcai parkban. 
A száz százalékban pályázati forrásból megvalósuló projekt ezzel a 
befejezéséhez közeledik. A 150 négyzetméteres gumi burkolaton tu-
catnál több eszköz várja a jó időt, hogy minél többen tartalommal tölt-
sék meg itt a szabadidejüket. Az első félegyházi felnőtt játszóteret a 
városvezetés szándéka szerint a későbbiekben továbbiak követik.

– Eredményes évet zárhatunk a 
körzetemben és a városban, hi-
szen olyan fejlesztések valósultak 
meg, amelyekre már régóta vár-
tunk. Ezek közé tartozik a köz-
világítás javítása, de sok helyen 
építettünk parkolókat, és megol-
dottuk a csapadékvíz-elvezetését. 
Az intézményeinket sem hagytuk 
figyelmen kívül. Megépült a PG 
új tornaterme, amelyhez az ön-
kormányzat több mint 100 millió 
forinttal járult hozzá – mondta el 
Gyenes Attila, a 3. választóke-
rület önkormányzati képviselője a 
december elején megtartott lakos-
sági fórumán. A fórumon jelen volt 
Csányi József polgármester és a 
hivatal több képviselője, akik a vá-
ros fejlesztési terveiről szóltak, és 
megválaszolták a fórumon felme-
rült kérdéseket.

A fórumon Gyenes Attila el-
mondta: – Napi kapcsolatom van 
a körzetemben élőkkel és minden-
nap felmerülnek olyan kérések, 
amelyben segítséget kell nyújta-
nom. Ezeket a jelzéseket, kérése-
ket sokan telefonon, e-mailben, 
vagy a közösségi hálón juttatják el 
hozzám. Mindenkit arra biztatok, 
hogy ezt tegyék meg a jövőben 
is, mert minden esetben reagálok 
az információkra. Annak is utána 

járok minden alkalommal, hogy 
megoldódott-e a jelzett probléma, 
legyen az a fűvágással kapcsolatos 
gond, vagy az, hogy nem vitték el 
a zöldhulladékot, esetleg a lehul-
lott lombot nem sikerült időben 
elszippantani. Vannak többször 
birtokvitás ügyek is, ezekben a 
szakhatóságokkal való kapcsolat 
megteremtésében tudok segíteni.

A jövő évi tervekkel kapcsolato-

san a képviselő elmondta, hogy a 
megkezdett munka nem ért véget. 
Vannak helyek, ahol elmaradt a 
csapadékvíz-elvezetésének megol-
dása. Ezek közé tartozik a Horváth 
Zoltán utca, ahol az aszfaltozás 
is aktuálissá vált. De több utca is 
van, amelyet szilárd burkolattal 
kell ellátni. Ezek közé tartozik töb-
bek között a Mezősi Károly és az 
Arad utca.

– A közbiztonság növelése 
érdekében a körzetben is több 
térfigyelő kamerát szeretnénk ki-
helyezni. A tervek között szerepel 
egy közösségi ház kialakítása is, 
ahol ünnepi összejövetelt, lakás-
gyűléseket és bármilyen közössé-
gi programot meg lehet tartani. 
Az önerős járdaépítést 2018-ban 
is támogatja az önkormányzat – 
tette hozzá.

Csányi József polgármester az 
utóbbi időszak fejlesztéseiről, va-
lamint a tervezett beruházásokról 
szólt. Többek között ismertette a 
városközpont megújulásával kap-
csolatos elképzeléseket, amely a 
körzetet is érinti. Elmondta, hogy 
ez a beruházás a Zöldváros prog-
ram keretében, pályázati pénzből 
valósul meg. Szólt arról is, hogy 
az Alsótemetőben megépült az 
új ravatalozó, amelyet december 
8-án adtak át. A temető megújulá-
sa ezzel nem fejeződött be. Jövőre 
kerítés és egy szép bejárat is épül. 
Természetesen a Felsőtemető 
rendbetételéről is gondoskodik a 
város – tette hozzá.

Évértékelő lakossági fórum

Hirdetés

Megújult helyen a megszokott félegyházi értékesítői
csapattal minden jelenlegi és leendő ügyfelünknek

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Köszönjük a tulajdonosok és a vevők bizalmát!
A 2017-es esztendőben több mint 1 milliárd 150 millió összértékű 

ingatlaneladásban segítettünk. 100 értékesített ingatlan, 
200 elégedett család. Több, mint ezer vevőt regisztráltunk, 

200 új ingatlant kezdtünk el hirdetni.
Cím: Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2. (Kossuth utcai bejárattal)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-től 18 óráig
Telefon: +36 76/655-125
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A 7. választókerületben meg-
valósult fejlesztésekről, és a 
következő időszak terveiről 
számolt be Horváth Gábor ön-
kormányzati képviselő decem-
ber 7-ei lakossági fórumán. 
A fórumon Csányi József pol-
gármester a város helyzetéről 
adott részletes tájékoztatást, 
Dósai Bence kabinetvezető pe-
dig arról a beruházásról szólt, 
amelynek köszönhetően a Pe-
tőfi lakótelep zöldterületei és 
játszóterei újulnak meg.

Horváth Gábor beszámolójában el-
mondta, hogy az egészségügyi el-
látás szempontjából nagyon fontos 
eredmény, hogy a kórház megújult 
épületszárnyában az egynapos se-
bészeti ellátással újraindult az ak-
tív betegellátás. Szólt arról is, hogy 
a Zöldváros program keretében 
hatvan év után mintegy 2 milliárd 
forintból megújul Félegyháza vá-
rosközpontja. Új térburkolatokkal, 
közvilágítással, rendezett zöldfelü-
letekkel és játszóterekkel.

Az idei év eredményének tartja 
a képviselő, hogy körzetében meg-
épült a Darvas tér 2. és 3. számú 
társasházak között egy új parkoló, 
és több szakaszon sikerült új jár-
dát is építeni. Megújult a Darvas 
téri Bölcsőde terasza és járdái, 
a bölcsődében és az óvodában is 
kijavították a biztonságtechnikai 
rendszerek hiányosságait. A Holló 
László utcában egy harmadik eme-
leti önkormányzati lakást teljesen 
felújítottak. A közvilágítást is sike-
rült több helyszínen javítani.

A jövő terveiről szólva kifejtette, 
hogy a járdák és parkolók építé-
sére, a közvilágítás fejlesztésére 
– különös tekintettel a külterüle-
tekre – koncentrálnak a válasz-

tókerületben. Tovább bővítik a 
térfigyelő rendszert. Idén elindult 
a tanyagondnoki szolgálat, amely-
nek munkáját 2018-ban kitelje-
sítik, többek között új eszközök 
beszerzésével.

Csányi József polgármester 
elmondta, hogy a város anyagi 
helyzete stabilizálódott, miután 
kormányzati segítséggel sikerült 
megszabadulni a sportcsarnok 
építésével kapcsolatos adósság-
halmaztól. Ez lehetővé teszi azt, 
hogy átgondoltan, a legfontosabb 
városi fejlesztéseket önerőből is 
meg lehessen tenni. A költségve-
tés helyzetét javítja, hogy a helyi 
vállalkozások jól fejlődnek, és he-
lyi adóikkal hozzájárulnak a város 
gyarapodásához.

A polgármester beszámolt ar-

ról is, hogy az egészségügyi ellátó 
rendszer fejlesztéséről nem mond 
le a város. A volt SZTK rendelőt 
ismét egészségügyi centrummá 
alakítják. Az ellátásra szoruló-
kat segítik azzal is, hogy jövő év 
márciusától közvetlen buszjáratot 
indítanak Kiskunfélegyházáról a 
megyei kórházhoz. A tervek sze-
rint hétfőn szerdán és pénteken 
reggel indul a busz, délután pedig 
visszahozza utasait. A pontos idő-
pontokat és a megállóhelyeket az 
egészségügyi intézményekkel és a 
lakossággal egyeztetve alakítják ki.

Dósai Bence kabinetvezető arról 
tájékoztatta a fórum résztvevőit, 
hogy a közeljövőben a Petőfi lakó-
telepen új közösségi tereket alakí-
tanak ki. A CLLD projekt keretében 
történő felújítás a játszótereket is 

érinti új játszóelemekkel, új kerí-
téssel, ivókutak építésével. 

A fórumon jelenlévők többsé-
ge üdvözölte az elképzelést, mi-
szerint térfigyelő kamerákat is 
kihelyeznek, legtöbben azonban 
a járdák építését és új parkolók 
megépítését szorgalmazták.

Horváth Gábor tájékoztatta vá-
lasztóit arról, hogy körzetében a 
jövő évtől minden hónapban 17 
és 19 óra között kihelyezett foga-
dóórát tartanak az önkormányzat 
szociális munkatársai a Darvas tér 
1. szám alatti közösségi házban. A 
fogadóórák időpontjai: január 8., 
február 5., március 5., április 
9., május 7., június 11., július 
9., augusztus 6., szeptember 
10., október 8., november 5., 
december 10.

Biztató kilátások a körzetben

Alföldi szecesszió
A kötet a 2015-ben Kiskunfélegyházán megren-
dezett Városépítő polgármesterek és az alföldi 
szecesszió című tudományos tanácskozáson el-
hangzott előadások továbbírt, szerkesztett válto-
zatait tartalmazza. A gazdagon illusztrált könyvből 
– amelynek részleteiről Havas Gyöngyvér művé-
szettörténész és Sulyok Miklós, a Budapest Galé-
ria művészettörténésze tartott előadást a Kiskun 
Múzeumban – kiderül, hogy Európának az Alföld 
az egyetlen agrárvárosi régiója, amely szecessziós 
építészetével emelkedik ki. A magyar szecessziós 
építészet legszebb példái közé tartozik többek kö-
zött a kecskeméti Cifrapalota és a századforduló 
idején ültetett platánsorok fölé szűcsmotívumaival 
magasodó kiskunfélegyházi városháza.

Hirdetés
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– Fejlesztettük a 
közvilágítást, javí-
tottuk az útháló-
zatot, a buszváró-
kat. Kihelyeztünk 
két térfigyelő ka-
merát, amelyek 
növelik a közbiz-
tonságot, mert 
láthatóvá, elle-
nőrizhetővé válik 
az átmenő forga-

lom is. Többek között erről számolt be Ván 
Jenő önkormányzati képviselő, a Selymesben 
megtartott lakossági fórumán. A fórumon jelen 
voltak az önkormányzat tisztségviselői is, vala-
mint Csányi József polgármester, aki az elért 
eredmények és a további tervek mellett az 
egészségügyi ellátás javítását célzó önkor-
mányzati intézkedésekről is szólt.

Ván Jenő hozzátette: a város több mint 10 
millió forintos pályázatot nyert a külterületi 
térfigyelő kamerák, valamint a napelemes, köz-
világítást szolgáló lámpatestek kihelyezésére. 
Ezekből sok jut Selymesbe is. A sűrűbben lakott 
körzetben kiépült ugyan az ivóvízhálózat, de a 
tanyás térségben élők egészséges ivóvíz ellátá-
sáért közkutat telepítettek. 

– Természetesen sok feladat van még a jö-
vőben is. Ezek közé tartozik a Csólyosi út to-
vábbépítése, amit a jövő évben meg is teszünk. 
A Selymesért Egyesületet, amely az itt élők kö-
zösségi rendezvényeinek főszervezője, tovább-
ra is támogatni fogjuk, és segítjük a jelenlegi 

székhelyük felújításában, vagy egy új kialakítá-
sában – tette hozzá a képviselő.  

A fórum résztvevői felvetették egy játszótér 
építésének igényét, kérték a Csanyi út melletti 
kerékpárút járhatóvá tételét, valamint az illegá-
lis szemétlerakás visszaszorítását. A játszótér 

építésével kapcsolatban Ván Jenő elmondta, 
hogy már keresik a megfelelő helyszínt, a ke-
rékpárút megújítására pedig – Csányi József 
válasza szerint – egy pályázattól várnak esélyt, 
de az önkormányzat akár önerőből is vállalja a 
beruházást. 

Selymes együtt fejlődik a várossal

A Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. 1993 óta tevékenykedik 
Kiskunfélegyházán. Gyümölcspüré, gyorsfagyasztott gyümölcs, 
sütőipari töltelék gyártásával és friss gyümölcs értékesítésével 
foglalkoznak. A gyümölcspürét gyümölcslé készítéshez, lekvár és 
sütőipari alapanyagként használják vásárlóik. 

Szokásos termékeik a meggy, 
kajszi- és őszibarack, szilva, 
körte, alma, birs és bogyós gyü-
mölcspürék, valamint sütőtök és 
sárgarépapüré, melyeket hordós 
kiszerelésben évi kb. 4-5 ezer ton-
na mennyiségben állítanak elő. 

1998-ban építették hűtőházu-
kat, melyet azóta több ütemben is 
bővítettek. 

Évente mintegy 800 – 1.000 
tonna gyorsfagyasztott magozott 

meggyet, kézi felezett kajsziba-
rackot, felezett szilvát és sütőtök-
kockát gyártanak és értékesítenek, 
többségében exportra. Az előállí-
tott gyorsfagyasztott gyümölcsö-
ket ipari kiszerelésben értékesítik. 
Termékeik sok élő munkával, extra 
igényeknek megfelelően, kiváló mi-
nőségben készülnek.

Termékeik felét országon belül, 
másik felét külföldre értékesítik.

Az eddigi fejlesztések zöme a gyü-

mölcspürégyártás fejlesztését céloz-
ta, mely árbevételük zömét adta. 

2016-ban pályázatot nyújtottak 
be a gyorsfagyasztottgyümölcs-
gyártás kapacitásának növelésére 
és a mélyhűtő tárolótér bővítésére, 
melyet sikeresen megnyertek.

A gyümölcsök érésének időbeni 
összeesése miatt ezeket a termé-
keket eddig csak úgy tudták legyár-
tani, ha máshol béreltek fagyasz-
tási kapacitást és hűtőtárolási 
helyet. Ez nem csak szállítási költ-
séget, hanem kiszolgáltatottságot, 
több logisztikai feladatot és minő-
ségromlási kockázatot is jelentett.

A nyári időszakban általában 
telítettek a mélyhűtő tárolók. 
Ezért kénytelenek voltak a félkész 
gyorsfagyasztott termékeiket tőlük 
100-200 km-re tárolni, hiszen a 
leszerződött termékek elszállítása 
folyamatosan az egész év során 
történik meg.

A fenti okok miatt tűzték ki célul, 
hogy fagyasztókapacitásukat 1,5 
tonna/óra teljesítményűre, mély-
hűtő tárolási helyüket pedig több 
mint 500 tonnával növelik. 

A fejlesztés megvalósulásával 

vevőiket teljes körűen ki tudják 
szolgálni, másrészt ez a profil is 
jövedelmezőbbé válik a feldolgozás 
volumenének növekedése miatt. 

Harmadik fontos tevékenységük 
a sütésálló sütőipari töltelék gyár-
tása, nagy kiszerelésű értékesítése. 
Ezeket a termékeket saját maguk 
által előállított gyümölcsvelőkből 
készítik. Sütőipari cégek és cukrá-
szatok jelentik a vevőkörüket. Je-
lenleg sárgabarack, meggy és juhar 
ízben készítik töltelékeiket. 

Negyedik profiljuk, a friss és hű-
tött gyümölcs hűtőházból történő 
értékesítése.

Az új fejlesztés megvalósításá-
hoz a beruházási költségek 50 szá-
zalékát támogatásból kapják.

Reményeik szerint a közbeszer-
zést elnyert ELŐSZER Kft. 2018. 
májusáig végez a kivitelezéssel és 
az új gyümölcsfeldolgozási szezont 
már a kibővített hűtőházban kezd-
hetik meg.

Támogatással fejleszt a Marillen Kft.
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A karácsonyi előkészületek 
velejárója az ünnepi menü 
megtervezése, elkészítése. 
Akadnak hagyományos, tra-
dicionális ételek, de újdon-
ságokkal, különlegességek-
kel is megpróbálkoznak a 
vendégvárók.

Sasiné Albrecht Melinda (36): 
– A szüleim és a férjem szülei is 
főznek, ellátogatunk hozzájuk ka-
rácsonyi ebédre. Nem hagyomá-
nyos vacsorával készülök, az Es-
terházy-rostélyos minden évben 
nagy népszerűségnek örvend, a 
férjem nagyon szereti. A gyerekek 
imádják a bolognai spagettit, így 
az is kerül az asztalra. Sütemé-
nyek helyett csokis, vagy sajtkré-
mes tortát készítek. A tradicio-
nális ételek közül a halászlé és a 
bejgli sem marad el, utóbbit dédi 
mamám süti.
 Madácsiné Kapus Erika (55): 
– Hagyományos ételeket készítek, 
szenteste rántott hal lesz a menü 

krumplipürével, a halászlevet saj-
nos nem mindenki szereti a csa-
ládban, így az elmarad. Estére 
diétás pulykamell, az idősebbek 
részére sült kacsa készül. A bej-
gli és a zserbó örök kedvenc, de 
gesztenyetorta is lesz mellettük.
 Majoros László (65): – Hosszú 
évek után a gyerekkel közösen 
ünnepeljük a karácsonyt, a menü 
hagyományos ételekből, töltött 
káposztából, halászléből tevődik 
össze. A főételekhez ugyancsak 
tradicionális sütemények társul-
nak. A megszokott ételek hozzá-
járulnak a karácsonyi hangulat 
megteremtéséhez.

 Mindszenti Lászlóné (72): – 
Előre megtervezem a karácsonyi 
ételeket, idén borlevest és halász-
lét főzök szentestére. A halakból 
félreteszek másnapra rántani, ak-
kor töltött káposzta és hurka-kol-
bász készül salátával, különböző 
öntetekkel. A környezetemben 
mindenki szereti a hagyományos 
ételeket, örök kedvenc még a 
rántott hús, amit szintén sütök. 
Újságokból veszek még egyéb re-
ceptötleteket, távol-keleti ízeket 
is belecsempészek a karácsonyi 
menübe édes, savanyú és csípős 
mártások formájában.
 Rózsa Laura Eszter (14): – A 
családban halászlé, töltött ká-
poszta és bejgli minden évben 
kerül az asztalra. Mellettük sült 
hús, töltött hús és gulyásleves 
készül. A hagyományos sütemé-
nyek kiegészítéseként tiramisu is 
előfordult már, egy-két újdonság 
az édességek terén feldobja a 
karácsonyt. Segítek bevásárolni 

és részt veszek a konyhai előké-
születekben. Nagyszülőknél és 
otthon is tartunk közös vacso-
rát, ilyenkor összegyűlik a család 
apraja-nagyja.
 Juhász Tamás (32): – Szüleim-
nél tradicionális ételek lesznek, 
viszont idén a párom újítani fog, 
még számomra is meglepetés, 
hogy mivel készül. Bajáról köl-
töztem Félegyházára, ezért a 
halászlé elmaradhatatlan kará-
csonykor, mellette a húsételeket 
preferálom. Nem tartom magam 
édesszájúnak, de azért egy kis 
somlói galuskának mindig örülök 
az ünnepekkor.

KÖRKÉRDÉS: Mi kerül az ünnepi asztalra?

Karácsonyfa alatt is rúgják a bőrt
A sport átszövi mindennapjai-
kat, a karácsony is a labda kö-
rül forog a hatfős Siber család-
nál. A négy gyermek közül Siber 
Nikola (18) és Siber Julián (16) 
a Hódmezővásárhely korosztá-
lyos és felnőtt nagypályás lab-
darúgócsapataiban játszanak. 
Az ikerlányok, Siber Glória (13) 
és Szófia (13) többek között az 
Astra Kiskunfélegyházi Bulls 
U15-ös első osztályú korosztá-
lyos futsal együttesében bizo-
nyítanak. Utóbbi csapat edzői 
egyben a szülők, Siber Mátyás 
(45) és Siber Rita (40). A ka-
rácsonyt közösen töltik, ilyen-
kor jut idő egy kis pihenésre, 
kikapcsolódásra.

A gyerekek sportszeretete, sport 
iránti elkötelezettsége a szülőktől 
ered. Édesapjuk, Mátyás hosszú és 
eredményes aktív labdarúgó pá-
lyafutását követően évek óta edző, 
felsége Rita tradicionális kosárlab-

dázó családból származik, a Fé-
legyházi Térségi Sportiskola kosár-
labdaedzőjeként az elmúlt években 
a labdarúgás utánpótlásában, 
egyebek iránt a Bozsik-program-
ban vállalt szerepet.

A gyerekeket kiskoruk óta vé-
gigkíséri a labda iránti szeretet. 
Elmondásuk szerint mindig meg-

volt közöttük a versenyszellem, 
addig játszanak, amíg össze nem 
vesznek. A szülői tanácsokat meg-
fogadják, így azt is tudják, hogy a 
sporton belül kitartással érhetnek 
el jó eredményt.

A lányok 4 éve futsaloznak, ami 
mellett a Félegyházi Térségi Spor-
tiskola színeiben nagypályás kor-

osztályos csapataiban szerepel-
nek. Az Astra NB I-es mérkőzésein 
a pálya mellett a szülőket edzőként 
kezelik, elvárás akad velük szem-
ben, példát mutatnak csapattár-
saiknak. Olykor kritikus és dicsérő 
szavak is elhangzanak, mindezek 
a fejlődésüket segítik. Glória és 
Szófia korábban szertornában is 
sikereket ért el, a fiúk általános is-
kolás korukig a foci mellett párhu-
zamosan kosaraztak, ezt követően 
döntöttek a labdarúgás mellett.

Az ünnepekre pihenést tervez-
nek, ilyenkor kevesebb az edzés, 
több idő jut a kikapcsolódásra, 
feltöltődésre. A szülők minden-
napjaiban kialakult az évtizedes 
sportos rutin, amit a gyerekek is 
átvettek. A sportnak a nevelésben 
is fontos szerep jutott, alázatos-
ságot, önzetlenséget, fegyelme-
zettséget tanultak a gyerekek, ami 
a későbbiek során a hasznukra 
lehet. Szorgalom nélkül eredmény 
nem érhető el a versenysportban, 
ezt ők is tudják, mind a négyen 
sokra vihetik a szülők példáját 
követve.
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Így ünnepel a Holló László Képzőművész Kör
Lantos Szabolcsot, mint a Mi-
énk itt a tér rendezvény megál-
modóját és egyik főszervezőjét, 
a Holló László Képzőművész 
Kör tagját, s egyáltalán: mint 
tevékeny és kreatív félegyházi 
jelenséget sokan ismerik a vá-
rosban. Igazi nyughatatlan sze-
mélyiség, akivel ezt az interjút 
is munka közben készítettük. 
Míg a város karácsonyi betle-
hemének és labirintusának a 
felépítésében közreműködött, 
adventi készülődésről, ünnepi 
hagyományokról kérdeztük.

– Ha a családi körről kicsit tágabb 
értelemben beszélhetek, akkor 
meg kell említenem a Holló Lász-
ló Képzőművész Kört – mondta 
Lantos Szabolcs, majd hozzátet-
te, hogy a képzőművészekkel és 
szeretteikkel szinte közös család-
ként élik meg a mindennapokat. 

Így összetartozásuk az ünnepek 
alatt is természetes. 

– A Holló László Képzőművész 
Kör készülődése novemberben, a 
karácsonyi vásárban kiállítandó 
munkák begyűjtésével kezdődik. 
Az adventi időszakban az Art 
Turkában berendezett tárlat meg-
szervezése egy igazi közösségi él-

mény a kiállítóknak éppúgy, mint 
a látogatóknak, akik a vásárlás 
lehetősége mellett meleg teát, és 
néhány jó szót is kapnak az alko-
tóktól. Mi több, ebben az időszak-
ban kézműves foglalkozásokat, 
rajzórákat is tartanak. 

– Minden decemberben meg-
tartjuk közös karácsonyi vacso-

ránkat, amelyen mintegy hetven 
baráttal és családtaggal ünnepe-
lünk együtt. Általában közösen 
főzünk, és a karácsonyi műsor, 
vagy közös éneklés is elmaradha-
tatlan csakúgy, mint a csillagszó-
rógyújtás – osztotta meg a „nagy 
családjával” kialakult ünnepi ha-
gyományt Szabolcs. 

Gitárja mellett a szívét is magával hozta
Jótékonysági hangversenyre invitálta a félegyháziakat Soós Brigit-
ta gitárművész az első adventi gyertya meggyújtását követően a 
városháza dísztermébe. A művésznő 17 éve Ausztriában él, ott ta-
nít és koncertezik, de Kiskunfélegyházára sűrűn és szívesen láto-
gat haza. – Külföldön élek, a párom spanyol, otthon vele spanyolul, 
a gyermekeimmel pedig magyarul beszélgetünk. Köszönhetően a 
Batthyány iskolának, zenei tanulmányaimnak, teljesen magyarnak 
érzem magam, és nagyon hiányzik ez a város – mondta Brigitta, 
mielőtt angol, spanyol, német, olasz lantművekkel és barokk gi-
tárművek előadásával teremtett ünnepváró hangulatot közönsége 
körében. A művésznő az adventi jótékonysági koncertre készülve 
néhány kérdés erejéig szívesen állt lapunk rendelkezésére is.

– Az szemmel látható, hogy jól 
érzi magát a félegyházi közön-
ség körében, és most is, mint 
már oly sokszor, örömmel van 
itt. Mi ennek a ragaszkodásnak 
az oka?

– Én is feltettem magamnak 
ezt a kérdést, amikor nekivágtam 
a négy és fél órás útnak az egész 
napi tanítás után. De amikor meg-
érkeztem ide, megláttam a gyö-
nyörű színeket, édesapám csillo-
gó szemét, a városban járva sok 
kedves emberrel találkoztam, akik 
már várták a koncertemet, azon-
nal éreztem, hogy itthon vagyok, 
és örömmel töltött el, hogy én is 
adhatok valamit.

– Bécsben él, mivel telnek a 
mindennapjai?

– A mindennapjai egy kétgyer-
mekes anyukának úgy telnek, hogy 
egész éjszaka nem alszik. Két 
gyönyörű gyermekem van Loren-
zo, aki már 12 éves és Blanka, aki 

kétéves. A velük töltött örömteli 
órák után következik az éjfélig tar-
tó hangszeres gyakorlás, másnap 
pedig indulni kell a zeneiskolába 
tanítani. 

– Emellett a koncertezés.
– Igen. A gitár nem egy klasz-

szikus zenekari hangszer, éppen 
ezért rendszeresen kamarazenélek. 
Tavaly volt egy nagy koncertünk a 
Bécsi Fiúkórus koncerttermében. 
Ez egy gitárbemutató előadás volt, 
ahol előadtuk a hangszer történetét, 
zenei lehetőségeit. Az esten közre-
működött egy spanyol énekesnő és 
egy flamenco táncosnő is. Kama-
rapartneremmel egy hegedű-gitár 
duónk van. Sok fellépésre kapunk 
felkérést. Alaptémánk a tánc és 
legtöbb produkciónkat kiegészíti 
egy argentin táncospár előadása is. 
Emellett, amennyire időm engedi, 
szólókoncerteket is vállalok.

– Szeretettel szólt Félegyhá-
záról, és már meg is merítke-

zett egy kicsit az itteni han-
gulatban. Visszajönne ebbe a 
városba családjával együtt?

– Itt vagyunk minden nyáron. 
Természetesen szeretném, hogy 
ők is kötődjenek. Nem könnyű ezt 
megfogalmazni, hogy miért. Illetve 
igen: itt van a szívem. Itt nőttem 
fel. Rengeteg emlék megtámad, 
amikor végigsétálok a gyönyörű 
platánsoros főutcánkon. Én azt 
gondolom, hogy valamikor még 
hazaköltözhetünk. Persze ennek 
vannak feltételei, például, hogy 
a páromat is rávegyem a magyar 

nyelv elsajátítására, vele ugyanis 
spanyolul és németül beszélge-
tünk Bécsben. A gyermekeimmel 
természetesen magyarul, nekik 
nem lennének nyelvi problémáik. 
Ezek persze hosszabb távú elkép-
zelések, vágyak. Van ennél köze-
lebbi tervem is, mégpedig az, hogy 
szeretnék egy fiatal tehetségeket 
támogató programot elindítani 
Kiskunfélegyházán a közeljövőben. 
Ennek keretében kamarazenével, 
gitárzenével foglalkoznánk. Remé-
lem, ezt rövid időn belül meg tu-
dom valósítani. s. r.
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A polgárőrökben bízik 
a lakosság
A Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület idén 22. 
évzáró közgyűlését tartotta meg a városháza 
dísztermében. A polgárőröket – megköszön-
ve egész éves áldozatos munkájukat – Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő és Balla Lász-
ló alpolgármester köszöntötte. Ezt követően 
Marczényi Csaba elnök összegezte az idei év 
eseményeit, részletesen számot adva a kö-
zösség szolgálatteljesítéseiről, elért eredmé-
nyeiről. Az év során a 40 fős tagság 5123 óra 
szolgálatot teljesített. Őrző-védő és rendezői 
feladatokat láttak el a városi és egyházi ren-
dezvényeken, közreműködtek a közlekedés-
rendészeti és ifjúságvédelmi problémák meg-
oldásában, halottak napja környékén pedig 
éjjel-nappal felügyelték a sírkertek rendjét. A 
Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület munkáját az 
Országos Polgárőr Egyesület az „Év Polgárőr 
Egyesülete” kitüntető címmel ismerte el. 

Adventi hangverseny
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa de-
cember 10-én tartotta meg hagyományos ad-
venti hangversenyét a Szent István Templom-
ban. A hangverseny egyúttal Szatmári Imre 
szerzői estje is volt. A dalosokkal a karácsonyi 
ünnepi darabok előadásában együttműködött 
az Alapfokú Művészeti Iskola vonószeneka-
ra Szőke Endre vezetésével, valamint Földi 
Jácint, Magony Dezső és Magyari András 
rézfúvós triója. Zongorán közreműködött Bolla 
Julianna, vezényelt Szatmári Imre.

Együtt ünnepeltek 
a nyugdíjasok
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyo-
mányokat, szokásokat idézték fel jó hangulatú 
produkciókkal a nyugdíjas közösségek decem-
ber 1-jén, a Szakmaközi Művelődési Házban. A 
nyugdíjasklubok tagjait és a fellépő csoportokat 
Mátyus Imréné köszöntötte elsőként, majd 
Csányi József polgármester kívánt boldog ün-
nepeket a megjelenteknek.

Gondolatok,  
szobrok, évek

Pálfy Gusztáv, Ma-
gyar Érdemkeresz-
ttel kitüntetett, Ka-
tona- és 
Príma-díjas szob-
rászművész 75 
éves jubileumi kiál-
lítása január 13-áig 
még megtekinthető 
a Petőfi Sándor Vá-

rosi Könyvtárban. A tárlat megnyitóján Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, országgyű-
lési képviselő és Balla László alpolgármester 
köszöntötték a művészt, akinek életútját Rosta 
Ferenc foglalta össze megindítóan szép gondo-
latokkal. Mint az alpolgármester fogalmazott: 

– Pálfy Gusztáv kisplasztikáinak titka, vará-
zsa, hogy valósággal árad belőlük az élet, a ter-
mészet csodája, ereje és energiája, hiszen min-
den alkotás az élet erejébe vetett hitről énekel. 
Hit az életben. 

Két város vallhatja magáénak Pálfy Gusztá-
vot, Kiskunfélegyháza és Kecskemét, ahol 1970 
óta él és alkot. Félegyháza oly sok nagyhírű 
művésznek szülőhelye, az ő esetében sem tud-
ta, nem tudhatta megtartani magas kvalitású 
művészfiát. Ettől függetlenül a kapcsolat vá-
rosunk és a művész között soha sem szakadt 
meg. Rendszeres tárlatai, az elismerések, a vá-
rosban látható alkotásai mind azt jelzik, hogy 
Kiskunfélegyháza büszke jeles művészére. 

Kiskunfélegyházán járt  
Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció el-
nöke tartott lakossági fórumot Kiskunfélegyhá-
zán, december 7-én, csütörtökön a Vállalkozók 
Ipartestületének Székházában. A volt minisz-
terelnök országjárásának idei utolsó állomása 
volt Félegyháza. A mintegy 100 fős közönség-
nek életútjától és törekvéseiről beszélt a poli-
tikus, meghallgatta felvetéseiket, javaslataikat, 
észrevételeiket is. A fórumot követően ellentün-
tetők 15-20 fős csoportja Nagy-Magyarorszá-
got ábrázoló plakátokkal fejezte ki Gyurcsány 
Ferenc határon túli magyarokat érintő politiká-
jával kapcsolatos nemtetszését.

Megnyílt az ART-TURKA 
karácsonyi vására

December 1-jén nyitotta meg kapuit az 
ART-TURKA karácsonyi vására, ahol Kiskunfé-
legyháza művészeinek alkotásait lehet megvá-
sárolni. Az ünnepélyes megnyitón Rátkai Zsu-
zsanna, a Kiskunfélegyházi Képző és 
Iparművész Közhasznú Egyesület elnöke kö-
szöntő beszédét követően Mészáros Márta, a 
Kiskun Múzeum igazgatója méltatta a félegyhá-
zi alkotók munkásságát. 

Látogatóközpont  
lesz Bugacon
Bugacon valósul meg a közeljövőben Bács-Kis-
kun megye egyik legnagyobb turisztikai fejlesz-
tése. Az egymilliárd forintos beruházás ke-
retében egy látogatóközpont épül majd a falu 
határában feltárt Aranymonostor mellett. 

Az ultramodern látogatóközpont a tervek 
szerint az Árpád-kori monostort és a körülöt-
te elterülő egykor virágzó Árpád-kori település 
életét, valamint az ott feltárt, Európában is 

ritkaságnak számító leletanyagot mutatja be. A 
beruházás várhatóan 2020 áprilisában fejező-
dik be és 13 új munkahelyet teremt – számolt 
be a projektnyitón Szabó László polgármester. 

Ott van az otthon,  
ahol megteremtjük
Dr. Ónodi Izabella képviselőasszony, a Műve-
lődési- és Szociális Bizottság elnöke december 
4-én, a Családok Átmeneti Otthonába varázsolt 
ünnepi hangulatot tizennyolc gyermek és szü-
lei részére ajándékcsomagokkal és zenés me-
seelőadással. Segítségére volt hétéves kisfia, 
András Máté, aki tekerőlantozott, és Gulyás 
László vándormuzsikus. 

Szeretetebéd  
az átmeneti otthonban
Szeretetebéddel lepték meg a Családok Átme-
neti Otthonának lakóit december 5-én. A De-
mokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány, 
az Összefogás az Élhetőbb Vidékért Egyesület, 
valamint a városban működő civil szervezetek 
közreműködésével minden évben megrendezik 
a karácsonyi, illetve Télapó ünnepséget a Csa-
ládok Átmeneti Otthonában. Az ott élők ezúttal 
is hálával fogadták az odafigyelést.

Ismét felépült 
a mézeskalács 
meseváros
Templomok, házak, utcák parkok, sőt színpad 
is készült mézeskalácsból ügyes kezű háziasz-
szonyok, felnőtt és gyermekközösségek jóvoltá-
ból. A Kiskun Múzeum Mézeskalács kiállítására 
56 édes műalkotás érkezett, amelyeket kiállítás 
keretében mutattak be december 2-án. 

A tárlat december 21-éig, hétköznap 9 és 18 
óra, hétvégén 10 és 17 óra között látogatha-
tó. A kiállítás ideje alatt tombola vásárolható 
jótékonysági célra, 500 forintos darabáron. A 
tombolaárusításból befolyó összeget fejlesztő 
és szabadidős játékok vásárlására, a Kiskun-
félegyházi Napközi Otthonos Óvoda Bercsé-
nyi Óvodája és a Dankó Pista Utcai Bölcsőde 
gyermekei számára, valamint népi játékok vá-
sárlására fordítják a múzeumi játszóház prog-
ramjaihoz. A tombolahúzásra december 23-án, 
szombaton 17.30-kor a városháza előtt, a ne-
gyedik adventi gyertyagyújtást követően kerül 
sor. Ekkor sorsolják ki a Mézeskalács mesevá-
ros házikóit, amit a nyertesek magukkal vihet-
nek karácsonyfájuk alá.
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„Az ékszer örök! Készülhet 
ezüstből, aranyból, platinából. 
Foglalhatjuk brilliánssal szí-
nes drágakövekkel, gyönggyel, 
szintetikus kövekkel. Megje-
leníthetjük lánc, karlánc, füg-
gő, vagy gyűrű formájában. 
Minden darabja ékesség! Az 
ékszer törékeny, vigyáznunk 
kell rá! Örökölhető, mert ma-
radandó, maradandó, mert ér-
ték! Ajánlom szeretettel." Var-
ga Edit, az Onix Ékszerház Kft. 
ügyvezetője.

Az egyik legszebb ajándék az ék-
szer. Mivel eleganciája, tündöklése 
maradandó emléket nyújt, ezért 
ideális választás karácsonyra. Az 
Onix Ékszerház Kft. ékszerüzleté-
ben széles választékban találhatók 
meg a sárga, fehér, rozé aranyból, 
valamint ezüstből készült dara-
bok. A gyűrűk, fülbevalók színját-
szó opállal, világoskék topázzal, 
gyönggyel, brilliánssal foglaltak, és 
szettben is ajánlják őket. A nyaké-
kek csipkeszerű betétei kifinomult 
eleganciáról árulkodnak.

Az ezüst ékszereknél is népszerű 
az opálkő és a gyöngy, ugyanakkor 
kínálnak malachittal, rózsakvarccal, 
valamint a kék, a zöld szín minden 
árnyalatában színezett kvarckövek-
kel foglalt darabokat is. Ezekhez a 
szettekhez színben, formában hoz-
záillő karóra is választható.

Magyar szokás szerint sok csa-
ládban karácsonykor tartanak el-
jegyzést. Akik csatlakoznak ehhez 

a hagyományhoz, azoknak szak-
szerű segítséget nyújtanak az Onix 
munkatársai mind a karikagyűrűk 
kiválasztásában, mind pedig az el-
jegyzési gyűrű vásárlásában.

Amikor ünnepi díszbe öltöztetjük 
magunkat és környezetünket, ne 
feledkezzünk meg ékszereink tisz-
tításáról, fényesítéséről, vagy kiiga-
zításáról sem, amely szolgáltatás 
szintén igénybe vehető az üzletben.

Az ékszerek értékének megálla-
pításához különleges szakértelem 
szükséges. Az Onix Ékszerházban 
reális, megbízható értéket kap 
ékszerei értékéről. Vegye igénybe 
szolgáltatásukat!

Mindenkinek kellemes  
vásárlást, készülődést, ünnep-
várást kíván az Onix Ékszerház!  

Áldott karácsonyt!

Maradandó 
érték

Hirdetés
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Látogass el üzletünkbe! 
Kiskunfélegyháza,  
Mártírok útja 1.

Vodafone Family-ben 
3 Red előfizetés akár 
26% kedvezménnyel

A jövő izgalmas.

Azonos ügyfélszámon

Ready?
Vodafone Family csomaggal kapcsolatos további részletes információk elérhetőek Vodafone üzleteinkben 
illetve a www.vodafone.hu/family oldalon.

LAK001_Family_Xmas_Generic_120x89mm_1129.indd   1 30/11/17   09:25

Vidács Tímea immáron 9 éve 
dolgozik védőnőként Kiskunfé-
legyházán és Gátéron. Ez alatt 
az idő alatt több körzetben 
látta el feladatait, így sok kis-
kunfélegyházi család idézheti 
fel emlékeiben az együtt töl-
tött hónapokat, amelyek alatt 
Tímea egy kicsit szinte a csa-
ládjuk részévé vált. Emellett 
három éve kezdte a Kriston 
intim torna tanítását városunk-
ban. Ezzel a hatékony testtu-
dat-fejlesztő tréninggel a testi 
és lelki önismeret mélyítésén 
kívül sokaknak segít az egész-
ségvédelemben és egészség-
nevelésben is. 

A kétgyermekes anyuka a vé-
dőnői hivatást nem tudatosan 
választotta. 

– Egy osztálytársamnak az 
anyukája dolgozott védőnőként, ő 
adott kölcsön nekem egy könyvet, 
amelyben a védőnők feladatairól 
volt szó – mondta Tímea, majd 
hozzátette, hogy már akkor is ér-
dekelte a biológia és az egészség-
ügy, de addig valamiért nem figyelt 
fel erre a hivatásra. Hangsúlyozta, 
a védőnői tevékenység nem csu-
pán munka, hanem hivatás is. A 
születés misztériumát és egy-egy 
új család megalakulását éljük át 
minden egyes alkalommal, ami kü-
lönleges feladat – mesélte.

Természetesen, mint ahogy az 
sok ember életében előfordul, 
Vidács Tímea életében is voltak 
kitérők. Mielőtt a védőnői pálya 
mellett döntött, többek között volt 
mentálhigiénés munkatárs egy 
idősek otthonában, és külföldön 
dolgozó bébiszitter is. 

– Most már nagyon szeretem 
a munkám, és nem is csinálnék 
mást. Főleg a gyermekeim születé-
se után jöttem rá arra, hogy meny-
nyire közel áll hozzám ez a szakma 
– tette hozzá a védőnő.

Karácsony táján előtérbe kerül 
a szeretet, a meghittség. Tímea 
is ezt tapasztalta munkája során. 
Elmondása szerint ilyenkor sokak 
számára fontosabbá válnak a csa-
ládi események, és aki teheti, több 
időt szentel a gyermekeinek. 

– Az Ön családja hogyan ün-
nepel karácsonykor?

– A karácsony szerintem egy 
nagyon személyes, úgy is mond-
hatnám intim ünnep. Ezért mi szűk 
körben ünnepeljük. Ilyenkor az ün-
nep nálunk nem a rohanásról és 
a főzésről szól igazán, hanem a 
családról. Arról, hogy minél többet 
legyünk együtt, sétáljunk, játszunk 
közösen, beszélgessünk, netán 
korcsolyázzunk.

– Vannak hagyományos éte-
lek, amelyeket csak karácsony-
kor szoktak fogyasztani?

– Szenteste a mi családunk halat 
szokott fogyasztani. A férjem na-
gyon szeret főzni, így megosztjuk a 
feladatot: ő halászlével készül, én 
pedig a rántott halat sütöm. Más-
nap, amikor jönnek a vendégek, 
bővül a kínálat. December 24-én, 
mi már nem főzünk. Aznap minden 
a karácsonyról és az együttlét örö-
méről szól.

– Az ünnepre milyen módon 
szoktak készülni? Vannak közös 
programok?

– Az adventi 
időszakban is tu-
datosan figyelünk 
a férjemmel arra, 
hogy közös prog-
ramok szervezé-
sével bevonjuk 
a gyerekeinket a 
várakozás miszté-
riumába. Például 
mézeska lácso t 
szoktunk sütni. A 
gyerekeink ilyen-
kor nagy örömmel 
sürögnek-forog-
nak a konyhában, 

érzik azt, hogy fontos az ő segít-
ségük, munkájuk is. Az illat, pedig 
ami mézeskalácssütés közben el-
árasztja a házat, magáért beszél. 
Az adventi időszakot részben a 
kézműveskedére szánjuk. Szentes-
te pedig az angyalka hozza a kará-
csonyfát, amit minden évben közö-
sen díszítünk fel. Idén, ha minden 
igaz, saját készítésű díszek fognak 
díszelegni a fánkon. Ezeknek a 
mintáját szívesen megosztom az 
olvasókkal.

A díszek elkészítéséhez a kö-
vetkező alapanyagokra van szük-
ség: filc, olló, cérna, vatta, színes 
gombok, sablon. Elkészítés: A 
filcből kivágjuk a mintát két da-
rabban. Tetszés szerint felvarr juk 
a gombokat. Ezután a két dara-
bot összetesszük, pelenkaöltéssel 
körbe varrjuk az egészet, és kissé 
kitömjük vattával. 

Egy védőnő 
karácsonya

Hirdetés
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Sikeres évet zárt a nem csak nevében megújult Félegyházi Ter-
mál Parkfürdő – mondta el Kelemen József fürdővezető, akivel az 
esztendő legjelentősebb fejlesztési állomásait idéztük fel. 

– Az év elején vettük birtokba az 
új épületszárnyat, ahol az igénye-
sen kialakított vendégfogadó tér 
és öltöző mellett üzlethelyiségek 
is helyet kaptak. Ezek többsége 
már bérlőre is talált. Legutóbb a 
masszázsszalon és az edzőterem 
nyitotta meg a kapuit a vendégek 
előtt – mondta el a fürdővezető.

A teljes körű külső-belső felújí-
táson átesett épület padlófűtést, 
légtechnikai rendszert, tető- és 
falszigetelést, hőszigetelt nyílászá-
rókat, kamera- és riasztórendszert 
kapott. A hatalmas öltözőtérben 
kialakított 20 darab öltözőfülke és 
250 szekrény, valamint a 11 darab 
hajszárító a fürdővendégek kényel-

mét szolgálja. A nevében és meg-
jelenésében is megújult Termál 
Bisztró kibővült kínálattal szintén 
az új épületben kapott helyet. 

Kelemen József szerint ezeknek 
a fejlesztéseknek meghatározó 
szerepe volt abban, hogy a nyár 
folyamán több alkalommal is re-
kordot döntött a fürdőzők száma. 

Egyébként a fürdő „tiszta víz” 
programjának köszönhetően a me-
dencék vizének minősége kiváló. Ez 
köszönhető többek között az olyan 

beruházásoknak, mint a vízforgatós 
medencék szűrőtartályainak megújí-
tása, vagy a vízszűrő közeg cseréje. 

– Az elmúlt évben növekvő ér-
deklődést tapasztalunk fürdőnk 
iránt, ami azt mutatja, hogy jó úton 
haladunk: a fejlesztések a fürdőlá-
togatók igényeire épülnek. Célunk, 
hogy a félegyházi fürdő ismét a la-
kosság legkedveltebb szabadidős 
célpontja legyen.

A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

A Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 
ismét meghirdette a „Kinek a leg-
szebb a kézírása?” című szépírás-
versenyt a kiskunfélegyházi és 
környékbeli települések általános 
iskolás tanulói számára.

A karácsonyhoz kapcsolódó fel-
hívás szerint az alsó tagozatos diákoknak a 
Mennyből az angyal című karácsonyi népéne-
ket, vagy Weöres Sándor: Száncsengő című 
versét, a felső tagozatos fiataloknak Juhász 

Gyula: Betlehem című 
versét, vagy József 
Attila: Betlehemi kirá-
lyok című versét kellett 
lemásolnia.

A szépírásverseny-
re összesen 1086 pá-

lyamű érkezett, amelyek közül 
négyfős zsűri – Czinege Edit ma-
gyar-rajz szakos tanár, a Lakitele-
ki Újság főszerkesztője, Pálinkó 
Gyuláné, a Kisiskolák Duna-Tisza 
Közi Közművelődési Egyesületé-
nek tiszteletbeli elnöke, Makány-
né Óvári Éva, a kiskunfélegyházi 
Batthyány Általános Iskola igaz-
gatója és Tábori Kálmánné nyu-
galmazott tanító – választotta ki a 
száz legszebb alkotást.

A felhíváson részt vevő vala-
mennyi diák értesítő levelet kap 
a Lakitelek Népfőiskolától, a száz 
legszebb kézíró külön jutalomban 
is részesül. A gyermekek kézí-
rásai karácsonyi köszöntőként 
egyedül élő idősekhez fog kerülni, 
szebbé téve karácsonyukat.

Több mint ezer kézírás érkezett a „Kinek a 
legszebb a kézírása?” című felhívásra

Hirdetés

Egyre népszerűbb
a félegyházi fürdő
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115 éves a Kiskun Múzeum
Kiskunfélegyháza tanácsa 
1902. december 7-én alapította 
a Kiskun Múzeumot az akkori 
gimnáziumi gyűjteményre ala-
pozva. Az esemény évfordulója 

alkalmából múzeumi napot tar-
tottak az intézményben, ame-
lyen egész nap díjmentesen lá-
togatható kiállításokkal várták 
az érdeklődőket. 

Múzeumtörténeti időutazás-
sal, múzeumi barangolóval, 
előadásokkal és még egy mű-
vészsarokkal is kedveskedtek 
a látogatóknak, ahol régészeti 

tárgyrajzolással foglalhatták el 
magukat a művészetkedvelők. Az 
évfordulóra készülve az elmúlt 
hónapban a Kiskun Múzeum gyűj-
teménygyarapítási felhívást tett 
közzé, melynek eredményeképp 
nagyon sok felajánlás érkezett, 
összesen 58 adományozótól.

A karácsonyi családi hagyományoktól indultunk, és egy izgalmas 
életút meglepő állomásain keresztül egészen a skót krémes re-
ceptjéig jutottunk el beszélgetésünk során Mészáros Mártával. 
Közben az is kiderült, hogy érdemes a Kiskun Múzeum igazgató-
jának konyhai kulisszatitkaira odafigyelni, ugyanis végzett cuk-
rászként komoly tapasztalat érlelte receptjeit. 

Mészáros Márta a Móra Ferenc Gim-
náziumban szerzett érettségit köve-
tően sajátította el a cukrász szakma 
fortélyait, majd öt éven át dolgozott 
a pályán, nagy-nagy szeretettel. 
1993-ban azonban tárlatvezetőként 
a Kiskun Múzeumba került, ami 
megpecsételte az életét.

– Nagyon keveset tudtam akkor 
a Kiskun Múzeumról. Bár szeret-
tem a történelmet és gyűjtöttem 
a régiségeket, akkor még nagyon 
távoli volt számomra a múzeumok 
világa. Mégis, amikor ide kerültem, 
tudtam, hogy otthonra találtam – 
mondta el a kezdetekről. 

Magával ragadta ez út, tanulni 
kezdett. Először Egerben peda-
gógiát hallgatott, majd az ELTE 
múzeumpedagógia szakát végezte 
el. A múzeum akkori igazgatója, 
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 
tanácsára a Debreceni Egyetem 
néprajz szakára is beiratkozott, 
és néprajzkutató muzeológusként 
dolgozott tovább. Így már nem 
csak a múzeumpedagógiával fog-
lalkozhatott, hanem a helytörténe-
ti kutatásokra és a néprajzi gyűj-
tésre is lehetőséget kapott. 

2010 decemberében a megyei 
múzeum igazgatója, dr. Rosta 

Szabolcs, Mészáros Mártát nevez-
te ki a Kiskun Múzeum élére. Azóta 
vezeti az intézményt.

A hagyományok megélését az in-
tézményen túl, családja körében is 
fontosnak tartja. Vallja és képviseli, 
hogy a karácsony mindenekelőtt az 
összetartozásról, és a szeretetről 
szól.

Gyerekkorából hozza ezt az él-
ményt. Abból az időből, amikor – bár 
szüleivel Félegyházán éltek – min-
den ünnep a nagyszülők szekszárdi 
házához kötődött. Oda, ahol a nagy-
papa különösen sokat fáradozott a 
karácsonyi hangulat megteremté-
sén, ahol a sötét szobában feldíszí-
tett karácsonyfán gyertyák égtek, és 
ahová csak a csengettyűszót követő-
en léphettek be a gyerekek. 

– Miután megszólalt a csengő, a 
húgommal közös karácsonyi mű-
sort adtunk elő. Még mindig tisz-
tán emlékszem az érzésre, az illa-
tokra, a félhomályra… – idézi fel 
gyermekkora távolról átszürem-
kedő élményeit. Ezekből merített 
akkor is, amikor a gyermekeivel 
közös családi hagyományok alap-
jait rakta le, immár édesanyaként. 

– Amikor a lányom nagycsopor-
tos óvodás lett, és elkezdtünk a 

református templomba járni, ez ki-
alakította a mi karácsonyi szokás-
rendünket is. Minden szentestén 
karácsonyi műsorral egybekötött 
istentiszteletre mentünk a gyere-
kekkel, természetesen gyalog. Ez 
azóta sem változott. Minden évben 
végigsétálunk a városon, miköz-
ben mélyen megéljük a házakból 
áradó csend és nyugalom örömét. 
Miután hazaérünk, igyekszem a 
nagypapámtól tanultakat a saját 
családomban is megvalósítani. 
Nálunk is van karácsonyfa-állítás, 
gyertyagyújtás, ajándékosztás és 
ünnepi vacsora. A fák védelmében 
műfenyőt díszítünk mézeskalács-
csal, így jellegzetes illattal telik 
meg a ház. Karácsony este hagyo-
mányosan disznótorost eszünk. 

A néprajzkutatásaim során jel-
legzetes félegyházi szokásokat is 
kerestem. Korábbról is ismertem, 
és a családomban is bevezettem, 
hogy karácsony este a vacsora előtt 
mézbe mártott fokhagymát és diót 
eszünk. Ez, a hiedelem szerint a 
következő évre egészséget garantál 
számunkra. Itt, a városban találkoz-
tam először az összetartozást jel-
képező alma hagyományával, amit 
annyi gerezdre vágunk, és fogyasz-
tunk el az ünnepi asztal mellett, ahá-
nyan a családban vagyunk. 

Mészáros Mártáéknál nem hi-
ányozhat a karácsonyi asztalról a 
skót krémes, amelynek receptjét 
ezúton teszi közkinccsé a cukrász-
ból lett muzeológus. 

Skót 
krémes

Hozzávalók:
A lapokhoz: 30 dkg liszt, 6 dkg 

margarin, 5 dkg porcukor, 1 tojás, 
1 cs. sütőpor, 0,5 dl tej

A krémhez: 25 dkg porcukor, 3 
tojás, 2 cs. vaníliás cukor, 10 dkg 
liszt, 1 l tej

Elkészítés:
A lisztet összekeverjük a sütő-

porral, majd hozzáadjuk a marga-
rint és elkezdjük összemorzsolni. 
Amikor már kellően morzsalékos, 
hozzákeverjük a porcukrot. Ez-
után a közepébe mélyedést for-
málunk, beleöntjük a tejet, és a 
villával kissé felvert tojást. Gyors 
mozdulatokkal összegyúrjuk, 
majd a tésztát három egyenlő 
részre osztjuk.

Három darab 22 x 32 cm-
es sütőpapírt vágunk, majd 
ezeken kinyújtunk egy-egy 
tésztagombócot.

Az első kinyújtott tésztát a sü-
tőpapírral együtt a tepsi hátlapjá-
ra tesszük, villával néhány helyen 
megszúrjuk, hogy sütés közben 
ne púposodjon fel.

180 fokra előmelegített sü-
tőben 5-6 perc alatt egyesével 
zsemleszínűre sütjük a lapokat. A 
sütőből kivéve rácsra helyezzük, 
és teljesen kihűtjük.

A krémhez a tojások sárgáját a 
porcukorral, a vaníliás cukorral és 
egy kevés tejjel jó habosra kever-
jük. Ekkor hozzáadagoljuk a lisz-
tet, majd a maradék tejet, hogy 
teljesen sima állagú legyen. Ez-
után állandó kevergetés mellett, 
sűrű krémmé főzzük.

A tojások fehérjét egy csipet 
sóval kemény habbá verjük, majd 
apránként a tűzről levett, forró 
masszához keverjük. Ezután a 
krémet teljesen kihűtjük.

Az egyik kihűlt tésztalapra rá-
kenjük a kihűlt krém felét. Ráhe-
lyezzük a második lapot, újabb 
krémréteg következik, majd be-
fedjük a harmadik lappal, és óva-
tosan lenyomkodjuk.

Legalább egy napot állni hagy-
juk, hogy a lapok teljesen megpu-
huljanak, és az ízek összeérjenek.

Tálalás előtt a sütemény tetejét 
porcukorral megszórjuk.

Cukrászból lett 
muzeológus
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Nem csak városunk egyik legnagyobb munkaadója, de 3 kiskun-
félegyházi pékség-kávézóval is jelen van mindennapi életünkben. 
Egyre növekvő üzlethálózatukban a Félegyházi kifli lassan orszá-
gosan ismert fogalommá válik, legújabb GrandSuti termékeik pe-
dig nagyon gyorsan belopták magukat a vásárlók szívébe. Rangos 
elismerések, magas színvonalú üzletek, és ami a legfontosabb, 
finom péksütemények kapcsolódnak hozzájuk. A lassan véget érő 
idei évről és a jövőről Csikász Jánossal, a Félegyházi Pékség Kft. 
ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

– Kezdjük az üzletekkel. Másod-
szorra kapták meg az Év boltja 
elismerést. Hogyan történt a 
kiválasztás? 

– Valóban, idén tavasszal Kecs-
keméten található első Piknikség 
üzletünket választotta ki a szakmai 
zsűri az Év boltja 2017 verseny 
szakbolt-pékség kategóriában. A 
versenyt évek óta az Élelmiszer 
szaklap hirdeti meg az élelmiszer 
kiskereskedelemmel foglalkozó 

vállalkozások számára. A nevezés-
nél beadott pályázatokat elismert 
szakemberek bírálják el és ez alap-
ján választják ki a díjazottakat. A 
kiválasztásnál figyelembe veszik az 
üzlet kialakítását, funkcionalitását, 
vevőközpontúságát, termékkínála-
tát, az arculat egységét és a fenn-
tartható megoldásokat.

– Egy másik rangos szakmai 
díjjal is kitüntették Önöket, ok-
tóberben vehették át a Magyar 

Formatervezési Tanács által lét-
rehozott Design Management 
Díj elismerő oklevelét. Hogyan 
kerül egy kiskunfélegyházi pék-
ség a hazai formatervezők és de-
sign szakemberek világába? 

– A Magyar Formatervezési Ta-
nács 2009-ben alapította a díjat 
azzal a céllal, hogy elismerje a hazai 
vállalkozások designtudatos tevé-
kenységét. Célja, hogy bemutassa, 
hogyan növelheti egy gazdasági 
szervezet a hatékonyságát, verseny-
képességét a designtudatos szemlé-
let és a design szakszerű alkalma-
zásával. Három év kemény munkája 
teljesedett ki ebben az elismerés-
ben. 2014-es arculatváltásunk óta 
nem csak logónkat és cégnevünket, 
de az üzletek kialakítását, megjele-
nését, a termékek csomagolását, a 
gépkocsiparkot, a kommunikációs 
csatornákat, sőt a dolgozók képzé-
sét is megváltoztattuk. A designtu-
datos viselkedés eredménye, hogy 
legtöbb üzletünk ma már nem ke-
nyérboltként funkciónál, hanem a 
hozzánk belépő vásárlók érzékeire 
és érzelmeire is hat. Megújult és 
újonnan nyitott pékség-kávézóink 
biztos találkozópontként működ-
nek az otthon-iskola-munka-otthon 
vonalon. Úgy érezzük sikerült bebi-
zonyítanunk: a tömegfogyasztásra 
szánt termékeknek nem kell elve-
szíteni házias jellegüket és nem fel-
tétlenül járnak együtt a nagyüzemi 
jelleggel. Kellő odafigyeléssel egy 
sok üzletből álló értékesítési há-
lózat is hordozhat egyediséget és 

helyspecifikus jelleget az üzleteknél. 
Egy-egy üzlet kialakításánál nagy te-
kintettel vagyunk az adott város, az 
adott építési mikrokörnyezet sajá-
tosságaira, illetve korszakból eredő 
jellemzőire is. 

– Ezt az irányvonalat való-
sították meg a piac mellett a 
Petőfi-téren, sokunknak csak 
„Duttyán”-ként ismert üzlet ki-
bővítésével is? 

– Igen. Almárkánk, a Piknikség 
egy új szemléletű üzletmodell, 
nosztalgikus környezetben közös-
ségi találkozópontként működik. 
Ezt szerettük volna megvalósítani 
Kiskunfélegyházán is, hiszen mi is 
itt éljük mindennapjainkat, szeret-
tük volna, ha „szülővárosukban” is 
létre tudunk hozni egy Piknikséget. 
A szomszéd kocsma megszűné-
sével nem is gondolkodtunk rajta 
sokat, tudtuk, hogy a piacnál 2006 
óta működő üzletünket szeretnénk 
átalakítani. Az üzlet belső kialakí-
tásában és megjelenésében teljes 
mértékben a Piknikség vonalat kép-
viseli. A külső megjelenés a város 
vezetésével történt szoros együtt-
működésben alakult ki. A míves ki-
rakatokat a műemlékvédett épület 
eredeti tervein szereplők szerint 
állítottuk vissza, grafikus tervező-
ink pedig ehhez illeszkedően ala-
kították ki külső megjelenésünket, 
melyet a város főépítészével is 
egyeztettünk.

– Tervezik a harmadik kiskun-
félegyházi üzletük átalakítását is? 

– Természetesen, szeretnénk, 
ha előbb-utóbb minden üzletünk 
a megújult arculattal képviselné 
cégünket. A dr. Holló Lajos u. 27. 
szám alatt található üzletünkön bár 
a külső megjelenés már megválto-
zott, a jövő évben szeretnénk a bel-
sőt is átalakítani. A tervezés már 
folyamatban van, bízunk benne, 
hogy minél hamarabb neki tudunk 
kezdeni a felújításnak. Terveink sze-
rint ott is egy pékség-kávézót ala-
kítunk ki, a hozzánk betérők ott is 
kiszakadhatnak majd egy pillanatra 
a mindennapi rohanásból. 

– Jelenleg hány üzletük van 
összesen? Idén került-e fel új 
városban Félegyházi Pékség 
cégér? 

– Dél-kelet és Közép-Magyar-
országon 36 városban 86 saját 
üzletben várjuk a vásárlóinkat, de 
termékeink számos üzleti partne-
rünknél is kaphatók. Az idei év-
ben első üzletünket nyitottuk meg 

FÉLEGYHÁZI PÉKSÉG – Tartalmas óév, még izgalmasabb újév



  2017. december 15. 17HIRDETÉS l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Pakson, ahol nagy örömmel fo-
gadták a félegyházi termékeket, e 
mellett pedig új üzletet nyitottunk 
Szolnokon, Dunaújvárosban és 
Hódmezővásárhelyen.

– Várható mostanában újabb 
üzletnyitás? 

– December elején álltunk neki 
egy teljesen új ceglédi üzlet kiala-
kításának, várhatóan februárban 
meg is nyitjuk az üzletet. Folya-
matosan kutatjuk a lehetőségeket, 
mellette pedig meglévő üzleteink 
felújítására is koncentrálunk. Sze-
retnénk, hogy minden egyes üzle-
tünkben ugyanolyan környezetben 
és maximális kiszolgálásban része-
sülhessenek vásárlóink. 

– Hány eladó szükséges eny-
nyi üzlet ilyen színvonalú 
működtetéséhez? 

– Annyit mondhatok, hogy sok, 
de büszkék vagyunk arra, hogy 
100%-ban magyar tulajdonú csalá-
di vállalkozásként ma már mintegy 
ezer munkatársunkkal dolgozunk 
azon nap, mint nap, hogy vásárló-
inknak kiváló minőségű kenyeret és 
péksüteményeket készítsünk, üzle-
teinkben pedig magas színvonalú 
kiszolgálásban részesüljenek. 

– Ezek szerint a pékségben is 
jó sokan dolgoznak. 

– Sokan vagyunk, a rendelés-
felvételtől kezdve, termékek el-
készítésén és a szállításon át, az 
üzletekben sütött kakaós csiga 
vásárlókhoz jutásáig nagyon sokan 
tesznek hozzá ahhoz, hogy mind-
ez zökkenőmentesen megtörtén-
jen. Ez persze nem egyik napról 
a másikra történt, sok év és még 
több tapasztalat kellett ahhoz, 
hogy mára egy jól működő szer-
vezetet működtessünk. Üzleteink 
felújításával nem csak a vásárlók-

nak, de saját munkatársainknak is 
európai színvonalú munkahelyet 
szeretnénk teremteni. Ugyanez 
igaz központi üzemünkre is. Azt 
hiszem, mára kijelenthetjük, hogy 
az elmúlt évek beruházásaival eu-
rópai színvonalú gyárat és európai 
színvonalú munkahelyeket sikerült 
létrehoznunk. Szeretnénk, hogy 
munkatársaink, akik napról napra 
az általunk kitűzött célokért, ve-
lünk együtt dolgoznak, jól érezzék 
magukat nálunk. Az elmúlt 2 évben 
megvalósítottuk életünk eddigi 
legnagyobb beruházását, de nem 
csak kapacitást növeltünk és gé-
peket vásároltunk, hanem a min-
dennapi munkát is szerettük volna 
kényelmesebbé tenni. Új öltözőket 
építettünk, új étkezőt adtunk át a 
dolgozóknak, új irodákat hoztunk 
létre. Jövőbeni terveink között is 
első számú helyen szerepel a dol-
gozók kényelmének és a munkahe-
lyek színvonalának növelése. 

– Igaz, hogy az üzemben dol-
gozók már zene mellett végez-
hetik a munkájukat? 

– Igen, december elején egyfajta 
karácsonyi ajándékként dolgozóink 
számára a teljes üzemet felszerel-
tük speciális hangszórókkal és ma 
már zene szól kifligyártás közben. 
Ezzel is a monoton munkafolya-
matokat szerettük volna egy kicsit 
megtörni, és kényelmesebbé tenni 
munkatársaink számára a nálunk 
töltött időt. 

– Nyakunkon az ünnepek, Ré-
gimódi bejgli idén is kerül a ka-
rácsonyi asztalokra? 

– Ha rajtunk múlik, akkor bizto-
san. A sütőiparban két kiemelten 
fontos ünnep van, a húsvét és a 
karácsony. Nálunk a karácsonyi 
készülődés már augusztus végén 
elkezdődik, szeretnénk mindent 
megtenni azért, hogy a bejglik mi-
nősége tökéletes legyen, ezért már 
akkor próbasütéseket végzünk. 
Célunk, hogy olyan minőségi bej-
glit gyártsunk, amelyre mindenki 
azt mondja: ennél jobbat csak a 
nagymamája tud sütni. Bár bevált 
receptúrák alapján dolgozunk, min-
den évben addig teszteljük, hogy 
biztosan a legjobbat adjuk ki a ke-
zünkből, olyat, amit mi is szívesen 
felvágunk szenteste a családnak. 
Az idő bennünket igazol, az első 
évi 13 ezer darab után, idén ismét 
rekordmennyiséget, több, mint 200 
ezer darab bejglit adunk el.  

– Úgy tűnik 2017 valóban egy 
nagyon tartalmas év volt az 
Önök számára. Jövőre megpi-
hennek, vagy ugyanilyen hévvel 
dolgoznak tovább? 

– Mi a folyamatos fejlődésben hi-
szünk és abban, hogy ez egy olyan 
maraton, aminek nincsen vége, de 
folyamatosan az élen kell halad-
ni. Az elmúlt 16 évben az ország 
legnagyobb kapacitású friss pé-

kárut gyártó üzemét hoztuk létre a 
2001-ben 20 fővel vegetáló kenyér-
gyárból. Első üzletünket is akkor 
nyitottuk Kecskeméten, ma csak 
a saját üzleteinkben naponta 40 
ezer vásárló választ minket. Van-
nak céljaink, melyeket szeretnénk 
elérni, és ha elértük, akkor újakat 
tűzünk ki magunk elé. A piac és a 
fogyasztási szokások folyamatos 
változásban vannak, amit saját üz-
leteinkkel és partnereinkkel együtt-
működve is szeretnénk lekövetni és 
minél szélesebb réteget kiszolgálni. 
Ehhez természetesen az üzem fo-
lyamatos fejlesztése és a hatékony-
ság növelése elengedhetetlen. Idén 
tavasszal fejeződött be életünk 
legnagyobb beruházása, mellyel 
kapacitásunkat, hatékonyságunkat 
és termelőterületünk nagyságát is 
növeltük. Jövőre a következőt ter-
vezzük, ami meghaladja az előzőt 
is, mert azt látjuk, hogy van helyünk 
a hazai sütőipar piacán, a vásárlók 
szeretik a termékeinket, mi pedig 
szeretnénk, ha a Félegyházi kifli és 
az itt készült termékek minél több 
ember számára elérhetőek lenné-
nek nap, mint nap. Bízunk benne, 
hogy ez nem csak minket tölt el 
büszkeséggel, de a várost is. 

Cégünk nevében ezúton is sze-
retnénk egész Kiskunfélegyházának 
örömteli ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánni.
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Minden kedves tanulónknak

a további sikeres együttműködés reményében 

kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet! 

SÜVEGES KÉPZŐ- ÉS VIZSGAKÖZPONT

Kiskunfélegyháza: 
a Kossuth utcán, a Móra gimivel

szemben, illetve Klapka u. 8.
Kiskunmajsa: 

Csontos Károly u. 17.
Tel.: 76/430-464

Újszülöttek: Gajzer József (any-
ja neve: Görög Hajnalka), Horváth 
Hanna (Hatvanyi Magdolna), Simon 
Gergő Keve (Kürti Márta), Nagy Ni-
kolett (Primusz Edit), Csikós Enna 
(Kerepesi Krisztina), Kiss Lukács 
(Holló-Szabó Edit), Tóth-Pozsár 
Nimród (Pozsár Dóra) 
Házasságot kötöttek: Ruskó 
Anna – Varga Krisztián
Meghaltak: Bánóczki Györgyné 
Gombos Katalin, Bodor Miklós-
né Jancsó Klára, Juhász László, 
Ivanits Jenő, Fábián József, Nyéki 
Csaba József, Molnár Sándor, Pin-

tér András, Némedi-Varga Józsefné 
Kiss Rozália, Bense Mihályné Réczi 
Mária, Kovács Józsefné Bense Te-
rézia – Kiskunfélegyháza, Kovács 
Imréné Sztakó Eszter – Izsák, Hu-
szák Pálné Tóth Mária – Nagykő-
rös, Timár Orbán – Szank, Horváth 
Mária – Nyárlőrinc, Kőrös Lajos, 
Huszka Ambrusné Sánta Mária, 
Kovács Imre, Frankó Mátyásné 
Kovács Edit Erzsébet, Bosnyák An-
talné Dürgő Mária Ágnes – Kecske-
mét, Szőke József – Helvécia, Sza-
bó János, Kovács János – Bugac, 
Pekár István – Szentkirály, Kerekes 
János – Szeged, Volenszki Lénárd 
– Kunszállás

Anyakönyvi hírek

Öt gyermekkel megélve a Karácsony csodáját
Saját készítésű mézeskalács-
csal, adventi koszorúval, kéz-
műves ajándékok készítésével 
és persze sok-sok egymásra 
figyeléssel készül a héttagú 
Oláh család a Karácsonyra. A 
nagycsaládban a legnagyobb 
gyermek 16, a legkisebb pedig 
5 éves. Az ő örömteli érkezé-
séről 6 évvel ezelőtt, épp ka-
rácsonykor szerzett tudomást 
a család. 

Oláh Károly és Oláhné Marcényi 
Judit 17 éve házasok, 5 gyermeket 
nevelnek.

Judit gyógytornászként dolgozik, 
emellett a Móra Ferenc Művelődé-
si Központban hetente két alka-
lommal, tornával segít az anyu-
káknak formába hozni magukat, 
mert mint mondja, egy édesanya 
közérzete kisugárzik a családjára. 
A csütörtök délelőtti alkalmakat 
szívesen látogatják a kismamák 
is, hiszen erre a tornára mindenki 
magával hozhatja csemetéjét, így 
a gyerekek édesanyjuk közelében 
lehetnek, az anyukák pedig nyu-
godtan törődhetnek magukkal is 
egy kicsit. Károly, a családfő pedig 
villamosmérnök, jelenleg infor-
matikusként dolgozik. Bár Judit 
félegyházi születésű, férje révén 
egy időre elkerült szülővárosából. 
Viszont 5 évvel ezelőtt úgy dön-
töttek, hogy Kiskunfélegyházára 
költöznek. 

Már a házasságuk elején egyet-
értettek abban, hogy nagy családot 
szeretnének. 

– Én néha úgy érzem magam, 
mint egy zsonglőr – mesélte moso-
lyogva Judit, majd hozzátette, hogy 
szerinte, akinek több gyereke van, 
annak több az öröme és a felelős-
sége is. Mint mondta, nagyon sok 
mindent csinálnak együtt, renge-
teg közös programot szerveznek. 

– Természetesen mindenkire jut 
külön idő is – tette hozzá Károly. 
Elmondták, hogy este, elalvás előtt 
elmaradhatatlanok azok a pillana-
tok, amikor a szülők mindenkivel 
külön is beszélgetnek.

– Karácsonyt megelőzően min-
dig kitesszük a falra az adventi 
naptárunkat, amelynek kis zsebei 
vannak. Ezekbe a zsebekbe rejt-
jük a családtagok neveit. Énekszó 
kíséretében minden nap kihúzzuk 
valakinek a nevét, akinek kedvé-
be járunk egy kis finomsággal és 
egyéb apró figyelmességekkel. 

Károlytól és Judittól azt is meg-
tudtuk, hogy karácsonykor a nagy-
szülőknek készítenek egy nagy 
fényképes naptárt, amihez néha 
napokig válogatják közösen a fotó-
kat, közben nevetnek, viccelődnek 
és felelevenítik a szép emlékeket.

Nemrég az egész család a he-
gyekben töltötte Advent utolsó he-
tét, amely után teljesen másképp 
látták a karácsony megünneplését. 
Egész más volt így megélni a vára-
kozást – mondta Judit, az anyuka. 
Elmaradt az ilyenkor szokásos haj-
tás, a vásárlási láz és stressz.

A karácsonyi étkezéseket tekint-
ve, Judit egészséges ételeket pró-
bál főzni, és természetesen szem 
előtt tartja a gyerekek kívánságait 
is. Például nagy kedvenc a kukori-
casaláta, mesélte Judit, majd hoz-
zátette, hogy ezt a köretet egy 15 
literes edényben készítik közösen, 
hiszen ez egy olyan egyszerű étel, 
aminek az elkészítésében a kiseb-
bek is tudnak segíteni.

A gyermekek növekedésével együtt 
az Oláh családban változott a kará-
csony megünneplése. Mikor a több-

ség még kicsi volt, titokban érkezett 
a feldíszített karácsonyfa és az aján-
dékok is. A gyerekek úgy tudták, hogy 
mindezt Jézus küldte. Ebben benne 
van a valóság és a meglepetés is – 
hangsúlyozták, majd hozzátették, 
hogy így a gyerekek később sem érez-
ték magukat becsapva, amikor azt 
mondták: általunk küldte. 

A család mostanában együtt 
díszíti a fát, amely a kertjükben a 
nappali előtt található. Aztán meg-
nézik a pásztorjátékot, elmennek a 
szentmisére, amely után hazaérve 
a vacsora előtt közösen elolvassák 
a karácsonyi történetet. Később a 
fa alatt együtt énekelnek és persze 
buzgón bontogatják a csomagokat. 
Majd jön a közös játék, amiben 
mindenki részt vesz! A következő 
ünnepnapok a nagycsaládi össze-
jövetelekkel telnek.

Hirdetés
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Kisbabával is  
megbirkóznak
Mindketten birkózó családból származnak, megismerkedésük is 
e sportághoz köthető. Lőrincz-Szabó Emese (32) utánpótlás és 
felnőtt szinten is komoly eredményeket ért el, 2009-ben EB ezüs-
térmet nyert Litvániában. Férje, Lőrincz Tamás (30) többszörös 
Európa-bajnokként és a 2012-es londoni olimpia ezüstérmese-
ként a világ élvonalába tartozik. Emese és Tamás 13 éve ismeri 
egymást, 2015 októberében házasodtak össze, 2017 júliusában 
pedig megszületett első gyermekük, Dóra. A karácsonyt és az 
ünnepeket immár háromfős családként várják.

– Hogyan készültök az 
ünnepekre?

– Az idei évben kibővült a család, 
nagyon örülünk Dórika megszüle-
tésének. Az első közös karácsony 
főként családlátogatással fog tel-
ni, meglátjuk, hogy a kislány hogy 
bírja. Némileg átalakította az éle-
tünket a kisbaba, körülötte forog a 
világ. A karácsonyt Tamás szülei-
nél Cegléden, illetve Kiskunfélegy-
házán édesapáméknál töltjük.

– A birkózás gyerekkorotok 
óta végigkíséri az életeteket, 
hogyan ismerkedtetek meg?

– A sportág révén egy közegbe 
kerültünk, fiatalkorunk óta, több 

mint 13 éve ismerjük egymást. 
Kérdezték már tőlük, hogy Dóri bir-
kózni fog-e, ezt természetesen nem 
tudhatjuk, mindenesetre sportos 
családból származik. Nem eről-
tetjük az élsportot, majd ő eldönti 
mit választ, és mit próbál ki. Fon-
tos, hogy szívvel-lélekkel végezze, 
ha majd egyszer bármibe belefog. 
Birkózóedzést már látogattunk kö-
zösen, nagyon tetszett neki. Verse-
nyezni is látta már apukáját, végig-
követte a kétszer 3 percet.

– Tovább bővülhet a család?
– Több gyermeket szeretnénk, 

az aktív élsporttól már visszavo-
nultam, Tamás pedig folyamatosan 

versenyekre készül. Terveink sze-
rint néhány éven belül megérkez-
het Dórika kistestvére, aki amúgy 
nagyon jó alvónak számít, az es-
téket végig szundikálja. Tamásnak 
plusz energiákat adott a verseny-
zéshez, születése idején épp világ-
bajnokságra készült, így az első 
4-5 hétben nélkülöznöm kellett. 
Dórika születésénél meg tudta ol-

dani, hogy Cegléden legyen, átlag-
ban hetente néhány alkalommal 
Pesten tartózkodik edzőtáborban. 
A kiskunfélegyházi csapatversenyt 
követően Moszkvában versenyzett 
Tamás, ilyenkor több napig távol 
van, a nagyszülők pedig szívesen 
segítenek a babázásban – tette 
hozzá Emese.

 Kép: Ring Kata – Tipegő fotó

Hirdetés
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A BÁCSVÍZ Zrt. vezetése az év 
elején 6 célcsoportban foglal-
ta össze a 2017-es év legfon-
tosabb feladatait. Ezek felölel-
ték a vállalkozási munkákból 
származó árbevételt, az ener-
giamegtakarításokat, a to-
vábbi hatékonyságnövelést, a 
folyamatok és az adminisztrá-
ció egyszerűsítését, valamint 
a vízmérő leolvasási folyamat 
optimalizálását is. Az első 
helyre azonban egyértelműen 
a humán erőforrással kapcso-
latos teendők – azon belül is 
elsősorban a munkaerőmeg-
tartó képesség növelése és a 
munkahelyi közösségek építé-
se – kerültek. Kurdi Viktor el-
nök-vezérigazgatót évértékelő 
beszélgetésünk során egyebek 
mellett arról is kérdeztük, hogy 
miként erősítette a cégveze-
tés a megbecsültség érzését a 
kollégákban. 

– Igyekeztünk részletesen kom-
munikálni céljainkat, ugyanakkor 
nagy hangsúlyt fektettünk arra 
is, hogy meghallgassuk a munka-
társak véleményét, javaslataikat. 
Családi napot, sportversenyeket, 
évzáró rendezvényt szerveztünk. 
Rendkívül kedvezményesen tet-
tük lehetővé a prevenciós egész-
ségügyi szűrésen való részvételt. 
Természetesen tisztában vagyunk 
azzal, hogy a munkatársak többsé-
ge – de mindenképpen jelentős ré-
sze – számára a pénz, a jövedelem 
jelenti az igazi megbecsülést. Ezen 
a területen is igyekeztünk előrelép-
ni, és a lehetőségeink adta keretek 
között emeltük a béreket. Emellett 
fenntartottuk eddigi cafetéria-ke-
retünket is. Bízom benne, hogy 
mindezeknek köszönhetően egyre 
többen érzik majd úgy, hogy ez egy 
gondoskodó, jó munkahely, amely-
re hosszú távon lehet számítani. 

– Mindennek a fedezetét azon-
ban meg is kell teremteni. Hogy 
áll a BÁCSVÍZ Zrt. a gazdálko-
dási eredmények területén? 

– Örülök annak, hogy a vállal-
kozási árbevételünk 2017-ben is 

meghaladja az egymilliárd forintot, 
és örülök annak is, hogy ezeknek a 
munkáknak a hatékonysága meg-
felelően alakult. A gazdálkodási 
egyensúlyunk javult, köszönhető, 
az idei nyár ideális volt a víziközmű 
szolgáltatás szempontjából. Voltak 
olyan időszakok, amikor kifejezet-
ten jó értékesítési eredményeket 
tudtunk realizálni. A nagyfogyasz-
tóink többsége előrelépett a volu-
ment illetően. Ez a cégünk pénzügyi 
stabilitása szempontjából is fontos. 
Szép eredményeket értünk el a 
kintlévőség- kezelés területén is, az 
már egészen biztos, hogy kevesebb 
kintlévőséggel zárjuk az idei esz-
tendőt, mint a tavalyit.

– Jutott-e a bevételekből az 
eredményes munkavégzéshez 

szükséges technikai, technoló-
giai háttér fejlesztésére?

– Büszkék vagyunk arra, hogy 
tavasszal két tisztán elektromos 
meghajtású kishaszongépjárművet 
tudtunk beszerezni, és további öt 
érkezését várjuk. Ezekhez jármű-
venként 1,5 millió forintos állami 
támogatásban is részesültünk, 
sikeres pályázatainknak köszön-
hetően. Azt várom, hogy ezek az 
autók kilométerenként 5-6 forin-
tos költséggel üzemelnek majd, 
tehát lényegesen olcsóbban, mint 
a diesel üzemű gépjárműveink. 
Emellett természetesen az is na-
gyon fontos számunkra, hogy ezek 
a fejlesztések környezetvédelmi 
céljainkat is jól szolgálják. Vásá-
roltunk még további munkagépe-
ket, hibaelhárító autókat, korszerű 
kisgépeket, munkaeszközöket és 
szerszámokat is.

– Terveznek-e a közeljövőben 
olyan fejlesztést, amely a kis-
kunfélegyháziakat érinti? 

– A város önkormányzatának 
megbízásából Bankfalu telepü-
lésrészen végzünk szennyvízcsa-
tornázást, 2018 első felében. A 
BÁCSVÍZ Zrt., mint fővállalkozó 
2196 méter gyűjtőcsatorna és 
1591 méter bekötőcsatorna kivi-
telezési munkálatainak elvégzé-
sére szerződött az önkormány-

zattal. A beruházás érinti a Róna 
utca – Kiskun utca és Templom-
halom utca közötti szakaszát, a 
Barázda utcát, a Kalász utcát, a 
Kéve utcát, valamint a Szélmalom 
utca egy szakaszát. A tervek sze-
rint a januárban induló fejlesztés 
jelentősen növelheti az ott élők 
komfortérzetét.

– Összességében milyenek a 
cég kilátásai 2018-ra?

– A bérleti díjakból finanszíro-
zott rekonstrukciós munkák, illetve 
a különböző ipari fejlesztéseknek, 
útépítéseknek köszönhető víz- és 
csatornaépítési munkák 2018-ban 
is kellőképpen ellátnak bennün-
ket olyan feladatokkal, amelyek a 
víz- és csatornaszolgáltatáson túli 
árbevételt hoznak. Amennyiben 
sikerül 2018-ban is legalább annyi 
vizet eladni, illetve csatornaszol-
gáltatást értékesíteni, mint 2017-
ben, akkor kiegyensúlyozott, jó év 
elé nézhetünk.

TÁJÉKOZTATÁS A 06-40-ES 
ELŐHÍVÓ MEGSZŰNÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Fogyasztóinkat, hogy a Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóság rendelete alapján a 06-40 előhívó szá-
mok 2017. december 31-ével megszűnnek. A BÁCSVÍZ Zrt. telefonos 
ügyfélszolgálatának 06-40/40-30-20-as száma ettől az időponttól 
megszűnik. A telefonos ügyfélszolgálat a 06-80/40-30-20 hívószámon 
2018. január 1-je után is folyamatosan elérhető.

Csatornázás a Bankfaluban,  
a BÁCSVÍZ Zrt. kivitelezésében
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Rendkívül tartalmas, prog-
ramokban gazdag évet zár a 
Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont. Ez derül ki Kovács-Cson-
ka Szilvia évértékelőjéből. Az 
intézmény igazgatója szerint a 
félegyházi közönség nem csak 
igényes, de rendkívül hálás is 
minden színvonalas kulturális 
lehetőségért, ezért a meghívott 
vendégek is örömmel jönnek a 
városba. Időrendben idéztük fel 
az esztendőt keretbe foglaló 
programokat. 

– Januárban a Bugaci Tanyaszín-
ház jótékonysági előadásával indult 
az év. Emlékezetes este volt nem 
csak azért, mert nagyon szeretik a 
társulatot a félegyháziak, de azért 
is, mert egy nagyon beteg, rákos 
édesanyának sikerült a bevétellel 
segíteni. Ezt a Házasság hete és a 
Szerelmi kalandtúra programjai kö-
vették, februárban a hagyományos 
esküvő kiállításra vártuk a látogató-
kat, és természetesen sok-sok bál-
nak is otthont adtunk az év elején. 
Az egész évet átszőtte a filmklub 
és a Kocsmakvíz, ami az egyik leg-
sikeresebb programunkká nőtte ki 
magát. Olyan élénk az érdeklődés 
a játékos műveltségi vetélkedőre, 
hogy a Korona Kávézóból a dísz-
terembe kellett átköltöztetni a ren-
dezvényt. Korábbi hagyományaink 
folytatásaként minden hónapban 
rendeztünk egy-egy kiállítást az au-
lában, márciusban a Holló László 
Emlékév alkalmából Holló László 
grafikáiból nyílt kiállítás, bemutat-
koztak művészeti iskoláink, a Wesel 
Hugó Fotókör, és nagy örömünkre 
szolgált, hogy egyik kollégánk, Lu-
kács Ferenc gyönyörű anyagát is 
közszemlére tárhattuk. 

Visszatérő programelemként, 
minden évben, nőnap környékén 
egy nagy koncerttel készülünk. Idén 
Zorán teltházas koncertjével ünne-
peltünk, jövőre pedig Dés László 
Nagy utazás című élőzenei koncert-
jét hozzuk el március 9-én a félegy-
házi közönségnek, ahol Tóth Vera 
is fellép. 

Harmadik alkalommal rendeztük 
meg az Egészségnap és Expot ápri-
lis 1-jén, az egészség világnapjához 
kapcsolódóan, április 22-én pedig 
a szintén hagyományos Tavaszi vi-
rágünnepet a Hattyúház előtti sétá-
nyon. Nagyon sok gyermekprogra-
munk volt idén a szünidei kézműves 
táboroktól a bábszínházon át a 
neves napokhoz kapcsolódó játszó-
házakig. Közkedvelt visszatérő telt-
házas programunk a magyar nóta 
és operett est, amit jövőre is meg-
rendezünk Anyák napja környékén.

A 2017-es év kiemelkedő kul-
turális eseménye volt az Európai 

Kőfaragó Fesztivál, aminek a meg-
szervezése – az önkormányzattal, a 
budapesti kőfaragó ipartestülettel 
és a Kiskunfélegyházi Képző- és 
Iparművészek Egyesületével kö-
zösen – óriási munka volt. Ezzel 
párhuzamosan ment a nagy múltú 
Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás 
és fesztivál, aminek programjait 
társszervezőként segítettük. El-
mondhatatlanul büszke vagyok a 
művelődési központ maroknyi lel-
kes csapatára, amely erején felül 
teljesített ebben az időszakban. 

Júniusban új programelemet ve-
zettünk be, garázsvásár és kreatív 
börze néven, amelynek sikere arra 
ad biztatást, hogy újra adjunk lehe-
tőséget a félegyháziaknak megunt 
dolgaikat elhozni. Bill Drake dicső-
ítő koncertje után kicsi nyári pihenő 
következett, hogy aztán újult erővel 
belevessük magunkat a művelődési 
központ másik nagy programjának, 
a Libafesztiválnak a szervezésébe. 
A XIX. alkalmat a bácsalmási kék-
festő műhely kiállításának a meg-
nyitójával indítottuk útjára, és már 
ezt megelőzően megkezdtük a jubi-
leumi XX. Libafesztivál programja-
inak szervezését, amely 2018-ban 
szeptember 8-án és 9-én lesz.

Szeptemberben a Félegyházi 
Táncszínház előadásának is helyet 
adtunk. Az Ágnes asszony balladá-
ja nagy sikert aratott a nagyszámú 
közönség előtt. Megünnepeltük az 
Idősek és a Zene világnapját R. 
Kárpáti Péter színművész és ba-
rátai társaságában, októberben pe-
dig az Őszi virágvásár mellett egy 
igazi zenei csemegét hoztunk el a 
helyi közönségnek: Malek Andrea 
és Miklós önálló estjét.

A negyedik makettkiállítást újra 
örömmel fogadták e szenvedély hí-
vei és azok is, akik csak megcsodál-
ni érkeztek a türelemmel készített 
remekműveket. November végén 
pedig új programmal jelentkeztünk, 
Női kör címmel. A kollégák ötlete 
nyomán egy jó hangulatú kreatív 

délután keretében asztali díszt 
és adventi koszorút készítettek a 
lányok és asszonyok, miközben – 
afféle fonó hangulatban – jól érez-
ték magukat egymás között. A jó 
visszhang itt is folytatásra sarkall 
bennünket. 

Mindemellett rengeteg városi 
rendezvénybe bekapcsolódtunk 
a farsangtól a Majálison, gyerek-
napon, autómentes napon át a 
decemberi ünnepi rendezvénye-
kig, az évet pedig most is Rákász 
Gergely orgonahangversenyével 

zárjuk december 29-én, 17 óra-
kor. Eszközeinkkel és szolgálta-
tásainkkal számos civil szerve-
zetet segítettünk ebben az évben 
is – foglalta össze a 2017-es évet 
Kovács-Csonka Szilvia. Az igazga-
tónő a 2018-as év tervei kapcsán 
elmondta: rengeteg programmal 
készülnek, aminek egy része már 
meghódította a félegyházi közön-
ség szívét, és új színeket, meg-
lepetéseket, felfedezésre váró 
kalandokat is tartogat a jövő év 
Félegyháza kulturális életében. 

 Élen járunk biztonságos befektetésben

Az OTP Bank nyerte el a legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 
elismerést 2016-ban*, hiszen bankunknál a számos kiemelkedő teljesítményű 
befektetési alapon felül, több
• fix kamatozású
• kedvező hozamú
• biztonságos
lakossági állampapír közül is választhat.  A jelenlegi kamatkörnyezetben már rövid 
távon is érdemesebb értékpapírban tartani a pénzt, mint lekötetlenül hagyni a 
bankszámlán. 

További részletek: www.otpbank.hu

*Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2016-ban is díjazta az állampapírok forgalmazásában részt vevő partnereit. Az OTP Bank 
nyerte el „A legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 2016-ban” díjat.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Hirdetés

Igényes és hálás 
a félegyházi közönség
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Megkapták a kék szalagot
December elsején tartotta sza-
lagozóját a Móra Ferenc Gim-
názium a Kiskunfélegyházi 
Városi Sportcsarnokban. Az 
ünnepségen megjelent Csányi 
József polgármester, dr. Kása 
Zsuzsanna, a Kecskeméti Tan-
kerületi Központ szaktanács-
adója, valamint az iskola volt 
igazgatója, Rosta Ferenc is. 
Nagy Lajos igazgató köszöntő-
je után a szalagtűzés megható 

pillanatai következtek: négy bal-
lagó osztály diákjai kapták meg 
a kék szalagot. A ceremónia 
végén a 11. osztályosok színes 
és vidám előadása következett 
sok tánccal és nevetéssel fűsze-
rezve. A hagyományos bécsi és 
angolkeringőket is eltáncolták, 
amelyeket Dóka-Mezei Anett, 
a Főnix Dance Kiskunfélegyháza 
Tánc és Sport Stúdió tánctanára 
tanított be a végzősöknek.

A Kiskunfélegyházi Közgazda-
sági Szakgimnázium végzős 
diákjait búcsúztatta december 
8-án, pénteken este a váro-
si sportcsarnok közönsége. A 
végzős diákok rokonai, barátai, 
tanárai, diáktársai és ismerő-
sei azért gyűltek össze, hogy 
részesei lehessenek ennek 
a jelentős eseménynek. Hi-
szen a szalagozó valamennyi 
végzős diák életében jelentős 
állomás.

Az este az emlékezés jegyében 
telt. A tizenegyedikesek táncos, ze-
nés műsora azokat a pillanatokat 
elevenítette fel, amelyekre minden 
diák jól emlékezhet. Legyen az a 
gólyatábor, ahol minden elkezdő-
dött, vagy éppen egy semmiből 
előbukkanó röpdolgozat. Ezek után 
a megható és olykor vicces pillana-

tok után következett a szalagok fel-
tűzése, amelynek viselése – Tasi 
Judit igazgatónő szerint – kitün-
tetés, de nagy felelősséggel is jár.

Amíg a három osztály a kerin-
gőkre készülődött, az alsóbb éve-
sek szórakoztatták a nagyérde-
műt tánccal és énekkel. Végezetül 

a végzősök bécsi keringője zárta 
az estét.

Kép és szöveg: 
 Fantoly Márton

A mi Gárdonyink 
A pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskolában harmadik al-
kalommal rendezték meg hat csapat részvételével a „Mi Gárdo-
nyink” vetélkedőt. A versenyre az író életrajzából, meséiből és 
az Egri csillagok című regényből készültek a diákok. A felada-
tok változatosak, érdekesek voltak, a csapatok megmutathat-
ták kreativitásukat. A számítógépes kvízfeladat a gyorsaságot 
és a tudást is mérte. A feladatokat összeállította és a versenyt 
levezényelte Győriné Farkas Anna és Cseszkóné Csernák Anita. 
Munkájukat az iskola tantestülete segítette.

Az idén a vándorkupát a pálmo-
nostori Gárdonyi Géza Általános 
Iskola nyerte. 

II. helyezett: Petőfiszállási Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola

III. helyezett a Bugaci Rigó Jó-
zsef Általános Iskola és a Kiskun-

félegyházi József Attila Általános 
Iskola Platán Utcai Tagintézménye 

IV. Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola

V. Kiskunfélegyházi Darvas Álta-
lános Iskola

A zsűri elnöke Zsámboki Anna, 

a Kecskeméti Tankerületi Központ 
igazgatója volt. A zsűri tagjai dr. 
Kása Zsuzsanna, a Kecskemé-
ti Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese, Pálfi Tamás, 

a Kecskeméti Tankerületi Központ 
osztályvezetője, Mészáros Már-
ta, a Kiskun Múzeum igazgatója 
és Laczkó Róbertné nyugdíjas 
pedagógus voltak. 

Szalagozó 
a Közgében
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November 30-án rendezték 
meg a Szent Benedek Iskola 
Kiskunfélegyházi PG Tagintéz-
ményének informatikaverse-
nyét. A megmérettetésre 18 
általános iskola 79 tanulója 
nevezett.

Helyezettek: 1. Oláh-Marcényi 
Zsófia, Kiskunfélegyházi Batthyá-
ny Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola (Felkészítő 
tanár: Szederkényi Barbara, Feke-
te Imre), 2. Simon Tamás, Kiskun-
félegyházi Dózsa György Általános 
Iskola (Gyenes Attila), 3. Takács 
Zalán, Baksay Sándor Református 

Gimnázium és Általános Iskola (Fa-
ragó Imre Gábor), 4. Pataki Bence 
és 5. Sándor Dávid, Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola (Angeliné Wieder 
Mária), 6. Agg Martin, Kiskunfé-
legyházi Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (Szederkényi Barbara, Fe-
kete Imre), 7. Ágó Gergely, Stevan 
Sremac Általános Iskola – Novem-
ber 11. kihelyezett tagozat, Zenta 
(Galusz Zoltán), 8. Csorba Lázár 
és 9. Kullai Ádám, Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola (Angeliné Wieder 
Mária), 10. Fodor Döme, Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda (Papp Sándor).

Pályaorientáció

Nagyszabású pályaorientációs napot tartottak november 17-
én, a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolában és a 
Platán utcai tagintézményben a felső tagozatos tanulók részé-
re. A programot azzal a céllal rendezték meg, hogy segítséget 
nyújtsanak a diákoknak a pályaválasztásukat érintő kérdések 
átgondolásához, a döntések meghozatalához.

Az iskolák kiemelt figyelmet for-
dítanak a műszaki, tudományos, 
matematikai és informatikai pá-
lyaorientációra, felismerve az 
ezeken a területeken mutatkozó 
szakemberhiányt. Ez a rendez-
vény alkalmat adott arra – ta-
nulóknak, szülőknek egyaránt 
–, hogy tájékozódjanak arról, 
milyen képzési kínálat, tovább-
tanulási lehetőség áll rendel-
kezésükre a városban működő 
középiskolákban.

Délelőtt a gyerekek élmény-
szerűen ismerkedhettek meg a 
különböző szakmákkal, szakirá-
nyokkal. A székhelyintézményben 
a tanítványok szülei mutatták 
be saját szakmájukat interaktív 
módon. A Platán utcai tagintéz-
ményben pedig a középiskolák 
standjain ismerkedhettek meg a 
tanulók a képzési lehetőségekkel. 

A pályaválasztási börze széleskö-
rű kínálatából mindenki megta-
lálhatta az érdeklődésének meg-
felelő tevékenységet. Félegyháza 
minden középiskolája színvona-
lasan mutatta be lehetőségeit.

A szakmai napot úgy rendez-
ték meg, hogy minden 7. és 8. 
osztályos tanuló – mindkét tagin-
tézményből – kölcsönösen bepil-
lantást nyerhetett a kínálatba. Az 
eddigi gyakorlatban elsősorban 
a 7-8. osztályos tanulókat segí-
tették a pályaválasztásban, de 
ma már a felelősségteljes döntés 
meghozatalának segítése érdeké-
ben az 5-6. osztályosok is aktívan 
részt vettek a pályaorientációs 
tájékoztatókon. Az ötödikesek öt-
letes pályaválasztási plakátokat is 
készítettek, a hatodikosok pedig 
játékos feladatlapokat töltöttek ki.

 Fotó: Fekete Zsolt 

Újra elnyerték 
a vándorserleget

November 26-án, a ClubNet-
Cet Internetes Ismeretter-
jesztő Egyesület „Együtt-lét” 
címmel színvonalas műsoros 
délutánt szervezett a Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Városháza 
dísztermében. Egyúttal itt került 
sor az egyesület által hirdetett 
rajzverseny 2017. évi vándorser-
leg díjának átadására is, amelyet 

ismét a kiskunfélegyházi Bat-
thyány Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nyert 
el. A díjat a zsűri két tagja, Csapó 
Lajos és Rómer Ilona festőmű-
vészek adták át.

Koordinátor-szervező: Szeder-
kényi Barbara tanárnő

Fotó: Szederkényi Barbara
Lejegyezte: Bense Zoltán 

Kényes nevelési helyzetekről 
November 29-én látogatott a Platán iskolába a Platán Iskolá-
ért Alapítvány meghívására dr. Kádár Annamária pszichológus. 
Kényes nevelési helyzetek címmel tartotta meg rendkívül szí-
nes, magával ragadó előadását. Konkrét példákkal támasztot-
ta alá az egyes nevelési helyzetekben követendő magatartást, 
segítve ezzel a gyakorló szülőket, pedagógusokat.

Kádár Annamária itt is hangsú-
lyozta: hiszi, hogy az ember fej-
lődésének igazi mozgatórugója a 
komfortzóna elhagyása, a legfon-
tosabb személyes érték a hite-
lesség, a legmélyebb erőforrás a 
játékosság és a mese, az igazi tel-
jesítmény a csapatmunka által ér-
hető el. Szülőként, pedagógusként 

meg kell adnunk a gyermeknek a 
lehetőséget arra, hogy belső képei 
segítségével saját világa varázs-
lójává váljon. Így sokkal nagyobb 
a valószínűsége annak, hogy fel-
nőttkorában bátran, hittel fog küz-
deni az életében és környezetében 
kívánatos változásokért, a saját 
boldogságáért, a saját sikeréért.

Informatikaverseny
a PG-ben
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A mezgés diákok két esztendeje 
figyeltek fel a Földművelésügyi Mi-
nisztérium által kiírt „Ments meg 
egy kertet” pályázatra. Banó Sza-
bó Zsanett, Polyák Roland és 
Zsitva Erika úgy döntöttek, hogy 
olyan kert kialakítását, gondozá-
sát kezdik el, amely több ember 
hasznát, örömét szolgálja. Így a 
Szivárvány Személyes Gondosko-
dást Nyújtó Intézmény Csanyi úti 
Idősek Otthonában alakítottak ki 
egy kertet. A lelkes diákok és segí-
tő pedagógusaik, Görög Mariann 
és Tarjányi Ágoston munkáját a 
minisztérium „Kiváló munkáért” 
oklevéllel ismerte el.

 A kert kialakítását a Mezőgazda-
sági Szakképző Intézmény tanulói 

2016-ban kezdték meg. Haszonnö-
vényeket, paprikát, paradicsomot, 
tököt, cukkinit, padlizsánt és kü-
lönféle fűszernövényeket telepítet-
tek és gondoztak.

– Nagyon szívesen végeztük ezt 
a munkát. Azért is, mert tudtuk, 
hogy a megtermelt zöldségféléket, 
fűszereket az itt élő gondozottak 
fogyasztják el. Munkánk közben 
nagyon sokan ki is jöttek közü-
lük, hogy lássák, mi történik. Volt, 
aki csak tanácsot tudott adni, de 
akadtak, akik segítséget is tudtak 
nyújtani. Mi pedig örültünk annak, 
hogy hasznos munkát végzünk, és 
ezzel örömet is szerzünk idős em-
bereknek – mondták el a kert ki-
alakítói, fiatal gondozói.

Az Európai Szakképzési Hét kere-
tében rendezték meg az a KSZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakképző Iskolában az évtize-
des hagyományokra visszatekintő 
Rozsdás Kupát.

A szakképzés európai hét ren-
dezvénysorozatai keretében inno-
vatív oktatási gyakorlataikat és a 
szakképzés terén elért kiemelkedő 
eredményeiket egyaránt megoszt-
hatják egymással a résztvevők. 
Mindezzel a szakoktatás és a szak-
képzés színvonalának emelését 
szolgálják. 

A Rozsdás Kupa hagyománya a 
90’-es évek elején indult el. Több 
szakképző iskola pedagógusai, 
szakoktatói és dolgozói fociznak 
egymás ellen, de egymásért. A 

rendezvény nevét egy bajai szak-
képző iskola álmodta meg, a 
résztvevő négy iskola pedig kör-
forgásban szervezi meg az ese-
ményt minden évben négyszer. A 
versengésben a Kossuth mellett 
egy kiskunhalasi, egy bajai és egy 
zombori szakképzési intézmény 
dolgozói vettek részt. Az első he-
lyezettnek járó díjat most a Kos-
suth iskola kollektívája hozta el. A 
mérkőzéseket követően sor került 
egy baráti vacsorára és egy szak-
mai beszélgetésre is, a vendégek 
megnézhették azt a kisfilmet, is, 
amely a Kossuth Lajos Szakképző 
Iskola képzési kínálatát mutatja 
be. A vacsora után a tanműhellyel, 
eszközökkel, gépparkkal is megis-
merkedhettek a vendégek.

Kertet mentettek

Rozsdás Kupa 

Megvédték címüket 

A KSZC Kossuth Lajos Szakképző Iskolában hosszú évek óta ma-
gas színvonalon folyik a szépészeti ágazatban a fodrásztanulók 
képzése. A mesterséget kiemelkedő szaktudású és a gyakorlati 
oktatásban is kiváló szaktanárok oktatják, a tehetséggondozás 
pedig kiemelten fontos az intézmény számára. 

Az elmúlt időszakban számos or-
szágos versenyen álltak helyt a 
kossuthos diákok és állhattak fel a 
dobogó legfelső fokára. Ezt is alá-
támasztja, hogy a minőségi sza-
koktatás, a motiváltság és a tehet-
ségfejlesztés a Kossuth Szakképző 
Iskolában országos viszonylatban 
is a legjobbak között van.

Így volt ez december 3-án is, a 
XXX. Regionális fodrász- és koz-
metikustanuló versenyen és a IX. 
Hesz János emlékversenyen, amit 
Pécsen rendeztek meg. A KSZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakképző Iskola diákjai ezen a 
versenyen is remekeltek. 

A Marcell vízhullám fésülése 
versenyszámból Járvás Mer-

cédesz 9/b-osztályos tanuló I. 
helyen végzett és különdíjban is 
részesítették, mint a legkreatí-
vabb Marcell vízhullám készítőjét. 
Ondó Diána 10/b-osztályos tanu-
ló II. helyezést ért el ugyanebben 
a versenyszámban. Hajfonás kate-
góriában Herczeg Eszter 13/1-es 
tanuló II. helyezést ért el, női al-
kalmi konty versenyszámból pedig 
elhozhatta az I. helyezést, megvéd-
ve ezzel a tavalyi eredményét. A 
menyasszonyi ruhát a versenyre a 
Kiskunhalasi SzC Kiskunfélegyhá-
zi Közgazdasági Szakgimnáziuma 
adta a modellnek.

 Felkészítő tanárok: Presztócz-
ki Veronika, Téti Tímea, Nagyné 
Patkó Anikó

A díszbe öltözött főteret december 
8-ától betlehemi jászol is díszíti. 
Körülötte a bárányok is simogatha-
tóak. A jászol felállítását ünnepvá-
ró, szép műsorral köszönték meg 
a Tiszta Forrás Waldorf Általános 
Iskola növendékei. A hideg esős 

időjárás miatt produkciójukat a vá-
rosháza aulájában adták elő, ahol 
Balla László alpolgármester kö-
szönte meg a gyerekek előadását, 
és kívánt minden jelenlévőnek, a 
város valamennyi lakójának bol-
dog karácsonyt.

Betlehemi jászol, 
bárányokkal
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A budapesti Goethe Intézet idén negyedik alkalommal rendezte 
meg a szakközépiskolák 9-11. osztályos tanulói számára a De-
utscholympia.de nyelvi vetélkedőt, amelynek mottója Beruf Sp-
rache-Spaβ, azaz Szakmai Nyelvi Szórakozás volt. A versenyt no-
vember 24-én Budapesten, az Aranytíz Kultúrházban rendezték 
meg. A diákok háromfős csapatokban mérték össze tudásukat.

 Az ország 10 városából 11 csa-
pat érkezett, a Kossuth Szakkép-
ző Iskola két csapattal vett részt 
a versenyen. Az A csapat tagjai: 
Nemcsok Martina 1/9/3, Szi-
kora Dávid 1/9/2 és Forgó Dá-
niel 2/10/1. A B csapat tagjai: 
Radics Orsolya 2/10/7, Mónus 
Nóra 2/10/ 6 és Vetró Zoltán 
2/10/ 1 osztályos tanulók voltak. 
A B csapat a 4. helyezést ért el, 
míg az A csapat országos győz-

tes lett. A félegyházi diákok és 
kísérő tanáruk a Goethe Intézet 
meghívására egy hosszú hétvé-
gét tölthetnek el Berlinben. A 
negyedik alkalommal megszer-
vezett versenyen egyébként már 
kétszer hozták el az első díjat a 
Kossuth Szakképző Iskola diák-
jai. A nyertes csapatot Pallagi 
Péterné, Rádi Istvánné, Da-
róczi Anita és Szabó Péterné 
készítették fel.

Országos siker

Mikulás díszkisérettel
Krampuszok helyett az Országgyűlési Őrség díszkíséretében 
érkezett meg a Mikulás december 6-án, a Göllesz Viktor Ál-
talános Iskolába. A lelkes, énekes fogadtatást a Télapó gaz-
dag ajándékkal köszönte meg. Az osztályközösségek értékes 
játékokat kaptak, és minden gyermeket megajándékozott a 
Télapó egy édességekkel teli ajándékcsomaggal is.

Az Országgyűlési Őrség öt éve 
alakult. Tagjai már a kezdetek-
kor elhatározták, hogy minden 
évben Mikulás alkalmával olyan 
vidéki intézményeket ajándé-
koznak meg, amelyekbe hátrá-
nyos helyzetű, vagy fogyaték-
kal élő gyermekek járnak. Idén 
a félegyházi iskolára esett a 

választásuk. Nem kellett csa-
latkozniuk. A Nagyszakállút 
műsorral, énekkel fogadták a 
gölleszes gyerekek. Megölelték, 
megköszönték az ajándékokat, 
és puszi is jutott neki bőven. A 
Télapót kísérő krampuszoktól 
sem féltek, sőt kézfogással üd-
vözölték őket.

Ajándék mozi
Mintegy 500 félegyházi középsős 
és nagycsoportos óvodás nézhet-
te meg a Petőfi Moziban a My litt-
le pony című mesefilmet. Az él-
mény a Mikulás ajándéka volt, aki 
személyesen is tiszteletét tette a 
csoportoknál, és apró ajándékkal 
is meglepte a kicsiket. Az öreg fe-
hérszakállú jótevő Kiskunfélegy-

háza Város Önkormányzata és 
Reményi Richárd, a Petőfi Mozi 
üzemeltetője közbenjárására 
ajándékozta meg ezzel a kedves 
ajándékkal a gyerekeket. Fontos 
szerep jutott továbbá a Szalai 
Busz Kft-nek is, amelynek a bu-
szai ingyenesen szállítottá a tá-
volabbi óvodákból érkezőket.

Adventre készülve

A Félegyházi Waldorf Iskola és 
Óvoda X. alkalommal rendezte 
meg immár hagyománnyá nőtt ad-
venti programját, Adventi Készülő-
dés Kicsiknek és nagyoknak címen 
december 2-án. Az eddigi években 
a Művelődési Központban meg-
szervezett eseménynek az idén az 
iskola udvara és díszterme adott 
otthont. A program ismét sokakat 
vonzott. Családias melegség fo-
gadta az ideérkezőket. A megszo-

kott adventi koszorú készítés mel-
lett mézeskalácsot díszíthettek, 
nemez ékszert, karácsonyi dísze-
ket készíthettek, s kipróbálhatták a 
tűzzománcozást és a rokkán fonás 
rejtelmeit gyerekek és felnőttek 
egyaránt. a folyosókon városunk 
kézművesei árulták portékáikat. A 
teaházban forrócsoki és sütemé-
nyek illata hívogatta a vendégeket, 
s a kemencében sült kenyérlángos 
sem maradhatott el.
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AMIT KÍNÁLUNK MUNKAVÉGZÉS HELYE

TAPASZTALT MUNKATÁRSAT KERESÜNK AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE:

• Versenyképes fizetés 
• Színvonalas munkakörnyezet
• Stabil és hosszú távú munkalehetőség
• Folyamatos szakmai továbbképzések

Kiskunfélegyháza

JELENTKEZÉS
e-mail: allas@kiskunfelegyhaza.hu
telefon: +36 30 375 0810

OPERÁTOR,
ÖSSZESZERELŐ

CSOMAGOLÓ-
TISZTÍTÓ

FELADATOK

ELVÁRÁSOK
• Középfokú végzettség
• Megbízhatóság
• Jó kézügyesség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Büntetlen előélet
• Precíz, pontos munkavégzés
• Monotonitás tűrése

ELŐNY
• Összeszerelésben szerzett tapasztalat

• Alkatrészek kézi összeszerelése
• Műveleti, technológiai utasítások betartása
• Gyártási dokumentáció pontos vezetése
• Legyártott munkadarab ellenőrzése

FELADATOK

ELVÁRÁSOK
• Alapfokú  végzettség (8 általános)
• Megbízhatóság
• Jó kézügyesség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Büntetlen előélet
• Precíz, pontos munkavégzés
• Monotonitás tűrése

• Alkatrészek kézi csomagolása
• Műveleti, technológiai utasítások betartása
• Gyártási dokumentáció pontos vezetése
• Készülékek próba utáni tisztítása
• Előkészítés csomagolásra munkautasítás alapján
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Karácsonyi  
Kupával zárják 
a futsalszezont 
Az ünnepek előtt sem áll meg az élet a futsal-
bajnokságokban, legutóbb a női futsal NB I. 
alapszakaszában az Astra-4IG-Kiskunfélegy-
házi Bulls a tabella második helyén álló Agen-
ta Girls Szekszárd FC-t fogadta. A rangadó 
félegyházi szempontból balszerencsésen ala-
kult, gyors gólváltást követően a szekszárdiak 
kerültek előnybe. Az Astra hiába küzdött az 
egyenlítésért, a helyzetek ezúttal kimaradtak, a 
vendégek 3-1-re győztek. A bajnokit december 
16-án és 17-én, az ötödik Karácsonyi Női Fut-
sal Fesztivál követi Kiskunfélegyházán, ame-
lyen felnőtt és U15-ös csapatok lépnek par-
kettre. A házigazda Astra-4IG-Kiskunfélegyházi 
Bulls mellett a BrandMission Artifex Tolna, a 
Gyulai Amazonok és a Miskolci Vénusz vesz 
részt a tornán. Az esemény fővédnökei, Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, illetve Csá-
nyi József, Kiskunfélegyháza polgármestere. A 
torna védnökei Balla László és Rosta Ferenc 
alpolgármesterek. A mérkőzések december 
16-án, szombaton 10 órától kezdődnek. 

Országos második hely 

Története legjobb eredményét elérve ezüstérmes lett a Bács-Kiskun megyei amatőr 
fociválogatott, amely a megyék közötti országos döntőben büntetőkkel maradt alul 
Győr-Moson Sopron válogatottjával szemben. A Bács megyei gárdát irányító Vanó 
Sándor csapatában három félegyházi, KHTK-s labdarúgó kapott helyet. Palásti Sán-
dor és Valkai Tamás mellett Tóth Péter a kapusedzői feladatokat látta el. 

Bács-Kiskun – Győr-Moson-Sopron 1-1 (0-0) 
– büntetőkkel 10-11

Bács-Kiskun: Urlauber – S. Juhász, Rozsi 
(Nasz 27.), Valkai, Princz – Kohány B. – 

Máruska (Dostyicza 46.), Palásti, Nádudvari, 
Juhász (Kitl 50., Hegedűs 86.) – Kohány G. 
(Káli 68.).

Gól: Kohány B. (73.) ill. Rigó (47. – büntető).

Szeniorok rúgták a bőrt 
Kortól függetlenül, 40 év felett is megmarad 
a labdarúgás iránti szeretet, ez a második 
félegyházi szenior teremlabdarúgó tornán 
is beigazolódott december 9-én. A 40 év 
feletti öregfiúknak kiírt megmérettetésen a 
házigazda kiskunfélegyháziak mellett szege-
di, budapesti és százhalombattai csapatok 
vettek részt. A tornát szoros küzdelemben a 
szegediek nyerték, a tavalyi győztes félegy-
házi csapat a szegediek legyőzése ellenére 
csupán negyedik lett. A verseny elérte a cél-
ját, jutott idő a sportbarátságok ápolására, 
nosztalgiázásra. A torna közös vacsorával 
zárult, ahol Baráth László szervező, vala-
mint Török Bálint és Szabó Henriett, a 

Zánka Kupa főszervezői adták át a csapatok-
nak a kupákat. A legjobb kapusnak a buda-
pesti Nagy Istvánt választották, a legjobb 
játékos a harmadik helyezett Százhalombat-
tát erősítő Miklós István lett. A torna meg-
szervezésében nyújtott segítségért különdí-
jat vehetett át Majoros László.

Ezüstérmes helyen 
telelnek 
A Kunszentmártontól elszenvedett hazai veresé-
get követően Békéscsabán zárta az évet a P&P 
Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi kézilabdacsa-
pata az NB II délkeleti csoportjában. A 11. játék-
napon nem várt könnyű feladat a KHTK-ra, a hazai 
pályán mindig veszélyes Békéscsabai BDSK ellen 
a szünetben 14-14-es döntetlen alakult ki. A má-
sodik játékrész végül a félegyháziaknak sikerült 
jobban, 31-28-ra nyertek, amivel megtartották 
második pozíciójukat a bajnokságban.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet, 11. ford., 12. 09.
Békéscsabai BDSK – P&P Kiskunfélegyházi 

HTK 28-31 (14-14)

Országos bronzérem  
birkózásban 
A Kiskunfélegyházi Birkózó SE diák lánycsapata 9 fővel Esztergomban 
lépett szőnyegre az országos csapatbajnokságon. A jól felkészített lányok 
egy rendkívül nehéz sorsolás után, hatalmas küzdelmek árán szerezték 
meg a csoportgyőzelmet, így továbbjutottak a legjobb négy közé. A ta-
valyi bajnok ESMTK-t magabiztosan, 25:4-re, a Dunaújvárost 19-10-re 
győzték le. Az orosháziakkal szemben 15:15-ös döntetlen után a több 
technikai pont a félegyháziaknak kedvezett. A házigazda esztergomiak 
ellen ugyancsak nyertek 16-14-re. Az éremért folyó mérkőzéseken a Kő-
bánya és a Szigetvár csapata is jobbnak bizonyult, de a Tófej együttesét 
megverték, így bronzérmet szereztek. 

A csapat tagjai: Nagy Zita 31 kg, Varga Bernadett és Páli Éva 
37 kg, Szabó Szonja 43 kg, Tapodi Rebeka 49 kg, Kiss Henrietta 
és Termol Tamara 56 kg, Kiss Viktória és Tapodi Zsófia +56 kg. 
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Holló László, a későbbi festőművész Kiskunfélegyházán 
született 1887-ben. Ebben a városban tett érettségi 
vizsgát is 1904-ben, az édesapja, id. Holló László által 
vezetett főgimnáziumban (ma Móra Ferenc Gimnázium). 
Tanulmányait a budapesti mintarajziskolában folytatta, 
majd 1909-től Münchenben képezte magát tovább. Eb-
ben támogatta őt anyagilag szülővárosa is, hiszen neki 
ítélte oda az özv. Kalmár Józsefné által korábban ala-
pított, félegyházi születésű, tanulni vágyó s arra méltó 
fiatalok számára létrehozott ösztöndíjat. 

A levéltárban fennmaradtak 
azok az elismervények, me-
lyekkel Holló László igazolta a 
számára kiutalt pénz átvételét. 
Ezekből kiderül, hogy a 2000 
koronás ösztöndíjból kéthavonta 
400 koronát utaltak ki számára a 
következő németországi lakcím-
re: „München, Einmillerstrasse 
20. Zu Gartenhaus III. Stock”. 
Az átvételi nyilatkozatok között 

található egy képeslap 
is, melyet a fiatal Holló 
Münchenből így címzett 
meg: „Dr. Molnár József 
főügyész úrnak Kiskunfé-
legyháza (Ungarn).” 

A helybeli postás bizo-
nyára tudta, hogy kinek 
szól a levél, hiszen a lap 
pontosabb cím megadása 
nélkül is eljutott az ille-

tékeshez, legvégül pedig a Kal-
márné hagyatékával foglalkozó 
ügyiratok közé került. Nemcsak 
a hiányos címzés az egyetlen 
érdekessége a képeslapnak, ha-
nem az is, hogy az egyik sarkát 
letépték. Valószínűleg egy lelkes 
bélyeggyűjtő kezei között is át-
ment a lap, hiszen az a sarka hi-
ányzik, melyen a külföldi bélyeg-
nek kellene lennie. Holló László 
a képeslapon a következő üzene-
tet küldte: „Kellemes ünnepeket 
s boldog új évet kívánok ügyvéd 
úrnak. Egyúttal az ösztöndíjam 
január-februári havi részletét 
köszönettel fölvettem. Szívélyes 
üdvözlettel maradok híve: Holló 
László. München, 909. dec. 22.” 

A festőművész kifejezte ké-
sőbb is ragaszkodását szülővá-
rosához: több értékes művét is a 
városra hagyta. Kiskunfélegyhá-
za 1974-ben érdemei elismeré-
séül Holló Lászlót díszpolgárává 
választotta.

 Ónodi Márta
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Holló László képeslapja

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Benji: 8 hónapos vörös keverék 
kölyök kan
2. Donna: 3,5 éves tacskós jellegű 
keverék szuka
3. Gréti: 1 év körüli barna keverék 
szuka
4. Lidi: kb. fél éves fekete keverék 
szuka kölyök

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 
és örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított prémiumkategóriás notebook:
Dell Latitude E6520 notebook: Intel Core-i5 2.5 Ghz, 8 GB mem., 256 GB SSD, 
DVD író, webcam, 15,6” kijelző, 1év gar.  br. ár: 94.990 Ft
Dell Latitude E4300 notebook: Intel Core2-Duo 2,4 GHz, 4 GB mem., 
160 GB HDD, DVD-író, 13,3”-os kijelző, 6 hónap gar.  br. ár: 39.990 Ft

Új notebook:
Lenovo Idepad 110: Intel N3710 Dual Core, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.  br. ár: 99.990 Ft

Minden gépünkre Windows 10 Home Premium: + br. 9.490 Ft!
Sőt! Karácsonyig minden terméket 10% kedvezménnyel adunk!

A LEGJOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK! 

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), Fantoly Márton (fotó), 
László István hírszerkesztő

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


