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– Sok veszteség ért bennünket az elmúlt év történései nyomán, 
de meg is erősödtünk a kihívásokban. Most pedig Kiskunfélegy-
háza ismét reményekkel telve zárja az óévet és bizakodóan tekint 
a 2022-es esztendő elé. Én ezt tartom a világjárvány kirobbanása 
óta eltelt időszak legnagyobb eredményének – mondta Csányi Jó-
zsef polgármester, amikor arról beszélgettünk, milyen mérleget 
von meg városvezetőként az új év küszöbén.

– Bármennyire is szeretnénk, 
nem beszélhetünk 2021-ről 
anélkül, hogy szóba hozzuk 
a Covidot. Milyen mértékben 
szőtte át az önkormányza-
ti munka mindennapjait a 
járvány?

– Az utóbbi két évben – épp 
úgy, mint bármelyik félegyházi 
család életében – szinte mindent 
felülírt. Tavaly ilyenkor még na-
gyon sok volt bennünk a kétség, 
amikor az idei terveket próbáltuk 
körvonalazni. 

Fotó: Görög Anita
Folytatás a 2. oldalon!

Meglátni a nehézségek mögött 
AZ ÉLET SZÉP DOLGAIT 

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi 
foszlós kalácson, ne díszített fákon, 
hanem a szívekben legyen karácsony!” 
 (Szilágyi Domokos)
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Megbecsülni sem tudtuk mi vár ránk: ho-
gyan kell majd átalakítani a hivatal műkö-
dését, miként érinti a kialakult helyzet az 
iskolák, a munkahelyek rendjét, de még 
azt sem, hogy hogyan fognak alakulni az 
önkormányzat bevételei. Azt tudtuk, hogy 
kormányzati döntés alapján a helyi ipa-
rűzési adóbevételeink megfeleződnek. S 
mivel korábban nagyjából ezt az összeget 
tudtuk önerős fejlesztésekre fordítani, elég 
aggasztónak tűntek a kilátásaink. A helyzet 
kezeléséhez Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselőtől kértem támogatást, aki – meg-
ismerve terveinket, a sürgető problémákra 
kidolgozott megoldásainkat – közbenjárt 
a kiesett bevételek központi forrásból tör-
ténő kompenzálása érdekében. Ennek ha-
tására egyedi kormánydöntés alapján 530 
millió forint támogatást kapott Félegyháza, 
amit az önkormányzat működésére és pro-
jektek megvalósítására fordíthattunk. Ebből 
utakat, járdákat, csapadékvíz-elvezetést tu-
dunk építeni, ami rendkívüli eredménynek 
tekinthető ilyen körülmények között. Eköz-
ben intézményeink működtetése kiegyensú-
lyozott volt, és a jövő fejlesztéseinek előkészíté-
sére is tudtunk erőforrásokat mozgósítani.

– Ezt már a következő uniós ciklus pályá-
zataira készülve?

– Részben igen, de – ahogy azt az elmúlt évek-
ben is tettük – az önkormányzat saját bevételeit 
is előre meghatározott ütemterv mentén fordít-
juk beruházásokra. Az elmúlt egy évben szinte 
minden fejlesztést igénylő közterület terve-
zőasztalra került, és több csomagban elkészül-
tek az utakra, parkok fejlesztésére vonatkozó 
koncepciók, amelyeket az elkövetkező években 
önerős fejlesztésekként tervezünk megvalósí-
tani. Ezzel párhuzamosan a 2021-27-es uniós 
források pályázati előkészületeit is megkezd-
tük. Ezekből a forrásokból elsősorban saját in-
tézményeink – elsősorban az óvodák – felújítá-
sára kerülne sor, továbbá kerékpárutak építése 

és az ipari park fejlesztése is a tervek között 
szerepel. Dolgozunk a Molnártelepi út rekonst-
rukcióján, a Zöld város projekt kiterjesztésén a 
teljes Kossuth utcára, elkészült a Fürdőszálló 
és a strand megújításának koncepciója, amit 
2022 év elején nyilvános fórum keretében be is 
mutatunk a lakosságnak. Az elmúlt napokban 
újabb egyedi kormánydöntés kedvezményezett-
je lett Kiskunfélegyháza, amikor mintegy félmil-
liárd forint támogatást kapott az önkormányzat 
kiemelt útjaink felújítására.

– Gazdasági értelemben tehát a vártnál 
jobb évet zár a város. Mi a helyzet a lakos-
sági hangulat, a közösségek, a rendezvé-
nyek és programok terén?

– Szerencsésnek érzem magunkat, mert az 
első félév bezártságát követően nyáron felpezs-
dült a város. Végre több nagy hagyományú ren-

dezvényt megtarthattunk, amit egy évvel koráb-
ban nem. Volt például pótmajális, augusztus 20-i 
ünnepség, libafesztivál, halászléfőző verseny… 
Ezek látogatottsága minden várakozást megha-
ladó, az emberek örömmel élnek a találkozások 
lehetőségével. Ezt megtapasztaljuk az adventi 
gyertyagyújtásokon is. Városszerte tapasztalom, 
hogy – bár minden család és vállalkozás meg-
hozta a maga áldozatát – most újra reménnyel 
és tervekkel teli szívvel tekintünk a jövőbe. Bár 
látszik, hogy a járványnak még nincs vége, és 
a nyomában járó kihívásokon sem vagyunk túl, 
de megtanultunk együtt élni ezzel. Meglátni a 
nehézségek mögött az élet szép dolgait, kihoz-
ni a legjobbat abból, ami van – erre törekszem 
magánemberként, a város vezetőjeként, és ezt 
kívánom mindenki másnak is az új esztendőre!
 Tóth Timea

Koncert a 
templomban
Lélekmelengető adventi kon-
certet adott december 9-én, 
csütörtökön Szekeres Adrien, 
Artisjus-díjas énekesnő és dal-
szerző Kiskunfélegyházán. Az 
ünnepi program során olyan 
ismert karácsonyi dalok hang-
zottak el, mint A szeretet ün-
nepén, Karácsonyi álom, Ma a 
Föld ünnepel, de felcsendültek 
az Ave Maria dallamai is. A fel-
lépéshez felemelő környezetet 
adott a Szent István Templom, 
a minőségi színpadi hang- és 
fénytechnikáról az Aréna Show 
Kft. gondoskodott. A félegyházi 
közönség óriási tapsviharral fe-
jezte ki háláját az ingyenes ad-
venti program után.   

Folytatás az 1. oldalról!

Fotó: Görög Anita
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Újabb félmilliárd forint fejlesztésekre
Mintegy félmilliárd forintos kormányzati támogatást kapott a 
napokban Kiskunfélegyháza. Csányi József polgármester a hír 
hátteréről és a jelentős összegből megvalósuló beruházásokról 
lapunk érdeklődésére elmondta: a támogatásból megvalósuló 
út-, parkoló- és járdaépítések olyan nyomot hagynak Kiskunfél-
egyháza városképén és komfortján, aminek előnyeit minden itt 
élő élvezni fogja. Hozzátette: a város hónapokkal ezelőtt nyúj-
totta be pályázatát a kormányhoz a hat égetően fontos projekt-
re, aminek sikerében nagy szerepe volt Lezsák Sándor ország-
gyűlési képviselő közbenjárásának. Ezért ezúton is köszönetet 
mond a félegyháziak nevében. 

A támogatást az alábbi fejleszté-
sek megvalósítására fordítja az 
önkormányzat: 

Korona utca az OTP-nél
A belváros egyik legforgalmasabb 
és közben az egyik legméltatla-
nabb utcája „faltól-falig” megújul. 

A buszmegálló áthelyezésével és 
a parkolási rend átalakításával 
szebb és rendezettebb lesz a kör-
nyezet, emellett számos új parko-
lóval bővül a belváros egyik leg-
zsúfoltabb utcája. A kivitelezéssel 
párhuzamosan az OTP által hasz-
nált épületet is felújítják.

Deák Ferenc utca
Az Egészségközpont utcájának 
jellegét és minőségét szeretné a 
városvezetés továbbvinni a Deák 
Ferenc utca újjáépítése során a 
József Attila iskolától a Kossuth 
utcáig. Itt is faltól-falig építünk 
újra mindent: utat, járdát, utca-
bútorokat, közvilágítást. Emel-
lett az iskola mögötti, valamint a 
mentőállomás mögötti közöket is 
teljesen újjáépítjük.

Csongrádi utca a Vásártérnél
A folt hátán folt utca is megújul. 
A Mol-kút és a Bajcsy utca között 
nemcsak új út készül, hanem – 
gondolva a vásári napokra – 80 
új ingyenes parkolót kialakítása 
is megtörténik a vásárba érkezők 
kényelmét szolgálva. Maradva a 

vásárnál, a város mezőgazdaság 
termelésének jelentős hányadát 
adó Zöldmező-lakótelep bevezető 
útjának befejezése is megtörténik.

Óriási piaci-postai parkoló 
Januárban megkezdődik a Posta 
melletti épület bontása, így a mö-
götte lévő (már üres) önkormány-
zati területtel összevonva megépül-
het Kiskunfélegyháza új központi 
parkolója. A tervek úgy készültek 
el, hogy a piaci árusok nagyobb 
teherautói piacnapokon itt fognak 
parkolni, így nem vesznek el par-
kolóhelyeket a lakosságtól sem a 
Pázmány, sem az Oskola utcában. 
A parkolóépítés mellett a belváros 
egyik utolsó szégyenfoltját, a Páz-
mány utcát is kompletten újjáépí-
tik a tervek szerint – foglalta össze 
Csányi József polgármester.

Teljes mértékben újjáépül a Pázmány utca burkolata

Hamarosan biztonságosan parkolhatunk, és az út is megújul

Házhoz mennek 
a gyökeres fenyőfákért 
Decemberben a hal, a szaloncukor és a beigli mellett 
valószínűleg a fenyőfa tartozik még a legkeresettebb 
árucikkek közé. A karácsonyi fenyőfák valóban árucik-
kek, hiszen kisebb-nagyobb ültetvényeken kifejezetten 
erre a célra termesztik őket, mint mondjuk a paprikát 
vagy a káposztát. Az ünnep után zöldhulladékként köz-
pontilag, vagy otthon házilag aprítva komposztálódnak, 
tehát visszakerülnek a természet nagy körforgásába. 

Sokan előrelátóan gyökeres 
fenyőfát vásárolnak azzal a 
megfontolással, hogy az ün-
nepek után kiültessék azokat 
a kertbe. Bár ezeket a fe-
nyőket az ünnepre konténe-
rezték, a termesztésük nem 
kifejezetten díszfaiskolai mó-
don történt. Ennek ellenére 
kiültetésükkel mégis esélyt 
adunk megmaradásukra. 

Az önkormányzat szeret-
ne ebben együttműködni a 

lakókkal. Ezért mindazoktól, 
akik konténeres fenyőfáju-
kat mégsem tudják eltele-
píteni, előzetes egyeztetést 
követően elszállítják a fákat 
és a KAPOCS Szociális és 
Gyermekvédelmi Intézmény 
Családok Átmeneti Otthona 
– B. Szabó József u. 2 szám 
alatti – kertjében eltelepítik, 
és gondoskodnak róluk. 

Az önkormányzat és az 
intézmény régóta tervezi a 

telek legalább egy részének 
kertészeti célú hasznosítá-
sát az itt élők, és a közmun-
kaprogramban résztvevők 
bevonásával. A további-
akban ez egy olyan kisebb 
faiskola kialakításának az 
alapja lehet, ahol közterü-
letekre is telepíthető, ma 
még kevéssé ismert, keres-
kedelmi forgalomban nem 
nagyon kapható növényeket 
próbálnának ki, nevelnének, 
adott esetben akár szaporí-
tanának is. 

A konténeres fenyőfák fel-
ajánlását pontos cím és el-
érhetőség megadásával az 
alábbi telefonszámon lehet 
jelezni: 06/20-388-6663.  Az 
elszállítás egyeztetett idő-
pontban lehetséges.  
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Úgy gondolom, csoda, hogy itt vagyok
Balla László, városunk alpol-
gármestere is megküzdött a 
Covid-fertőzéssel. Sajnos az 
állapota egy ponton túl sú-
lyosbodott, így 14 napot töl-
tött kórházban.  Tüdőembólia, 
magas vérnyomás, vércukor-
szint-emelkedés – mind a hoza-
dékai voltak a vírusnak, amely-
ből már szerencsére itthon 
lábadozik. Az elmúlt hetek tör-
ténéseiről beszélgettünk vele. 

– Úgy gondolom, hogy valóban 
csoda, hogy itt vagyok. Hogy haza-
értem. 14 nap küzdelem után, or-
vosok, ápolók és az asszisztencia 
segítségével sikerült talpra állnom. 
Ez sokszor elérzékenyít – mondta 
Balla László a beszélgetés elején.

Visszaemlékezett a betegség 
kezdetére, ami november elejére 
tehető. Egyik hétfő reggel érezte, 
hogy valami nincsen rendben vele. 
Fájt a feje, gyenge volt, fáradtnak 
érezte magát. Másnap jelezte, hogy 
szüksége lenne tesztelésre, ami-
nek eredménye már egyértelműen 
mutatta a fertőzést. Természete-
sen azonnal karanténba vonult, há-
ziorvossal konzultált, akitől gyógy-
szereket kapott. Eltelt nyolc nap és 
azt érezte, hogy nem javult az álla-
pota, de nem gondolt komoly baj-
ra. Még akkor sem, amikor felesé-
ge és kolléganője, Bajzák Andrea 
észlelve, hogy romlik az állapota, 
mentőt hívtak hozzá. A mentő kór-

házba szállította és másnap, a Co-
vid-osztályon szembesítették vele, 
hogy a vírus mekkora károkat oko-
zott a szervezetében: tüdőembóli-
át, magas vérnyomást és rendkívül 
magas vércukorszintet állapítottak 
meg nála és háromnapos szigorú 
ágynyugalmat írtak elő a gyógysze-
res kezelés mellett. 

– Három napig mozdulatlanul 
kellett feküdni egy olyan ember-
nek, aki folyton mozgásban van és 
mindig aktív. Szörnyű volt. Mind-
amellett, amikor szembesültem 
a betegség komolyságával, akkor 
először nem mertem elaludni több 
napig, hiszen nem tudtam, hogy 
egyáltalán felébredek-e. Nagyon 

sok minden pörgött le előttem. 
Események az elmúlt évekből. Úgy 
éreztem, hogy ennyi idősen még 
van mit csinálnom, nem szabad fel-
adni – mondta az alpolgármester.

Lassú javulás vette kezdetét. A 
negyedik nap felülhetett, az ötö-
dik napon a mosdóig kimehetett. 
Mindössze hat méter volt, amit 
sétált először, de ez is óriási ne-
hézséget okozott. Később a napi 
öt-hat tasak infúziót és a gyógy-
szereket is csökkentették, majd a 
13. kórházi napon közölték vele, 
hogy negatív a PCR-tesztje, így ha-
zajöhetett. Ma már itthon lábado-
zik, napi egy programot vállal, bár 
bevallása szerint nagyon nehézkes 

még a séta. Türelemre, nyugalom-
ra intették, amit elfogad. 

– Nem hittem el, hogy nagy lehet 
a baj. Meg sem fordult a fejemben. 
Felvettem az oltásokat, a harma-
dikra készültem, amikor elkaptam 
a vírust. Csak azt tudom ezek után 
mondani, hogy nincs jobb megol-
dás, mint az oltás. Biztatok min-
denkit, hogy jelenleg ez az egyetlen 
megoldás. Vegyék fel – tanácsolta 
Balla László.

A kórházban töltött idő alatt 
sokat gondolkodott. Egy dologban 
még inkább megerősödött: csak 
teljes szívből szabad bármit is 
csinálni. Mindezek mellett belátta, 
hogy időnként túlvállalta magát az 
elmúlt években, amin szeretne vál-
toztatni, de csakis úgy, hogy tágabb 
környezete ne lássa ennek kárát. 
Több időt szeretne a családjával 
tölteni és a feladatokat egy kicsit 
átcsoportosítani.

Végezetül megköszönte a sok 
üzenetet, jó szót, segítséget, amit 
kapott. Sok erőt adott neki. Hang-
súlyozta, hogy sokszor egy kedves 
gesztus több százalékos javulást 
eredményezett nála adott napon. 
Ezt soha nem felejti el, amíg él.

Készül a szeretetebédre, ami 14 
éves hagyomány már a körzeté-
ben. December 23-án, egy tál ko-
csonyával kedveskedik Illés Gyu-
la segítségével a rászorulóknak. 
Addig is, és ezek után is erősödik, 
hogy aztán januárban – ahogyan ő 
fogalmaz – teljes mellszélességgel 
tudjon újra csatasorba állni.

 Z. A. 

Karácsonyi szeretetebéd
Balla László, az 5. számú 
választókörzet önkormányza-

ti képviselője tizennégy éve 
kedveskedik körzete és a vá-

ros lakóinak karácsonyi sze-
retetebéddel. Idén, december 
23-án, csütörtökön 12 órától 
a készlet erejéig egy tál kocso-
nyára várja vendégeit. Ezúttal 

kizárólag elvitelre kínálja az 
ételt. Helyszín: Bajcsy utca 13. 
A korábbi évekhez hasonlóan, 
most is mintegy 400 adag várja 
majd gazdáját.

Ünnepre hangolva
A város adventi koszorúján Kapus Béla karnagy, Fél-
egyháza díszpolgára gyújtotta meg a második, reményt 
szimbolizáló gyertyát december 4-én, szombaton. A 
Tiszta Forrás Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Óvoda adott ünnepi műsort (felké-
szítő tanáruk Dávid Orsolya volt), majd Rónaszéki Gá-
bor, a Sarlós Boldogasszony Főplébánia plébánosának 
szívmelengető szavai zárták az ünnepélyt. 

Hatvani Zsófia református 
lelkész Máté evangéliumának 
6. fejezetéből idézett decem-
ber 11-én, amikor a harma-
dik adventi gyertya lángja is 
fellobbant a város adventi ko-
szorúján: „Ne aggódjatok te-
hát a holnap miatt, a holnap 

majd gondoskodik magáról! A 
mának elég a maga baja.” 

Az eseményen a Kiskunfél-
egyházi Dózsa György Általá-
nos Iskola növendékei adtak 
műsort, a gyertyát dr. Réczi 
László, Félegyháza díszpol-
gára gyújtotta meg.
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Tovább nőtt a város sétáló-pihenő övezete
December 7-én megtörtént a 
Mártírok útja 250 méter hosz-
szú szakaszának műszaki át-
adása, egy héttel később pe-
dig ünnepélyes keretek között 
fel is avatták a beruházást 
Csányi József polgármester és 
Bense Zoltán körzeti képvise-
lő, valamint a lakók képviselői-
nek jelenlétében.

A munkálatok során a több mint 
500 négyzetméter járdaburkolat 
épült, emellett padokat és kerék-
pártartó korlátokat is kihelyeztek, 
és teljesen megújult a társasház és 
az útburkolat közötti mintegy 1000 
négyzetméteres zöldfelület is. 

Az átadás kapcsán Csányi József 
polgármester köszönetet mondott 
a lakóknak a munkálatok során 
tanúsított türelmükért és emlékez-
tetett arra, hogy Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata az elmúlt 
években jelentős eredményeket ért 
el a közterületek megújítása, a régi, 
leromlott állapotú járdákat és uta-
kat leváltó minőségi fejlesztések te-
rén. Mint elmondta, az önkormány-
zati képviselőkkel, közöttük Bense 
Zoltánnal közösen vették számba a 
sürgős felújításra szoruló feladato-
kat, így terjesztették a testület elé a 
Mártírok útján található hét társas-
ház előtti járdaszakasz átépítésére 
vonatkozó tervet. A polgármester 
hozzátette: külön öröm számára, 
hogy a kivitelezést egy kistérségi 
vállalkozó végezte el. 

Bense Zoltán az elmúlt időszak 
körzetet érintő fejlesztései közül 
kiemelte a Mártírok útján megva-
lósult, idősek számára kialakított 

pihenőparkot, amely az elmúlt hé-
ten kapott közvilágítást, így az esti 
órákban is biztonságossá vált a 
használata. Továbbá hangsúlyozta, 
hogy a napokban elnyert kormány-
zati támogatásból a körzetben 
is több fejlesztés valósul meg a 
jövőben. 

Az itt élők mindennapi komfort-
ját nagyban javító beruházásért 
Kürtösi László és Kasza Sán-
dor tolmácsolták a lakóközösség 
köszönetét. 

A fejlesztéshez kapcsolódva újra 
gondolták az utca zöldfelületeit is. 
Ahogy Nagy Ágnes főkertész fo-
galmazott, ez a Kossuth utcán már 
megszokott igényességgel történt. 
Színes cserjéket és évelő növénye-
ket ültettek, az utca koros fáinak 

megtartása érdekében pedig a jár-
da nem nyílegyenes nyomvonalon 
halad, hanem a fákat kerülgetve, 
váltakozó szélességű növényágyak 
között, a megtartott és új fák 
lombja alatt kanyarog. 

A felújítás során öt darab kisebb 
gömbjuharfát vágtak ki, helyettük 
11 előnevelt mezei juharcsemetét 
már eltelepítettek, további négy-
öt darabot pedig az év folyamán 
fog elültetni a városfenntartó cég. 
Ők végzik el az elültetett mintegy 
1300 darab cserje alatti földfelület 
mulcsozását is, egyelőre az őszi 
lombtakarításból összegyűjtött 
darált falevél elterítésével. 

A felújítási munkák során a meg-
tartott lombos fákat megmetszet-
ték. Így nemcsak a lakások jutnak 

több természetes fényhez, hanem 
a fák lombjának egészségügyi rit-
kítása és a fafajokra jellemző koro-
naforma kialakítása is megtörtént. 
A növények öntözését a Zöld város 
projekt keretében kiépült öntöző-
hálózatra való csatlakozással old-
ják meg. 

A főkertész kiemelte, hogy az itt 
élőkkel kifejezetten jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani annak ellenére, 
hogy kezdetben az irtási és bontá-
si munkák során kisebb-nagyobb 
zökkenőkkel indult az ismeretség. 
A kivitelező igyekezett alkalmaz-
kodni a különböző kérésekhez, így 
maradt meg az utcában például 
egy kis parasztbarackfa, és több, 
az építési munkák kezdetekor 
kiszedett növényt is visszatele-
pítettek. A lakóépület közös kép-
viselőjén keresztül tartották a kap-
csolatot a lakókkal, így a közösség 
zökkenőmentesen visszavette 
gondozásba az épület és a járda 
közötti növényágyakat. Ezt a város 
zöldfelületek védelmében alkotott 
helyi rendelete írja elő, de több 
helyen sajnos még ma sem sike-
rül betartatni. A járda és az úttest 
közötti zöldsávot a városfenntartó 
cég fogja gondozni. 

A kialakult jó együttműködést 
mutatja, hogy a munkák befeje-
zésének idejére a közterületi ön-
tözőhálózatot téliesítették, de a 
lakóközösség nemcsak öntözővi-
zet biztosított, hanem több helyen 
meg is öntözték a friss növényte-
lepítéseket. A Mártírok útján meg-
valósult fejlesztés – véli a főker-
tész – szép példája annak, hogy az 
élhető város az egymásra figyelő, 
toleráns emberek közössége is. 
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Évértékelés és előretekintés a BÁCSVÍZ-nél
2020 után 2021-ről is elmondhatjuk, hogy nem volt könnyű év a 
BÁCSVÍZ-nél. A koronavírus-járvány mellett az infláció növekedé-
se is jelentős mértékben megnehezítette a cég gazdálkodását. 
Egyebek mellett erről is beszélt Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató, 
amikor az elmúlt 12 hónap értékelésére kértük, illetve a 2022-es 
tervekről kérdeztük.

– Melyek azok a momentumok 
a cég életében, amelyeket min-
denképpen kiemelne, ha 2021-
ről beszélünk? 

– A legnagyobb hatással az idei 
évünkre is a pandémia volt. 2021-
et is végigkísérte az a felelősség, 
hogy cégünk működőképességét 
megőrizzük, és emellett igyekez-
zünk az üzleti tervünkben rögzített 
számokat, mutatókat is teljesíteni. 
A novemberi adatok alapján látjuk, 
hogy az üzleti terv fő számai tel-
jesülni fognak. Ugyanakkor vannak 
olyan mutatók, amelyek teljesü-
lésében csak reménykedhetünk, 
mégis bízom benne, hogy decem-
ber végén ezekről is pozitívan szá-
molhatunk be. 

– A járvány mellett melyek 
még azok a tényezők, amelyek 
szintén negatívan érintették 
gazdálkodásukat? 

– Az év végéhez közeledve ér-
zékeljük az infláció jelentős meg-
emelkedését, valamint azt, hogy 
a gazdálkodási prés, amiben 2013 
óta benne vagyunk, tovább szorít 
bennünket. Ehhez jött az energi-
akrízis, amely által soha nem látott 
piaci viszonyok alakultak ki, szinte 
egyik pillanatról a másikra. Éppen 
a napokban ért véget a jövő évi vil-
lamosenergia-közbeszerzési folya-
matunk, amelyből az adódik, hogy 
mintegy 750-800 millió forinttal 
több villanyszámlát fogunk fizetni 
2022-ben, mint amennyit 2021-
ben. Ez egy olyan jelentős összeg, 
amit saját erőből már nem fogunk 

tudni finanszírozni. Mindezeket 
látva azt mondhatjuk, hogy cégünk 
hamarosan egy nem kívánt fordu-
lóponthoz érkezik. Jövő év első ne-
gyedévében vagy félévében érünk 
el arra a pontra, amikor majd ne-
gatív eredményről kell beszámol-
nunk. Ez nem jó érzés. Azért sem, 
mert a múltban mindig találtunk 
megoldást a kihívásokra, mindig 
tudtunk hatékonyságot növelni, 
optimalizálni, valamit fejleszteni 
és előrelépni. Ennek voltak kéz-
zelfogható eredményei. Aki figye-
lemmel kíséri a statisztikáinkat, 
az láthatja, hogy folyamatosan, 
évről-évre szép eredményeket ér-
tünk el. Ezekre visszatekintve még 
nehezebb kimondani: hónapokon 
belül elérkezünk oda, hogy veszte-
ségbe fordul a cég gazdálkodása. 

– Egy mondás szerint „a re-
mény hal meg utoljára”. Önök 
miben bizakodhatnak?

– Láthatjuk, hogy ezeket az 
akadályokat önerőből már nem 
leszünk képesek „megugrani”. 
Ugyanakkor bizakodunk abban, 
hogy a döntéshozók, látva ezt a ki-
szolgáltatott helyzetet, megteszik 
azokat a bölcs lépéseket, amelyek-
kel lehetővé válik, hogy 2022-ben 
kiszámítható és fenntartható gaz-
dálkodási pályára álljanak az or-
szág víziközmű-szolgáltató cégei, 
beleértve természetesen társa-
ságunkat is. A Magyar Víziközmű 
Szövetségen belül is kezdünk a 
végére érni azoknak a lehetősé-
geknek, amelyekkel az utóbbi évek-

ben megpróbáltuk kimozdítani az 
ágazat szekerét a holtpontról a 
megoldások irányába. Ez a mun-
kánk nem járt érdemleges siker-
rel, és ennek elemzéseink során 
sem találtuk meg a fő okait. Ép-
pen ezért – visszatérve a BÁCSVÍZ 
háza tájára – azt gondolom, hogy 
befelé fókuszálva kell a követke-
ző évet úgy megtervezni, hogy a 
munkaerő-megtartó képességünk 
fennmaradjon. Azt szeretnénk, 
hogy kollégáink lássák: a víziköz-
mű-szolgáltatás egy alapinfra-
struktúra, erre a szolgáltatásra 
hosszútávon szükség lesz. Fontos, 
hogy érezzék a munkatársak a cég 
részéről a megbecsülést, és hosz-
szabb időtávra előre tekintve is 
tudatosuljon bennük, milyen sok 
értékteremtő munka lesz az ága-
zatban. Kétségtelen, hogy ennek 
még nem látjuk a finanszírozási 
hátterét, de bízom abban, hogy 
hamarosan e tekintetben is pozitív 
előrelépés történik majd.

– Milyen fejlesztések, beruhá-
zások történtek, illetve várha-
tók Kiskunfélegyházán?

– Az idei jelentősebb beruhá-
zások között említhetjük a Kis-
kunfélegyházi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
tangazdasága és tanvágóhídja köz-
műves vízellátásának kiépítését. 
Ennek keretében összesen 570 
méter gerincvezetéket fektetünk le, 
ez a munka jelenleg is folyamatban 
van. Említést érdemel a Nádasdi 
utcai ivóvízhálózati rekonstrukció 
is. Terveink között szerepel a város 
szennyvíztisztító telepének pályá-
zati forrásból történő felújítása és 
kapacitásbővítése is.

– Összességében mit vár az 
önök előtt álló évtől?

– Egy vízmű – így a miénk is – 
mindig úgy működött, hogy hosz-
szú távú tervei, céljai voltak. Ma 
már ez nem így van, felgyorsult a 
világ, és sajnos a szemünk előtt 
most már nem a hosszú távú cé-
lok lebegnek, hanem mindig a kö-
vetkező akadály leküzdésére kell 
koncentrálnunk. Örülök annak, 
hogy ez a válságos helyzet úgy 
talált meg bennünket, hogy erős 
kollektívánk, jó csapatunk van, 
hozzáértő és motivált emberek 
dolgoznak nálunk. Rendelkezünk 
továbbá azokkal az alap infra-
struktúrákkal, irányítástechnikai 
és egyéb integrált rendszerek-
kel, amelyek szintén jó hátteret 
nyújtanak a cég hatékony műkö-
déséhez. Jövő évben azt várjuk, 
hogy jön egy olyan beavatkozás a 
jogszabályi környezetben, amely 
révén jelentősen javulhat a finan-
szírozási helyzet, és akkor, moz-
gósítva a meglévő humán és tech-
nikai erőforrásainkat, újult erőre 
kapva, – reményeim szerint egy 
év múlva – ismét arról számolha-
tunk be, hogy az országban a leg-
jobbak közé tartozik társaságunk. 

Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérőkkel kapcso-
latban is. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint a 
felhasználó kötelessége a vízmérő és a házi ivóvízhálózat rend-
szeres ellenőrzése és karbantartása, állapotának megóvása. 
Télen vízmérője fagyásveszélynek van kitéve. A legtöbb helyen 
a vízmérő aknák teteje egy vaslemez, ami nem jó szigetelő, 
ezért érdemes az aknában lévő csöveket és a mérőt vastag 
szövettel vagy egyéb szigetelőanyaggal betakarni.

KÉRJÜK, GONDOSKODJON AZ ELFAGYÁS ELLENI VÉDELEM-
RŐL! A BELSŐ VEZETÉKRENDSZER MEGHIBÁSODÁSA MIATT 
IS NAGY MENNYISÉGŰ VÍZ FOLYHAT EL ÉSZREVÉTLENÜL.

Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földréteg a csövet, illetve ahol 
nincs fogyasztás huzamosabb ideig, az álló víz könnyen befagyhat, ezért 

különösen a nem lakott ingatlanok, üdülők esetében kell a víztelenítésre 
és a fagytalanításra ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI RENDSZERESSÉGGEL  
ELLENŐRIZZE VÍZMÉRŐJÉT, FIGYELJE FOGYASZTÁSÁT.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
rendszeres karbantartás hi-
ányából adódó többletköltsé-
gek, valamint a szabálytalan, 
vagy előírásoknak nem meg-
felelő rendszerkialakítások 
miatti büntetések is a tulaj-
donost/felhasználót terhelik.  

KIS ODAFIGYELÉSSEL NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG! 
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Gondolatok adventről, karácsonyról, szeretetről

Karácsony, az egyik legjelentősebb keresztény ünnep: Isten fia, 
Jézus Krisztus földi születésének ünnepnapja közeledtével Haja-
gos Gyula, az Újtemplom esperes plébánosa és Rónaszéki Gábor, 
az Ótemplom plébánosa gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal az 
alábbiakban. 

Rónaszéki Gábor: 
Advent

Kora hajnal volt még, teljes sötét-
ség odakint. Egy gyertyát gyújtot-
tam meg a szobában, és a keletre 
néző ablak elé tettem. A gyertya 
fénye bevilágította a szobát. Han-
gulatos, szép fénye volt, bár gyen-
gécske. A szobában maradtak még 
sötét zugok, ahová a gyertya fénye 
nem tudott behatolni, a gyertya 
imbolygó lángja pedig félelmetes, 
mozgó árnyakat rajzolt a plafonra. 
Amúgy minden szépnek és épnek 
tűnt.

Aztán egyszer csak megjelentek 
a felkelő nap első sugarai. Bevilá-
gítottak az ablakon, s a szoba képe 
megváltozott. Lassacskán a sötét 
zugok eltűntek, mindent beborított 
a fény. A gyertya lángja már nem is 
látszódott, fénye, halványsága, je-
lentéktelenné vált. Csak a gyertya-
szál körvonalai, mint valami sötét 
árnyék rajzolódtak ki az erős nap-
sütésben. A falakon, a bútorokon 
megjelentek az ütött-kopottság 
jelei, a lemállások, a koszos foltok, 
a lepattogzott festék és a hiányzó, 
letört díszítőelemek tátongó csú-
nyasága. Minden élesen láthatóvá 
vált: a szép is, és a csúnya is.

Elgondolkodtam. Melyik a jobb? 
A gyertya fénye, vagy a Nap suga-
ra? Melyik a jobb? Ha csak nagyjá-
ból és homályosan látunk, és azt 
hisszük minden rendben van; vagy 
ha a nappali világosság beragyog 
mindent, és láthatóvá válik, ami 

valóban szép, de láthatóvá válnak 
a hibák és a hiányosságok is?

Kétezer évvel ezelőtt Földre lé-
pett a Világ Világossága. Jézus 
jelenléte beragyogta ezt a Földet. 
Megmutatta nekünk, hogy az önfel-
áldozó, igazi szeretet által széppé 
és értelmessé tehetjük az életet, 
de megmutatta azt is, hogy gyenge-
ségeink, gyarlóságaink és bűneink 
miatt mennyire rászorulunk Isten 
irgalmas szeretetére és jóságára. 
És megmutatta, hogy Isten leha-
jolt hozzánk és kitárta felénk ölelő 
karjait.

Gyertyafényes, aprólámpás vi-
lágban élünk. Kevesen akarják az 
igazi Fény, a Világ Világosságának 
megjelenését az életükben. Talán 
jobb a homály, ami sok mindent el-

fed – úgy gondolják. De igazi életet 
csak az tud élni, aki lát. Aki hajlan-
dó szembenézni a valósággal és 
nekiáll kijavítani, leküzdeni hibáit, 
hiányosságait, bűneit. 

Mennyivel értelmesebb és ér-
tékesebb lehetne az életünk, ha 
végre befogadnánk Őt, a Világ Vi-
lágosságát, Jézus Krisztust. És 
mennyivel örömtelibb lehetne az 
ünnepünk, ha az valóban Jézus ér-
kezéséről szólna!

Hajagos Gyula:  
Velünk az Isten

Mindannyiunkban él egyfajta idil-
li kép a karácsonyról. De miért 
szép a karácsony? Miért vár-
juk a karácsonyt? Mit várunk a 
karácsonytól? 

Azt gondolom, hogy nagyon sok 
ember számára újra kell fogalmaz-
ni a karácsonynak az igazi tartal-
mát. Az igazi tartalom Jézus Krisz-
tus születése. Az esemény, amiről 

akkor szinte senki sem tudott, 
mára kiderült, világtörténelmi je-
lentőségű volt: ez a kisgyermek a 
világ megváltója lett. Jelentőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy születése egyben időszámítá-
sunk kezdete is.

Mindenkinek meg kell fogal-
maznia magában, hogy ki számá-
ra Jézus Krisztus. Ha valaki az 
én számomra, akkor én örömmel 
készülök az ő születésének ünne-
pére. Ha pedig örömmel készülök, 
akkor biztos vagyok benne, hogy 
tényleg az igazi öröm ünnepe lesz 
az idei karácsony. A próféta, ami-
kor Jézus születéséről beszélt, 
akkor megmondta a nevét is: az 
Ő neve Immánuel, ami azt jelenti, 
hogy velünk az Isten.  A karácsony 
a prófétai jövendölésnek a betel-
jesülése, miszerint velünk van az 
Isten. Ha ezt a valóságot tudjuk, 
akkor jöhetnek az életben megpró-
báltatások, akkor is velünk van az 
Isten. Ő azért jött, hogy válaszokat 
adjon nehéz kérdésekre is. Segít 
nekünk a káoszban, segít nekünk 
a bizonytalanságban. Ezt kellene 
ünnepelni!

Ha ismerem az igazságot, és tu-
dom, hogy mit akarok elérni, akkor 
teljes értékű az életem, és ezért le-
gyünk hálásak Jézus Krisztusnak, 
aki eljött közénk!

Közös vacsora

Gyula és Gábor atyák évekkel ez-
előtt vezették be azt a szokást, 
hogy egyik évben az Óplébánián, 
másik évben az Újplébánián ta-
lálkoznak karácsonykor. Idén Gyu-
la atya feladata, hogy szentestén 
elkészítse az ünnepi menüt, amit 
hatan fogyasztanak majd el az Új-
plébánián. A menüsorról egyelőre 
nem árult el többet, ez meglepe-
tés szokott lenni a paptársaknak. 
A családi ünneplésre idén kará-
csony másnapján kerül sor, amikor 
testvéreivel és azok családjával 
találkozik.

Rónaszéki Gábor atya kérdé-
sünkre elárulta, hogy az ünnepek 
alatt nincs lehetősége a család-
tagjaival találkozni, hiszen heten 
vannak testvérek, a testvérek uno-
káinak száma 45, a dédunokákkal 
együtt körülbelül 120 főnek kellene 
teríteni ahhoz, hogy mindenki ott 
legyen az ünnepi asztalnál.

Természetesen az ünnep előtt és 
utána is bepótolják ezt a hiányt, de 
ahogy ő fogalmaz: az itteni egyház-
község az ő családja. A szentestét 
paptársaival tölti, ahogyan évek 
óta hagyomány már.
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Elhunyt Kerék Csaba,  
a legendás testnevelő, edző

Haláleset kapcsán talán még soha nem 
érkezett annyi jelzés, megemlékezés 
szerkesztőségünkhöz, mint amikor el-
hunyt Kerék Csaba, a város köztisztelet-
ben álló pedagógusa, generációk szere-
tett testnevelő tanára. Az alábbiakban 
tanítványai idézik meg emlékét, ami 
mély nyomokat hagyott mindazokban, 
akiknek szerencséje volt ismerni őt.

Életének 82. évében, türelemmel viselt be-
tegség után 2021. december 4-én elhunyt 
Kerék Csaba, a József Attila Általános Iskola 
nyugalmazott testnevelő tanára.

Mindenki Csaba bácsija 1940-ben szüle-
tett Nagybaracskán. A szegedi Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolán diplomázott ma-
gyar-történelem-testnevelés szakon, majd 
a Nagyszőlő Úti Általános Iskolában kezdte 
pedagógusi pályáját.

1971-ben került a József Attila Általános 
Iskolába, amelyhez egész életében hű ma-
radt. Az iskolai sport és nevelés mindig szo-
rosan összefonódott személyével. Tanóráin 
kívül sportköri és egyesületi szinten foglal-
kozott a tehetséges diákokkal. Első sikereit 
tanítványaival kosárlabdázásban, később at-
létika sportágban érte el. 

Sok száz gyermeknek adta át sportszerete-
tét, de fontosnak tartotta azt is, hogy növen-
dékeit megtanítsa az aktuális alapkövetelmé-
nyekre. Nála nem volt olyan gyerek, aki ne 
tanult volna meg kötelet mászni és szekrényt 
ugrani. Több évtizedes pályája során számos 
városi, megyei, országos versenyen szere-
peltek tanítványai sikeresen, amiről a táro-
lókban elhelyezett érmek, serlegek tucatjai 
tanúskodnak. Kerék Csaba neve ismerősen 
cseng az ország atlétikai berkeiben: számos 
magyar bajnokot nevelt ki. Tanítványai közül 
sokan választották hivatásul a testnevelő ta-
nári pályát. Ők adják tovább tudását, elhiva-
tottságát, sportszeretetét a felnövekvő ifjú-
ságnak. Nemcsak edzőként, de sok éven át 
aktív sportolóként is példamutató sportem-
ber volt több sportágban. Testnevelő kollégá-
ival, barátaival, később volt tanítványaival 
hétvégenként együtt kosárlabdázott, focizott.

Nyugdíjas korában is aktív életet élt, nem 
múlt el egyetlen nap sem, hogy ne ment volna 
be szeretett iskolájába edzést tartani, taná-
csokat adni, vagy csak beszélgetni a kollé-
gákkal. Munkásságát több alkalmammal is 
elismerték:

1979-ben Oktatásügy Kiváló Dolgozója
1992-ben Bács-Kiskun Megye Pedagógiai 

Díj
1996-ban Bács-Kiskun Megye Sportdíj
2010-ben Kiskunfélegyházáért kitüntetés
2014-ben Kiskunfélegyháza Díszpolgára
Hiányát már betegsége idején is éreztük. 

Egy nagyszerű embert veszítettünk el sze-
mélyében. Emlékét megőrzik tanítványai, 
pedagógus kollégái, edzőtársai és mindazok, 
akik ismerték. Csaba bácsi egész életét a 
sportnak szentelte, kitörölhetetlen nyomokat 
hagyva városunk – s nyugodtan mondhatjuk 
–, az ország sportéletében!

Dinnyés-Kis Zsuzsanna
tanítvány, sportoló, kolléga

Sosem voltam jó sportoló.
Egy diák voltam a sok Józsefes között. Va-

lamiben azonban mégis különleges: nekem 
Csaba bácsi volt az osztályfőnököm!

Csaba bácsi – aki már a szüleink generá-
cióját is tanította és később a gyerekeinkét 
is – hosszú, legendásan sikeres pályafutása 
alatt mindösszesen két, talán három osztályt 
osztályfőnökölt. Ma már tudom, micsoda ki-
tüntetés ez számunkra!

Nem tudom megítélni, hogy jó pedagógus 
volt-e. Én ahhoz nem értek. De azt tudom, 
hogy ő tanított meg minket az asztalnál he-
lyesen ülni, ahogy egy polgári családban ta-
nították volna, ha oda születünk. És bizony, 
már őszülő halántékkal ma sem merek jó tár-
saságban felkönyökölni az asztallapra…

Arra is ő tanított, hogy legyünk őszinték 
és egyenesek. Talán, mert ő is az volt. Em-
lékszem, amikor nem jött el osztálytársunk 
Norbi temetésére, ott ültünk néhányan Csaba 
bácsinál a szobájában és ő nekünk, rólunk 
mesélt. Közben pedig folytak a könnyei.

Nem volt gyereke. Mi voltunk a gyerekei.
Számunkra – a 8/a számára – a zsibongó-

nak és a földszinti aulának mindig volt egy 
sajátos atmoszférája, és riadt tekintettel fi-
gyeltünk, ha Csaba bácsi halk lépteit véltük 
hallani. Ettől ugyanúgy összerezzentünk, 
mint élces hangjától, ha hozzánk szólt. Év-
tizedek múltán is, ha belépek az iskola hű-
vös aulájába, mindig fülelek, hátha ő jön a 
folyosón.

Szerencsés vagyok. Két hete még megfog-
hattam a kezét. Átadtam az osztálytársak 
üdvözletét. Épp felgyógyult egy betegségből. 
Vidám volt, sorolta a neveket, hogy mennyien 
hívták telefonon. Azt üzente, hogy minden-
kit puszil és mehetünk hozzá látogatóba. Mi 
pedig nem búcsúzni szerettünk volna Csaba 
bácsi.

Isten veled!
 Egy volt tanítvány

In memoriam 
Balázs Gáborné 
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola szomorú szívvel búcsúzik 
Balázs Gáborné nyugdíjas pedagógustól, 
kedves kollégánktól, aki november 3-án, 
87 évesen elhunyt. 

Balázs Gáborné 
Mészáros Rozá-
lia Kiskunfélegy-
házán született 
1934. szeptember 
22-én. Az álta-
lános iskolai ta-
nulmányai után 
a tanítóképzőt 
Kiskunfélegyhá-
zán végezte. A So-

mogy megyei Táska községben 1955-ben kez-
dett gyakorlóévesként, majd általános iskolai 
tanítóként dolgozott a kis faluban. Két év után 
Tiszaújfalu lett újabb állomáshelye, majd 1957-
től 1961-ig Kunszállás-Fülöpjakabon végezte 
oktató-nevelő munkáját. Ez után Kiskunfélegy-
házára került, ahol 10 évig tanított a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában a volt járványkórház 
épületében, amely először a Szabadság-téri 
Általános Iskola, később a Kossuth utcai Álta-
lános Iskola igazgatósága alatt működött. Egy 
évig tevékenykedett a Kossuth utcai iskolában. 

Az 1973-ban megnyíló Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola fogadta be mind az ének-zenei 
tagozatos növendékeket, mind pedig az egykori 
Kossuth utcai iskola diákjait, ekkor került Ro-
zika néni is a Batthyányba, ahonnan 1990-ben 
ment nyugdíjba.

Balázs Gáborné 1955-ben ment férjhez. Há-
zasságából két leánygyermeke született, akik 
szintén a tanítói állást választották hivatásuk-
nak a Batthyány Lajos Általános Iskolában. 
Munkáját hivatalosan is elismerték. 1988. jú-
nius 5-én a „Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsa Kiváló Munkáért” kitüntető jelvényt 
adományozott számára.

Nyugdíjba vonulása alkalmából, 1990. június 
2-án megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlé-
kérmet a nevelés, oktatás érdekében végzett 
több évtizedes áldozatos munkájáért. Arany 
Oklevelét 2004-ben, a Gyémántdiplomát 2014-
ben, Vasdiplomáját 2019-ben vehette át.

Meggyőződéssel és személyes példamuta-
tásával nevelte tanítványait, gyermekeit, ké-
sőbb unokáit a tisztességre, a kötelességek 
teljesítésére, egymás megbecsülésére. Életét 
és munkáját a lelkesedés, az emberek iránti 
érdeklődés, a pontos munka, a szellemi fris-
sesség jellemezte. Kedves, mosolygós, derűt 
árasztó lénye hiányozni fog életünkből.

„Ma sem volt könnyű élni. Nem lesz könnyű 
sosem. De érdemes volt! – s mindig érdemes 
lesz, hiszem!” (Váci Mihály)

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük!
Kiskunfélegyházi  
Batthyány Lajos  

Általános Iskola Tantestülete
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30 évvel ezelőtt, 1991 máju-
sában a Félegyházi Hírek nevű 
lap közölte, hogy Megalakult 
Kiskunfélegyházán a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat helyi 
csoportja. A csoport vállalta az 
alapító, Csilla von Boeselager 
(Fényes Csilla) által kitűzött 
cél megvalósítását: a hit vé-
delmét és a rászorultak segí-
tését. Ezt a programot a Szent 
István Templom akkori plébá-
nosa, Stein Ernő atya (2002-
ben Kiskunfélegyháza díszpol-
gára) ismertette az újságban.

A helyi csoport szervezését dr. 
Édes István és dr. Nánási Erzsé-
bet vállalta. Munkájukat jelentősen 
támogatta Laczkó Gyula, aki váro-
sunk közéletében már a rendszer-
váltás előtt is jelentős szerepet ját-
szott. 1992-ben megalakult a helyi 
ifjúsági csoport is, Rosta Ferenc 
tanár úr vezetésével. Ez 1998-ig 
végezte sikeres karitatív tevékeny-
ségét. Köszönet illeti munkájukat! 
Kár, hogy nem tudott kialakulni szo-
rosabb kapcsolat a felnőtt csoport 
és a fiatalok között.

2013-ig dr. Nánási Erzsébet irá-
nyításával dolgozott a helyi szere-
tetszolgálat. Halála után 2014-ben 
Farkas Ádám vette át a staféta-
botot, majd 2017-ben Simon Edi-
na vállalta e nehéz feladatot. Az ő 
irányításuk alatt megújult és meg-
erősödött a helyi csoport. Nemcsak 
az élelmiszer- és ruhaadományok 
gyűjtése és osztása lett fontos, ha-
nem a fiatal korosztály bevonása 
a karitatív tevékenységbe. Kiemel-
ten segítjük a súlyosan fogyatékos 
gyermekeket nevelő családokat és a 
nagycsaládokat. A tanyagondnokok 
közreműködésével rendszeresen 
segélyezzük a külterületen, tanyá-
kon élő rászorultakat. Gyermek-
táborokat és különböző gyermek-
programokat szervezünk, többek 
között Máltai Mikulás ünnepsé-

günket, amelynek keretében min-
den évben sok gyermeket tudunk 
megajándékozni. Erzsébet napján 
a Nádasdy utcai szociális otthonba 
visszük házi készítésű süteménye-
inket, amelyeket a Hajagos Gyula 
atya által celebrált mise után adunk 
át a szeretetre éhes lakóknak. Az 
ünnepek közeledtével minden év-
ben élelmiszercsomagok osztásá-
val igyekszünk szebbé varázsolni a 
nagycsaládok és egyedül élő idősek 
karácsonyát. Lassan két éve már, 

hogy csoportunk oszlopos tagja, 
Csengődi Gáborné vezetésével a 
környező kis településekre is jutta-
tunk el adományokat.

A félegyházi csoport fennállá-
sának 30. évfordulójáról október 
25-én emlékeztünk meg. Délután 
5 órakor az Újtemplomban misén 
vettünk részt, majd az új közös-
ségi házba vonult át a tagság és 
a meghívott vendégek. Ez alka-
lomból tette nálunk tiszteletét a 
Dél-Alföldi Regionális Központ 

ügyvezetője, dr. Rigó Orsolya 
és Kiskunfélegyháza díszpolgára, 
Laczkóné dr. Szabó Klára, Lacz-
kó Gyula özvegye. Az összejövetel 
első részében vetítéssel egybekö-
tött előadást tartott Mayer Lász-
lóné tagtárs a 80 éve született 
alapítóról, Fényes Csilláról, majd 
Simon Edina értékelte az elmúlt 
30 év munkáját. Ezt követően 
dr. Rigó Orsolya üdvözlő szavai 
hangzottak el, majd megtörtént 
az elismerő oklevelek kiosztása. 
Dr. Édes István és Laczkó Gyula 
posztumusz Máltai Emlékérmet 
és Emléklapot kapott, két alapító 
tagunk Endre Sándorné és Kósa 
Jánosné Máltai Emlékérmet. 
Csoportunk tagjai és segítői pedig 
a Máltai Szeretetszolgálat kitűző-
jét és emléklapját vehették át. 

Végezetül terített asztal mellett 
értékeltük az elmúlt 30 évben vég-
zett munkákat. Érdemünk, hogy 
az ökumenizmus szellemében 
dolgozunk, a lakosság számára 
hitelesek vagyunk. Ugyanakkor 
a félegyházi Máltai is segítségre 
szorul! Hálás szívvel köszönjük tá-
mogatóinknak, adományozóinknak 
mindazt a sok felajánlást, amivel 
hosszú évek óta segítik munkán-
kat. És kérjük Krisztus szavaival: 
„Adjatok és adnak majd nektek is!” 
(Lukács 6,38).

Mayer Lászlóné Máltai tag        
Mayer László önkéntes segítő

Adventi keresztállítás 
Idén is felállította a főtéren a kettős keresztet a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Kiskunfélegyházi Szervezete, december 5-én. 
Az ünnepséget egy héttel korábbra tervezték, de a járványhelyzet 
miatt halasztották el. Köszöntő beszédet mondott Kollár László 
a párt helyi elnöke. Az ünnepséget Kiss Ákos Jenő és Toldi Níla 
dalai tették teljessé. Tekerőlanton közreműködött Nagy Tünde, 
verset mondott Sövény Tibor előadóművész.

Kollár László így szólt a megjelen-
tekhez: – Szinte már megszokás-
ból jövünk össze ezen alkalomból, 
hogy megmutassuk, vannak még 
olyanok, akiknek a szeretet, egy-
más társasága többet ér, mint a 
fekete péntek vagy a pénzmam-
mon hajszolása. Mindannyian por-

ból és hamuból vétettünk és azzá 
is leszünk. Csak az nem mindegy 
mi történik a két végpont között. 
Ki hogyan éli az életét. Akinek van 
egy helyes és előremutató érték-
rendje, az úgy tud élni és az életé-
vel hatni, hogy az a többiek, a külső 
szemlélők, a más vallásúak szá-

mára is követendő és példamutató 
legyen. Krisztus urunk tanúságai 
erről szólnak. Aki követi tanítását, 
megtalálja a járható utat. Az ő ta-
nítása szerint hívjuk fel a figyelmet 

mi is eme kereszt állításával az 
ünnep bensőségességére, meghitt-
ségére, a család fontosságára, a 
szeretet erejére, az ünnepvárásra, 
az eljövetelre.

30 éves a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
kiskunfélegyházi csoportja

Várják az adományokat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiskunfélegyházi csoportja 
egész évben várja a szezonális – az évszaknak megfelelő –, jó 
minőségű ruha- és cipőfelajánlásokat, valamint a tartósélel-
miszer- és háztartásieszköz-adományokat. 

Karácsony közeledtével és a téli 
idő beálltával megnövekedik az 
igény a tartós élelmiszerekre, fő-
ként konzervekre, száraztésztára, 
rizsre, cukorra, olajra, emellett a 
gyermekjátékokra, édességekre. 
A felajánlásokat Kiskunfélegyhá-
zán a Móra-tér 11. szám alatti 
irodában adhatja le minden ked-
ves adományozó hétfőtől pénte-
kig 8 és 15 óra között. Kivételt 
képez ez alól a december 16-21. 
közötti időszak.

Amennyiben a vírushelyzet en-
gedi, az „Adni Öröm” gyűjtési ak-

ciójukat december 16-20. között 
tartják, a Spar üzletekben, 8-tól 
18 óráig az üzlet nyitvatartási 
idejében! 

A fenti időszakban tartósélel-
miszer-adományaikat leadhat-
ják a Máltai Szeretetszolgálat 
önkénteseinek a Spar üzletek 
bejáratánál.

A beérkező adományokból ka-
rácsonyi csomagokat készítenek 
nagycsaládok és egyedül élő idő-
sek számára.

Segítségüket a rászorulók ne-
vében is hálásan köszönik!
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Holland-magyar karácsonyi hagyományok 
Hermkens Edit festőművész betekintést engedett lapunknak 
karácsonyi szokásaikba. Férje révén a holland hagyományokat 
nagyon jól ismeri, hiszen Dennis Dél-Hollandiából, Limburgból 
származik és immár 24 éve él Magyarországon. 

Náluk a karácsony egészen más-
képpen van, mint Magyarországon. 
Hollandiában nincs hagyományos 
értelemben vett szenteste, náluk 
december 25-e és december 26-a 
a karácsony. Ajándékozni korábban 
egyáltalán nem volt szokás náluk, 
ma már azért kisebb értékű tár-
gyakat adnak egymásnak ezeken 
a napokon. Az igazi ajándékozás 
az ő országukban december 6-án 
zajlik, akkor kedveskednek szeret-
teiknek nagyobb meglepetéssel. A 
holland ajándékokat a Sinterklaas 
hozza, aki a mi Mikulásunkkal azo-
nos. Sinterklaas Spanyolországból 
érkezik hajóval Groningenbe, majd 
szürke lován járja az országot. 
Vele jön Zwarte Piet is, aki nálunk 
a krampusz megtestesítője. A hol-
landok is állítanak karácsonyfát, 
de a szaloncukrot nem ismerik. 
Edit elmesélte, hogy férje először 
nem rajongott ezért az édessé-

gért, de mára már megszerette, 
a kedvence a zselés. Ehhez köze 
lehet annak is, hogy az ő orszá-
gukban gyakorlatilag mindenki 
gumicukor-fogyasztó.

Megtudtuk, hogy a holland ka-
rácsonyi menü leginkább a francia 
konyhával hasonlatos: krémleve-
sek, marhahúsleves, frissensültek 
alkotják, ami jellemzően steak pá-
rolt zöldségekkel, friss salátával és 
lisztes krumpli állagú körettel. Ez 
gyakorlatilag főtt burgonya, vajon 
hempergetve. Desszertnek hemel-
se moddert fogyasztanak, ami 
habos csokoládékrém. Edit na-
gyon ízletesesnek találja a holland 
ételeket, anyósa szerint viszont 
– mint mondja – a magyar ételek 
olykor finomabbak.

Ha viszont a férje kedvében sze-
retne járni, több szempontot kell 
figyelembe vennie. Dennis ugyan-
is nem tudta megszeretni például 

a töltött káposztát, a pacalt és a 
mákos ételeket. Számára idegen 
látvány a csirkét, vagy bármilyen 
más szárnyast egészben elkészít-
ve, csontjaival együtt az asztalon 
látni.

A két gasztronómiai kultúra 
most már jól megfér egymás mel-
lett a házaspár konyhájában, meg-

kedvelték és elfogadták egymás 
hagyományait, szokásait. Szentes-
téken finom vacsorát fogyaszta-
nak, és általában náluk találkozik 
az egész család. Ma már magyar 
szokások szerint az ajándékokat 
ekkor adják át, és lopva helyezik 
a fa alá, amit előbb gyönyörűen 
feldíszítenek.

Minden hely jó, ha jót teszel bele
Eva Susanne Solberg-Ónodi tizenhat éves koráig a messzi Nor-
végiában nőtt fel. Ezt követően az édesanyjával Angliába költöz-
tek, ahol a fiatal felnőtt éveit töltötte. Informatikusként végzett 
és egy számítógépes játék hozta el számára a szerelmet egy 
félegyházi fiatalember személyében. Azóta két fiuk született és 
megszerette országunkat, városunkat, és nem utolsó sorban a 
nyelvet is kiválóan megtanulta. Beszélgetésünk közben a két kis 
csibész pasas körülöttünk sertepertélt, és kitartóan kínálgattak 
anyukájukkal a közösen készített mézeskalácsból. A sütemény 
illata és fenséges fahéjas íze kiváló alapot adott a karácsonyi 
népszokások megvitatására, engem pedig megerősített abban, 
hogy egyszer el kell látogatnom a trollok különleges országába. 

– Hogyan kerültél Magyaror-
szágra, Kiskunfélegyházára?

–  Évekkel ezelőtt egy online 
játékot játszottam, a World of 
Warcraft-ot. Ez egy interneten ke-
resztül, online módon játszható 
szerepjáték, aminek köszönhető-
en a világ számos pontjáról sze-
reztem barátokat. A férjemmel, 
Péterrel is ez által ismerkedtünk 
meg, bár ő nem szeretett soha-
sem játszani. Egy barátom, akivel 
játszottunk, mutatott be bennün-
ket egymásnak. Először virtuális 
barátok lettünk, most pedig már 
férj és feleség vagyunk. Két cso-
dálatos gyerekünk született: Péter 
és Tamás. 2011-ben Budapestre 
költöztem, ahonnan Kiskunfélegy-
háza lett a végállomás. Nagyon 
szeretem ezt a várost, hiszen 

minden hely jó, ha jót teszel bele. 
Igyekszem a jót beletenni. Az itteni 
emberek nagyon kedvesek, köny-
nyű volt beilleszkednem. A férjem 
családja, de legfőképpen az anyó-
som nagy segítségemre volt ebben. 
Sétáink közben rengeteg emberrel 
összefutottunk, akiknek bemutatva 
a közösség részévé váltam én is.

– Miben más a norvég kará-
csonyi kultúra a magyarhoz 
képest?

– Nálunk nem a Jézuska hozza 
az ünnep javát, vagyis a fát és az 
ajándékokat, hanem a Mikulás. 
December 23-án este mi már ün-
nepeljük a „kis karácsonyt”. Ekkor 
a távolabbi családtagok, barátok 
találkoznak és közösen elfogyaszt-
ják a tipikus norvég tejberizst, a 
„riskrem”-et. Ennek az ételnek a 

különlegességét a házi gyümölcs-
lé adja, amivel leöntjük a vaníli-
ás tejszínben megfőtt rizst. Úgy 
készítjük el a mennyiséget, hogy 
másnapra is maradjon belőle. Ez 
lesz az ebéd, majd a desszert is. A 
szentestei vacsorát megelőzi egy 
kedves játék: egy mandulaszemet 
elrejtünk a rizskrémben, és aki 
megtalálja, az lesz a szerencsés. 
A vacsora általában bárányborda 
sütve, vagy sült, bőrös császársza-
lonna. Szoktunk enni „lutefisk”-et 
is, ami egy szárított, sós halétel, 
de én nem szeretem. Még a közös 
vacsora előtt elmegyünk együtt a 
templomba, majd hazaérve a fát 

körbe álljuk, éneklünk, ajándéko-
zunk. Az ajándék átadása kicsit 
másként zajlik, mint a magyar 
családok többségénél: nálunk egy-
szerre csak egy ember kap aján-
dékot, a többiek megvárják, amíg 
kibontja. Így jobban tudunk figyelni 
a másik reakciója, örömére. Már 
nagyon várom az idei karácsonyt, 
szeretem a lakást gyertyákkal dí-
szíteni, ez a gyermekkorom érzé-
sét hozza vissza. Remélem, hogy 
a külföldön élő családtagjaimmal 
is fogunk tudni találkozni, hiszen a 
szerető család a legnagyobb aján-
dék számomra.

 V. B. 
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Karácsonykor sem adnak kosarat 
Meghitten telik a karácsony és az ünnepek Simon Zoltán sport-
szervező és kosárlabdaedző, valamint párja, Dévay Marina szá-
mára. Kisfiuk, Zorán, novemberben lett egy éves, így számára is 
nagy élmény a karácsony és az azt övező ünnepi előkészületek. 

Simon Zoltán Szerbiában, a vaj-
dasági Nagykikindán született. 
Onnan sodorta el az élet Kiskun-
félegyházára, ahol elsőként ko-
sárlabdaedző lett, míg az utóbbi 
években a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnok sportszervezőjeként 
is tevékenykedik. 

– Hogyan zajlanak az ünnepi 
előkészületek?

– Amióta egy családot alkotunk, 
még jobban várjuk a decembert. 
Engem még leköt a sportcsarnoki 
munka, az edzések, meccsek, ad-
dig Marina becsempészi az ünnepi 
hangulatot a házba, a lelkünkbe. De-
cemberben megjelennek a díszek és 
természetesen az adventi koszorú. 
Tudatosan nem a drága ajándékvá-
sárlásról szólnak a napjaink. Próbá-
lunk egyedi ötletekkel, élményekkel 
meglepetést okozni a másiknak. 
Adtunk már ajándékba színházi és 
egyéb rendezvényre, eseményekre 
szóló belépőket. Részt veszünk ka-
rácsonyi kezdeményezésekben is, 
mint például a cipődoboz-akció. A 
gyerekeinket is abban a szellemben 
neveljük, hogy adni jó!

– Hogy ismerkedtél meg 
Marinával? 

– A kosárlabda hozott össze min-

ket. Félúton találkoztunk: Ő Buda-
pestről, én a Vajdaságból jöttem. A 
találkozásunkkor Marina lányának, 
Zsannának én voltam a kosárlab-
daedzője. Ő is sportolt, így egyből 
megértettük egymást. Egy élet-
vidám, határozott nőt ismertem 
meg benne. A kapcsolatunk később 
kezdődött, amikor is 19-re lapot 
húztam, és megkértem, hogy ne 
költözzenek el a városból. 40 évet 
vártam rá és éreztem, hogy nem 
szabad elengednem. Még abban az 
évben össze is házasodtunk. Fon-
tos dátum ez, hiszen szülei 44. há-
zassági évfordulóján mondtuk ki a 
boldogító igent nem máshol, mint 
a városi sportcsarnok közepén, 
2017. december 29-én. 

– A kicsi Zorán már elmúlt 1 
éves, hogyan karácsonyoztok? 

– Volt, hogy otthonunktól távol 
ünnepeltük a karácsonyt. Zorán 
születésével ez megváltozott, itt-
hon leszünk. Igényeljük is, hogy 
együtt legyen a család. Kíváncsian 
várjuk, hogy Zorán mit fog szólni 
a nagy karácsonyfához és persze, 
hogy hol lesz a fa biztonságban. 
Lesz idő sok játékra és nevetésre 
is. Évek óta ezt vártuk, hogy gye-
rekzsivajjal legyen tele a ház.

– Mi kerül az ünnepi asztalra? 
Akadnak-e olyan házi, hagyo-
mányos specialitások, amiknek 
mindenképpen helyük van? 

– Minden évben szavazásra bo-
csátjuk, hogy mi legyen a menü. 
Öt éve leszünk együtt, de még 
nem volt olyan, hogy ugyanaz ke-
rült volna az ünnepi asztalra. Idén 
egy hagyományos szerb ünnepi 
fogás készül, a lovačke šnicle sa 
šampinjonima, azaz vadász steak, 
csiperkegombával. A süteményfe-
lelős pedig már több éve Zsanna. 
Szeretjük a hagyományos karácso-
nyi ételeket. Halászlével és töltött 

káposztával a szüleink is várnak 
minket.

– Mit terveztek az ünnepekre? 
Kirándulásra, pihenésre, csa-
ládlátogatásra is jut idő? 

– Elég aktívan pihenünk, mind-
egyikre szánunk időt. Szinte már 
hagyomány, hogy minden évben 
van társasjáték a fa alatt. Ez ösz-
szehozza a család, a barátok ap-
raja-nagyját. December 29-én lesz 
a házassági évfordulónk. Azt ter-
vezzük, hogy Zlatiborba utazunk 
egyet szánkózni és ott ünnepeljük 
az újévet, persze ez függ a járvány-
helyzettől is. G. Z.

Elsőkönyves meseíró
December 17-én jelenik meg Fliszár Károly első mesekönyve, 
Zümike, a méhecske címmel. A könyv hivatalos bemutatójára 
december 21-én, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban kerül sor, 
17 órakor.

A szerző elárulta, hogy a me-
sekönyv főszereplői a méhe-
ken kívül saját nagyszülei. 
Hétéves koráig anyai nagy-
szüleinél laktak Pécelen, ami 
a történet helyszíne is egy-
ben. Fliszár Károlytól meg-
tudtuk, hogy a főiskolás évei 
alatt már írt verseket, ám 
utána évtizedekig nem ál-
dozott ennek a tevékenység-
nek. 2020-ban a pandémia 
aztán újra az írás felé terelte, 
és abban a nehéz helyzet-
ben egy kis derűt szeretett 
volna szolgáltatni azoknak, 
akik olvassák a műveit, így még 
abban az évben megszületett Az 
élet humora – igaz történetek a 

múltból című könyve. Ezt követ-
te már 2021-ben a Nyitott ablak 
című, ami novellákat, emlékeket, 

verseket tartalmaz. Itt vélemé-
nyét fogalmazza meg többek kö-
zött a szeretetről, a tanításról, a 
pedagógiáról.

Első mesekönyve és a méhek 
kapcsán elmondta, mennyire fon-
tosnak tartja a szakszerűséget, 
ezért úgy kívánta a gyermekek 
elé tárni a méhek mindennapja-
it, hogy azok hitelesek legyenek, 
mégis szórakoztatóak. Zümike 
története először versben szü-
letett meg, majd változtatott a 
műfajon és így formálódott meg 
rövid epizódok, történetek for-
májában a kötet. Három fontos 
dologra hívta fel a figyelmet a 
mesék kapcsán: valami pluszt ad-
jon, legyen szakszerű és ne legyen 
unalmas. Mindezek mellett szük-
séges volt egy olyan képi világ is, 
amit a gyermeki szem szívesen 
és szeretettel fogad. Így jött létre 
az együttműködés Tarjányi Xé-
nia művésztanárral, aki megte-
remtette Zümikét, immáron képi 
formában.

Tarjányi Xénia elmondta, hogy 
több könyvnél működött már köz-
re, de ez volt az első mesekönyv, 
amit illusztrált. Először nála is 
tanulmányozással kezdődött a 
munka: a méhekről képeket, vi-
deókat nézett, megfigyelte eze-
ket az állatokat, inspirálódott. 
Egy kislány kölcsönözte arcát 
Zümikének, így formálódott meg 
a mesefigura alakja, majd a hoz-
zá tartozó környezet is. A képek 
uralkodó színei a smaragdzöld és 
a sárga. Elmondta, hogy gyerek-
fejjel kellett gondolkodnia, elme-
rülni ebben a világban, aztán már 
ment a folyamat magától. 

Fliszár Károly hozzátette: igazi 
csapatmunka volt a mesekönyv. 
Xénia csodálatos képei mellett 
közreműködött Molnár Valéria, 
aki hangját kölcsönözte a mesé-
nek és Bajovics Milán zeneszer-
ző, hegedűművész is. További 
információk és a hangoskönyv 
megtalálható a zumike.com ol-
dalon. Z. A.
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Egy hamisítatlan erdélyi karácsonyi menüre érkeztünk a félegy-
házi Ónodi családhoz. Nem is maradtunk éhesen, de ennél sokkal 
többet kaptunk: történetet két élet, két család, két kultúra össze-
fonódásáról, anekdotákat cserfes gyermekszájakból, betekintést 
egy otthonba. Ahol a gyerekek rajzolhatnak a falra, a váratlan ven-
dégnek mindig jut egy teríték, a pityókás kenyér kemencében sül 
és ebéd közben – szerencsére – szabad beszélgetni. 

Ónodi Árpád, a Rocktár vezetője 
és dr. Ónodi Izabella fogorvos, 
önkormányzati képviselő gyerekei, 
Rózsa és Máté mondják az asztali 
áldást: „Aki ételt, italt adott, an-
nak neve legyen áldott!” Az asztalt 
szépséges öreg tányérokkal terí-
tették meg, az előétel már az asz-
tal közepén. Nemrégiben egy plusz 
teríték is felkerült, mert váratlan 
vendég érkezett. A feleség földije 
hazautazóban segítségre szorult: 
amíg az autóját javították, meg-
pihent az ismerősnél. A családfő 
felszeli a kenyeret, a háziasszony 
áfonyapálinkát tölt a poharakba, 
miközben elmondja, hogy a böff-
saláta (nálunk franciasalátaként 
ismert) az orjalevesben főtt zöld-
ségekből készült. A leveshúst ez-
úttal nem darabolta bele, hanem 
házi reszelt tormával kínálja. 

Míg az előételt kanalazzuk, meg-
idézzük a szülők találkozásának – 
ma már feltétlenül sorsszerűnek 
tűnő – körülményeit. 

Izabella távoli rokona is tagja volt 
annak a motoros csapatnak, akik 
Dévára látogattak el, majd a tervek 
szerint Kézdivásárhelyre mentek 

volna tovább. Végül azonban mind-
össze ketten vállalkoztak az útra, 
egyikük volt Árpi. Annyit tudtak, 
hogy a helyi fogorvos várja majd 
őket, és megmutatja a szállásukat. 
Árpi egy megtermett idős asszony-
ra számított, helyette egy pici, töré-
keny, de tűzrőlpattant fiatal lánnyal 
ismerkedett meg, aki kék szemeivel 
és ízes székely beszédével azonnal 
elrabolta a motoros rocker szívét. 
Nem is tagadja: szerelem volt ez, 
első látásra. Ráadásul viszonzásra 
talált. Egy ideig kétlaki életet éltek, 
de 2010-ben úgy döntöttek, hogy 
Kiskunfélegyházán alapítanak csa-
ládot. És így lett.

Hamarosan megszületett Máté, 
majd jött Rózsika. Igaz, ő nem 
mindig elégedett a másodszülött 
státusszal. Mint szülei mesélik, 
egyszer, amikor elege lett bátyja ko-
rából adódó előjogaiból, kijelentet-
te: „unom már, hogy mindig a Máté 
születik meg először!” Egyébként 
újságírói kérdéseim sem nyerték el 
a tetszését, szerinte inkább Gofri-
ról, a tacskójukról kellene cikket ír-
nom. Máté elmélkedő típus. Amel-
lett, hogy imádja a rock zenét, de 

tekerőlanton is szívesen muzsikál, 
mindig dolgozik néhány projekten. 
Most többek között az iskolai jég-
pálya kialakításának részleteit ké-
szíti elő. Ha a program összeállt, 
diákönkormányzati tagként meg-
fontolásra az iskola vezetősége elé 
fogja terjeszteni.

A reszelt tésztával tálalt or-
jalevest töltött káposzta követi 
a menüsorban, ami a család sa-
ját kemencéjében készült. Akkor 
került be, miután a pityókás ke-
nyér elkészült. Ugyanis vétek lett 
volna veszni hagyni a maradék 
meleget. A háziasszony mázas 
cserépedénybe rakta a szármákat 
a füstölt nyúljának nevezett bor-
daporccal együtt, és az egészet 
bőven megszórta otthonról hozott 
szárított csomborral. Az edényt 
egész éjjelen át a kemencében 
hagyta. A végeredmény igazán 
fenséges lett. 

A kemencét egyébként tavaly-
előtt építették a belvárosi ház 

Ünnepről és hétköznapokról terített asztalnál
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Ünnepről és hétköznapokról terített asztalnál

A karácsonyi menü összeállítása talán még az ajándékok ki-
választásánál is nehezebb. Vannak, akik már az ünnepek előtt 
tervezgetik, hogy milyen menüsorral kedveskedjenek a család-
nak, rokonoknak, de akadnak olyanok is, ahol évtizedek óta a 
megszokott fogások kerülnek az asztalra. Olvasóink mesélnek 
az ünnepi asztal összeállításáról.

Fekete-He-
gedűs Orso-
lya (28): – A 
korábbi évek-
től eltérően 
idén sajnos 
nem tudunk 

olyan nagyszabású családi ösz-
szejövetelt tartani, mint az szokás 
nálunk. Nagyon sajnálom, mert a 
klasszikus karácsonyi menü így 
elmarad, mint a halászlé, a töl-
tött káposzta, sós és édes süte-
mények sokasága. Most az álta-
lunk különösen kedvelt ételeket 
fogjuk elkészíteni és szűk körben 
elfogyasztani. 

Bánki Hor-
váth Mihály 
(48): – A ka-
rácsony ná-
lunk mindig 
együtt jár a 
közös sütés-

sel-főzéssel. Szerencsére a halat 
nemcsak szereti, hanem az elké-
szítésében is szívesen vesz részt 
minden családtag. Így szenteste is 
a halból készült fogások lesznek 
az ünnepi asztal főszereplői: ha-
lászléként, sütve, rántva. Kell is a 
könnyedsége, mert a nagymamák 
süteményeinek sohasem tudunk 
ellenállni.

P e l i k á n 
I s t v á n n é 
(64): – A mi 
csa ládunk-
ban a ha-
gyományok-
tól eltérően 
alakultak a 

karácsonyi szokások: a szentestét 
István névnappal egybekötve, na-
gyobb családi körben ünnepeljük. 
Az ünnepi asztalon helyet kap a 
tyúkhúsleves, pörkölt nokedlivel, 
vagy burgonyával, amihez saját 
készítésű savanyúságot szolgá-
lunk fel. Aki nem szereti a pör-
költet, annak többféle sült hússal, 
majonézes salátával és házi be-
főttel kedveskedem. A süteménye-
ket is magam készítem, nagyon 
szeretjük a diós-citromos tortát, 
ami a specialitásom. A karácsonyi 
közös ebéd után nem maradhat 
el a jó kis kártyaparti sem. Kará-

csony másnapján pedig a sok-sok 
éve meglévő baráti társasággal 
ünneplünk közösen.

Rosta Fe-
renc (69): 
– Már gye-
rekkoromban 
is a pulyka 
k ü l ö n b ö z ő 
e l kész í t é s i 
módjai voltak 

jellemzőek a családi vacsorák-
ra. Ez alól a mostani karácsonyi 
menü sem kivétel. Családi recept 
alapján készítjük el a különbö-
ző pulykából készült fogásokat. 
Szenteste leginkább hidegtálakat 
szolgálunk fel, amelyeken kol-
bász, sonka és egyéb hústermé-
kek kapnak helyet. Az édességek 
tekintetében hagyománytisztelők 
vagyunk, így egy sok-sok évtize-
des kipróbált recept kap helyet az 
ünnepi asztalon.

Körkérdés – Mi kerül az ünnepi asztalra?

udvarán, a terasz végében. Egy 
kedves ismerős készítette el téglá-
ból, sárral és szalmával tapasztva, 
meszelve. 

A szakszerű felfűtés Árpi munká-
ját dicséri. Először száraz rő zsével 
begyújtott, arra nyárfát, majd 
meggyfát rakott. Amikor elkészült a 
megfelelő parázs, széthúzta a sütő-
tér szélére. A kenyeret akkor lehet 
betenni, amikor a kemence alján 
lévő samott-tégla megkarcoláskor 
szikrázik. Ha a hőfok nem elég ma-
gas, a kenyér közepe nyers marad, 
ha viszont túl meleg, egyszerűen 
elég, akár lángra is kap. Márpedig 
nagy kár volna érte, mert Izabella 
kovásszal kelesztette, hagyományo-
san dagasztotta. Sütéskor a vastag 
kéreg feketére sül, amit megszegés 
előtt levernek a kenyérről. 

Az étkezést kávé, és otthoni re-
cept szerint készült aprósütemé-
nyek koronázzák meg.  

Azt még nem döntötte el a csa-
lád, hogy az idei karácsonyt itthon, 
vagy Erdélyben töltik. Néhány éve 
Kászonban vásároltak egy házat, 
ahova gyakran és örömmel mennek. 
A nagyszülők ott is, itthon is fontos 
szerepet töltenek be az életükben, 
és jól megfér egymás mellett a két 
kultúra és hagyománykör is. 

– Ha itthon töltjük az ünnepet, 
Árpi szüleinek családi hagyomá-

nyai szerint áll össze a menüsor, 
például halászlé és pacal szerepel 
a kínálatban. Ha hazamegyünk, 
az otthoni klasszikus karácsonyi 
ételeket fogyasztjuk. Ez szen-
teste általában sülteket jelent 
krumplipürével, és az elmarad-
hatatlan süteményekkel. Amikor 
elmegyünk az éjféli misére, a már 
elkészített töltött káposztát kihú-
zom a fával fűtött tűzhely szélé-
re, így hazaérésig meleg marad. 
Úgy mondjuk ezt, hogy megesz-
szük Mária radináját. Persze az 
ajándékozás sem marad el, a ki-
sebb-nagyobb meglepetéseket a 
Jézuska hozza a fa alá. Mi mindig 
meglepjük egymást Árpival és a 
szüleinkkel is, a gyerekek pedig le-

vélben mondják el az angyalkának 
a kívánságukat. 

Ahhoz kétség sem fér, hogy Er-
délynek külön helye van a család 
szívében. Ahogy mondják, az egy 
másik világ. Egymás szavába vág-
va mesélik az élményeket nagy ki-
rándulásokról, emberekről, és van 
néhány medvés sztorijuk is. Példá-
ul Miklósról, aki olyan gyakori lá-
togató a Nyergestetőn, hogy az ott 
lakók nevet is adtak neki. 

S bár nagyon szeretnek ott lenni, 
amikor Izabellát arról kérdezem, 
hol van az ő otthona, gondolkodás 
nélkül felel: itt, Félegyházán. 

– Mondják, hogy az otthon ott 
van, ahol a családod. Engem ezen 
kívül is sok minden köt ide. Példá-

ul az alföld, ami feledtetni képes 
velem az erdélyi hegyek hiányát. 
Amikor hazamegyünk, jó túrázni a 
havas csúcsok között, de számom-
ra kedves az itteni táj kitárulkozá-
sa is. Aztán itt van a képviselőség, 
amit időközben nagyon megszeret-
tem. Sokat segített ez a munka egy 
számomra újfajta kommunikáció 
elsajátításában: míg a harcias szé-
kely természet könnyen megharag-
szik ahelyett, hogy elmondaná a 
sérelmét, itt sokkal nyíltabbak az 
emberek. Az idő múlásával én is 
empatikusabb lettem. Úgy fogal-
maznék, hogy 2014 óta felnőttem 
a feladathoz. Nagyon sokat köszön-
hetek Félegyházának! Ez a város 
befogadó volt velem.   Tóth Timea



2021. december 17.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK14

Egyre népszerűbbé váltak az elmúlt években a házi készítésű és 
természetes anyagokból álló natúrkozmetikumok. Ezek egyik fő 
zászlóvivője Viraczkó Andrea, akinek termékeit számos környék-
beli fesztiválon és rendezvényen megcsodálhatjuk az év során. 
Mivel ismeri a készítmények jótékony hatásait, javaslatot is szí-
vesen ad az érdeklődőknek. Vallja ugyanis, hogy egyik-másik 
natúrkozmetikummal többfajta betegség és tünet megelőzhető, 
enyhíthető, kezelhető. 

– Hogyan készülnek nálatok 
a háziszappanok és az egyéb 
natúrkozmetikumok?

– Minden termék kézzel készül, 
az alapanyagoknál törekszünk 
arra, hogy lehetőség szerint ha-
zai forrásból szerezzük be. A 
háziszappanok melegeljárással 
készülnek, nem tartalmaznak szí-
nező- és illatanyagokat. A lehető 
legkevesebb összetevőt, főleg 

nagy tisztaságú növényi zsíro-
kat és olajokat alkalmazunk. A 
szappanfőzéshez nem haszná-
lunk állati zsírt, sem pálmazsírt. 
A késztermék tartós, színét és 
illatát a hozzáadott gyógy- és fű-
szernövényeknek, valamint ter-
mészetes anyagok őrleményeinek 
köszönheti. 

– Mire jók ezek a kozmetiku-
mok, szappanok? 

– Minden termékem 100 száza-
lékban natúr, azon belül is nagy 
tisztaságú. Szemléletem szerint 
csak azt szabad felvinni a bőrünk-
re, amit meg is ennénk, hiszen a 
bőrön át minden felszívódik. Jó 
szívvel ajánlom a család minden 
tagja számára, gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt alkalmaz-
hatók, illetve – ahogy mondani 
szoktam – alulra-felülre. De bőr-
betegségek esetén is segítséget 
nyújthatnak. A visszajelzések alap-
ján a natúr és a körömvirágos ter-
méket kifejezetten szeretik a férfi-
ak, száraz és gyulladt ekcémára, 
korpás fejbőrre is nagyon bevált. 

– Szappan mellett házi készí-
tésű gyertyákkal is foglalkozol. 
Ezekről mit érdemes tudni?

– Az ünnepi időszakban a gyer-
tyák előtérbe kerülnek. Én méhvi-
aszból készítem ezeket, amit helyi 
méhészektől szerzek be. A méhvi-
asz az egyetlen olyan gyertya, ami 
tisztítja a levegőt, hisz égetése 
során negatív ionok szabadulnak 
fel, amelyek megkötik a port, a 
baktériumokat és az allergén 
anyagokat a levegőben. Gyertya-
készítésnél otthoni környezetben, 
gyakorlat hiányában a mártásos 
öntéses technikát inkább kerüljük 
el! Egyrészt a forró viasz égési 
sérülést okozhat, illetve a szinte-
tikus anyagok égetéskor mérgező 
anyagokat bocsátanak ki. A méh-
viaszlapokból készülő gyertya ké-
szítésénél a viaszba mártott ka-
nóc köré fel kell szorosan tekerni 
a méhsejt mintázatú viaszlapot. 
Ajánlatos előre eltervezni, hogy 
milyen vastag lesz a gyertya, hi-
szen ahhoz passzoló, jó minőségű 
pamutkanócot kell választani.

– Hol találhat meg téged, aki 
érdeklődik a termékeid iránt? 

– Jelen vagyok rendezvényeken, 
több bolti partnerem van és az 
interneten keresztül is elérhető 
vagyok akár információra, akár 
termékre van valakinek szüksé-
ge. Az adventi időszakban pedig 
megtalálhatnak a Móra Ferenc 
Művelődési Központ kézműves ki-
állításán is. Várok mindenkit sze-
retettel! G. Z.

Kézzel,
lélekkel

Keresem az állatokat és a fényeket
Kürti Lászlónak, lapunk korábbi fotósának a Szelíd Kiskunság 
címmel megrendezett kiállításának nyilvános megnyitója elma-
radt az Ágyú Kézműves Sörgalériában. A kiállított fotók azon-
ban január végéig nyitvatartási időben láthatóak. Az elmaradt 
megnyitó ellenére egy szűk körű baráti beszélgetésre azért sor 
kerülhetett, amelynek keretében lapunknak is nyilatkozott a fo-
tós munkájáról, terveiről.   

– Mikor, és miért kezdődött a 
fotózás iránti szenvedélyed?

– A nyolcvanas évek vége óta 
tagja vagyok a félegyházi Holló 
László Képzőművész Körnek, ahol 
a képalkotás minden formáját ki-
próbáltam. Ceruzarajz, szénraj-
zok, tusrajzok, de belekóstoltam 
a színek világába is. Hiába végez-
tem az általános iskolai rajztanul-
mányaimat igazgatói dicsérettel, 
sajnos nem lehetett ez irányban 
tovább tanulnom, így maradt a 
Holló-kör, amit annak idején Te-
rescsényi Bandi bácsi vezetett, 
aki az általános iskolában is tar-
tott fotószakkört. Azt hiszem, ő 
inspirált a fotózásra.

– A természetfotózás való-
ban szenvedélyeddé vált.

– Én úgy fogalmaznék, ez 
„örömfotózás”. A helyi televízió-
nál eltöltött 14 év, és a Félegyházi 
Közlöny fotósaként megélt idő-
szakban mindig adottak voltak a 
témák, amit fényképezni kellett. 
Egy bizonyos szintig kiélhettem 
a kreativitásomat, de valljuk be 
őszintén, ez azért nem az a krea-
tív felszabadult fotózás volt. Most 
akkor fotózom, amikor akarok és 
azt, amit szeretek, egyedül az erre 
szánt idő szab határokat az "alko-
tásnak". Alkotás! Most lehet, hogy 
megköveznek sokan, de gondol-
kodtam, és mások is azon, hogy 
a természetfotózás vajon művé-
szet-e? Én úgy gondolom, hogy 
"dokumentarista" fotózás, de az 
ahhoz vezető út, a természet, az 

állatok szeretete, tisztelete és is-
merete az művészet. Nem fenn-
költ, nem magasztos, de én annak 
tartom! Egy kép készítése bizo-
nyos aszkézist követel. Hajnali 
kelés, éjszakai ébrenlét, hidegben, 
melegben kint keresni az állato-
kat, esetleg órákig csendben ülni 
a leshelyen várva, hátha jön vala-
mi. Összegészében ez a művészet 
az alázat!

– Milyen a fogadtatása a 
fotóidnak?

– A visszajelzések a közösségi 
oldalakon biztatóak, dicsérőek az 
ismerőseim és barátaim részéről. 
Ezzel meg is válaszoltam, hogy a 
közösségi oldalon szoktam a pró-
bálkozásaimat publikálni a kiállí-
tásokon kívül. A mostani kiállítási 
helyszín pont ezért szerencsés vá-
lasztás, mert egy "másfajta" kiállí-
tásra nem igazán járó közönség is 
láthatja a képeket, egy baráti sörö-
zés közben. Nem egy kiállításra 
jönnek be az emberek, hanem egy 
koccintásra, egy beszélgetésre és 
valószínűleg elnyeri a tetszésüket 
az anyag, és nem csak a finom sör 
miatt távoznak jó szájízzel a helyről.

– Folytatás?
– A folytatás, a folytatása az 

„örömfotózásnak”. Vannak tervek, 
ötletek, például most a csillagfo-
tózás technikai és kreatív oldala 
érdekel. Ha van szabadidőm, me-
gyek, keresem az állatokat és fé-
nyeket továbbra is, de nem csak a 
Kiskunságban. H. S. 
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100 ezer virághagyma 
A kertészeti munkák évszakhoz kötött feladatok, jellem-
zően időjárástól függőek. Az idei október kifejezetten 
meleg volt, ezért az őszi munkák kissé megcsúsztak. A 
rendszeres park fenntartási teendők mellett idén az új 
tavaszi hagymák telepítését is el kellett végezniük a fél-
egyházi közterületeken dolgozóknak. 

Mintegy 300 négyzetméteres 
felületen, a hagymás ágyak 
nagyjából harmadán telepí-
tettek új tavaszi hagymákat a 
Kossuth utcán. A kicsit több, 
mint 100 ezer darab, 34 fajta 
tavaszi virág hagymája no-
vember elején érkezett meg 
Hollandiából, és három tí-
pusú keverékben ültették ki 
azokat. A legjellemzőbb fajok 

a hófény, krókusz, kockás li-
liom, hóvirág, csillagvirág, 
botanikai nárcisz és tulipán, 
szellőrózsa, gyöngyike, télte-
mető, kakasmandikó, kékha-
rang, tavaszi tőzike, ernyős 
madártej. Ezek a növények 
többnyire félárnyék, illetve 
árnyékkedvelők, élőhelyeiken 
is hasonló adottságú terüle-
teken élnek.  

Faültetések 
városszerte 

Fontos őszi kertészeti fel-
adat a fapótlások és az 
új telepítések elvégzése. 
Idén Kiskunfélegyházán 14 
helyszínen zajlanak ilyen 
munkák – mondta el Nagy 
Ágnes városi főkertész. A 
helyszínekkel kapcsolatban 
megtudtuk, hogy folytatják 
a tavaly megkezdett faülte-
téseket az Alsó- és Felső-
temetőben. A Csanyi úton 
közműépítés miatt kivágott 
útmenti fák helyett csak-
nem 100 darab fát és nagy 
cserjét ültetnek ki, és pótol-
ják többek között a Szegedi 
úti kerékpárút melletti fa-
sor, a Zöldmező-lakótelepi 
és a Haleszi játszótér kiszá-
radt fáit is, ami összesen 
mintegy 200 facsemete el-

ültetését jelenti. A telepített 
fák között a jól ismert vá-
rosi fákon túlmenően olyan 
különlegességek is vannak, 
mint például a kocsányos 
tölgy, kislevelű hárs bokor-
fa méretben, az ezüsthárs 
Sissi nevű fajtája, többféle 
lepényfa, hegyi juhar, per-
zsafa, papíreperfa, fekete 
dió, közönséges mogyoró. 
A főtéren néhány idősebb, 
már gyenge koronát nevelő 
fa is leváltásra szorul las-
sacskán. A közelükben új 
fa telepítését tervezik, de 
addig is – a meglévő ko-
paszodó ágakra – a japán 
lilaakác egy díjnyertes faj-
táját futtatják fel, ezzel is 
színesítve a városközpont 
gazdag növényállományát. 
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Ingyenes 
ivartalanítás
Kutya-macska ingyenes ivar-
talanítási akciót hirdet a 
Projekt-Pusztahunde e. V. a 
kiskunfélegyházi Fido Bácsi 
Közhasznú Alapítvánnyal kö-
zösen olyan rászoruló tulaj-
donosok számára, akiknek 
nehézséget jelent az ivartala-
nítás költségének finanszíro-
zása, és az alábbi települések 
egyikén élnek: Kiskunfélegy-
háza, Tiszaalpár, Csólyospálos, 
Pálmonostora, Petőfiszállás, 
Jászszentlászló, Kunszállás. 
A mikrochippel és veszettségi 
oltással nem rendelkező ál-
latok oltása és chipezése az 
akcióban résztvevők számára 
térítésmentesen pótolható.  
Az ingyenes ivartalanítást – 
amelyhez kizárólag előzetes 
regisztrációval lehet csatlakoz-
ni – az alábbi szakrendelőben 
lehet elvégeztetni:  Omnivet 
Kft., 6100 Kiskunfélegyháza, 
Szentesi út 25. További infor-
máció: Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítvány (70/4343-002).

Emese, aki rajzol a mesék nyelvén
A félegyházi származású Mik-
lya-Babiczky Emese életében 
mindig meghatározó szerep 
jutott a mesének. Azt mondja, 
ma is hálás a szüleinek, ami-
ért testvéreivel együtt TV-ben 
játszott rajzfilmek helyett ol-
vasott meséken nőttek fel, s 
ez elindította őket a fantáziák 
világába. Emese ma is ezen az 
úton jár. Hol óvónőként, hol pe-
dig meseillusztrátorként.

– Mit kaphatnak a mai, digita-
lizált világ gyermekei az olva-
sott mesétől?

– Az óvodás korszak elején még 
nem tud különbséget tenni a gye-
rek a mesevilág és a valóság kö-
zött. Rendkívül káros lehet, ha 
csak digitalizált formában jut me-
sékhez. A villogó képek, a grafika, 
a hang megterheli az idegrend-
szert és korlátok közé szorítja a 
fantáziát. 

– Nálad hogyan következett a 
mese szeretetéből annak képi 
feldolgozása? 

– Tulajdonképpen, mindig is 
képekben gondolkodtam. Amikor 
kislány voltam, nagyon sok me-
sét hallgattam a szüleimtől, aztán 
amikor már tudtam olvasni, saját 

szórakoztatásomra is elővettem 
a könyveket. Nagyon tetszettek a 
szépen megrajzolt képek. Volt egy 
kis közös családi játékunk: a test-
véreimmel és a szüleimmel me-
séket találtunk ki, amiket elmond-
tunk egymásnak, vagy olykor le 
is rajzoltuk. Az apukám még ovis 
koromban írt egy meséskönyvet, 
ami családunk mindennapi életét 
dolgozta fel. Ezt is nagyon sokat 
forgattuk a kezünkben. Talán a 
gyermekkori tapasztalásaim ve-
zettek a hivatásom választásához. 

Az ELTE-n végeztem, mint óvónő. 
A gyermekirodalom kutatását vá-
lasztottam diplomamunkámnak, 
amelyben nagy segítségemre volt 
egykori tanárom, Daróczi Gabri-
ella. Rávilágított arra, hogy meny-
nyit számít a gyerekeknek a hal-
lott, olvasott mese minősége, és 
mennyisége. Ez aztán a gyakorlati 
munkám során be is bizonyoso-
dott. Az óvodai foglalkozások alatt 
is előszeretettel alkalmaztam a 
történetek könnyebb feldolgozása 
miatt a rajztehetségemet. Ebből 

is látszik, hogy a pedagógia és a 
képzőművészet jól kiegészíti, tá-
mogatja egymást. 

– Egyfajta szavak nélküli 
kommunikáció?

– Az egyetem elvégzése után a 
nagycsoportos korosztály tanítá-
sát bízták rám. Nagyon szeren-
csésnek éreztem magamat, mert 
ezek a hat-hétéves gyerekek már 
fogékonyak voltak a módszeremre. 
Kitaláltam, hogy a régi emlékköny-
vek mintájára rendszeresítsünk 
egy naplót, amibe a szülők, gye-
rekek egyaránt írhattak, rajzolhat-
tak bármit. Ezek a képek sokszor 
hétköznapi eseményeket dolgoztak 
fel, de egyértelműen kirajzolódott 
belőle egy családrajz, vagy egy kor-
rajz is. Láthatóvá vált, kinek mi a 
fontos, mit szeretnek, értékelnek 
az életükben. 

– Hogyan kezdtél meséket 
illusztrálni?

– Gyerekkoromban is sokat raj-
zoltam, de a Covid okozta otthon-
lét alatt rendeltem magamnak egy 
olajfestékkészletet, és jelentkez-
tem egy felnőtteknek szervezett 
rajztanfolyamra. Elvégezve már 
tudatosan kerestem a lehetősé-
geket arra, hogy alkothassak. Úgy 
tűnik, hogy jövőre Kiskunfélegyhá-
zán is bemutatkozhatok az elké-
szült munkáimmal.  V. B. 
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2017 októberében, több hó-
napos előkészületet követően 
nyitott meg a HOUSE36 Ingat-
lanhálózat kiskunfélegyházi 
irodája. Az elmúlt négy évet 
Asztalos Zsolt, a HOUSE36 
tulajdonos-ügyvezetője és 
Szabadi János régióvezető 
értékelte. 

HOUSE36 Blog: – A kecskeméti 
három irodát követte Kiskun-
félegyháza. Miért éppen erre a 
városra esett a választás? 

Asztalos Zsolt: – Már 2015-től 
látszott, hogy Kiskunfélegyháza 
ígéretes jövő előtt áll, és ez azóta 
be is igazolódott. A nyitást meg-
előző években egyre több ügyfe-
lünk keresett kifejezetten Kiskun-
félegyházán ingatlant, egyre több 
ügyletünk kötődött a városhoz, 
végül 2017-ben igazodva az igé-
nyekhez, megnyitottuk a kiskun-
félegyházi fiókot. 

HOUSE36 Blog: – Mi lehetett 
az oka, hogy Kiskunfélegyháza 
egyre nagyobb népszerűség-
nek örvendett a kecskemétiek 
körében is? 

Szabadi János: – A város fo-
lyamatosan fejlődik, szépül, a 
népessége növekszik, egyre több 
a lehetőség, egyre fejlettebb az 
infrastruktúra. Kiskunfélegyháza 
vonzó város lett minden szem-
pontból, és ez éreztette hatását 
az ingatlanpiacon is. Aminek kü-
lön örülünk, hogy egyre több fiatal 
is itt képzeli el a jövőjét. 

HOUSE36 Blog: – A kecske-
méti ingatlanpiachoz képest 

hogyan értékelnéd a kiskunfél-
egyházi helyzetet? 

Asztalos Zsolt: – Nem szeret-
nék összehasonlításokba kezdeni. 
Kecskemét egy megyeszékhely, 
ennek minden előnyével és hát-
rányával. Kiskunfélegyháza egy 
növekvő város, tele lehetőségek-
kel. Amit láttunk az elmúlt négy 
évben, és látunk ma is, hogy egy-
re több kecskeméti befektető vá-
lasztja Kiskunfélegyházát, illetve 

sokan költöznek ide a kisvárosias 
légkör miatt. 

HOUSE36 Blog: – A cég tel-
jes szolgáltatásportfóliója el-
érhető a kiskunfélegyházi iro-
dában is?

Szabadi János: – Abszolút! Az 
ügyfelek minden, ingatlanokkal 
kapcsolatos ügyben felkereshe-
tik irodánkat! Ingaltanközvetítés, 
bankfüggetlen hitelügyintézés, 
jogi tanácsadás, értékbecslés, 
energetika, egyszóval tényleg 
minden kérdésükre tudunk vá-
laszt adni, minden problémára, 
helyzetre kínálunk egy megoldást! 

HOUSE36 Blog: – Milyen táv-
lati tervek alakultak ki a kis-
kunfélegyházi iroda működé-
sével kapcsolatosan?

Szabadi János: – Szeretnénk 
tovább bővíteni a csapatot, akár 
profi értékesítőkkel, akár pá-
lyakezdőkkel, akiknek átadhat-
juk minden tapasztalatunkat, 
tudásunkat a szakmát illetően, 
valamint szeretnénk, ha Kiskun-
félegyházán is az emberek gondo-
lataiban a cégnév egyet jelentene 
az ingatlanügyekkel.  

Négyéves a HOUSE36 kiskunfélegyházi fiókja

Harminc év után is a 
vásárlók szolgálatában
A már harminc 
éve működő 
Rota-Vet mező-
gazdasági sza-
küzlet új helyen, 
megszépült kör-
nyezetben várja 
régi és leendő 
vásárlóit, a Deák 
Ferenc utca 72. 
szám alatt. Szé-
les árukínálatuk 
között megta-
lálhatóak a kert-
r e n d e z é s h e z, 
mezőgazdasági 
munkálatokhoz szükséges felsze-
relések, mint például: vetőmagok, 
öntözéstechnikai alkatrészek, 
növényvédőszerek, műtrágyák, 
virágföldek, nagybálás tőze-

gek, agrofóliák, virágtápoldatok, 
szerszámok, díszüvegek, mun-
kavédelmi kesztyűk, szájmasz-
kok, permetezőgépek és annak 
alkatrészei. 

Új cím: 6100, Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 72. 
Szaktanácsadással, árukészlettel kapcsolatos bővebb információk: 

06 76 463-400, 06 76 463-346, 06 30 935-8345,  
06 30 963-9213-as telefonszámokon, illetve  

a Rota-Vet Kft. mezőgazdasági bolt Facebook-oldalán.
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Kellemes ünnepeket és Boldog Új Évet kíván minden meglévő 
és leendő ügyfelének a Duna House iroda! Több mint 15 éve 
az Önök szolgálatában! 

Ha ingatlant eladna vagy vásá-
rolna, akkor keresse fel a Duna 
House irodát Kiskunfélegyházán, 
a Deák Ferenc u. 2. szám alatt a 
Fornetti és a Vodafone bolt között! 

Tapasztalt kollégáink a ren-
delkezésére állnak és segítenek 
eligazodni az ingatlanpiacon 
ingyenes hiteltanácsadással és 
értékbecsléssel! Előnyére fordít-
juk erőforrásainkat, és így biz-

tonságban intézheti ingatlan- és 
pénzügyeit. 

Országosan több mint 200 
iroda és 2000 értékesítő tagja 
a hálózatunknak. Kínálatunk a 
leglátogatottabb magyarországi 
ingatlanközvetítői portál! 

 A Duna House 
Kiskunfélegyháza, 

Deák Ferenc u. 2. csapata
(X)

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG

Két Tanítási Nyelvű Technikum

és Kollégium közössége

áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván!

Áldo karácsonyt kíván
a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG

Két Tanítási Nyelvu Technikum és Kollégium közöége.

Kedves Koéga!

Köszönjük neked, hogy een a sok feladatot tartalmazó, a koronavírus járvány által ismét digitális oktatáal nehezíte évben 

is min� ségi munkát végeztél iskolánkban. �álásak vagyunk, hogy az iskola m� ködését, a diákok el� rehaladását be�sületes 

munkáddal segíteed.

�álásak vagyunk és köszönjük, hogy igyekeztél � sokszor akár er� n felül � a legjoat kihozni magadból.

�rülünk és köszönjük, hogy meg� rizted jó kedved, lojalitásod és h� séges vagy a ���hez. Köszönjük, hogy sokszor a mindennapi 

munkádon felül is segíteed az idei programok kiemelked� en magas szint�  megvalósítását.

Kívánjuk, hogy a négy gyertya szimbóluma hozza a hit, a remény, a szeretet és az öröm érzését ohonodba.

Keemes, meghi ünnepeket és jó pihenést kívánunk Neked és Családodnak!

Az iskolavezetés tagjai

Az iskolavezetés tagjai

„A kis Jézus megszületett, örvendjünk.

Elküldötte ő szent fiát Istenünk.”

Áldott karácsonyt kíván a 
Kiskunfélegyházi Szent 
Benedek PG Két Tanítási 
Nyelvű Technikum és 
Kollégium közössége.

Kiskunfélegyháza, 2021

Rokolya Csaba

igazgató

Kiskunfélegyháza, 2021.
Rokolya Csaba igazgató

„A kis Jézus megszülete,
örvendjünk.

Elküldöe o szent fiát Istenünk.”

Áldott karácsonyt kíván
a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG

Két Tanítási Nyelvu Technikum és Kollégium közössége.

Kiskunfélegyháza, 2021.
Rokolya Csaba igazgató

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű 
Technikum és Kollégium közössége áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván!

48*65

Építésztervező 
rövid határidővel 
fennmaradási- és 

építési engedélyezési 
tervdokumentációk 
készítését vállalja.

Tel.: 70-677-4485
Mari Szilvia okleveles 

építészmérnök

A jövő évi költségvetésről
tartottak sajtótájékoztatót 

Sajtótájékoztatót tartottak Kiskunfélegyháza 2022-es költség-
vetésével kapcsolatban a Veled a Városunkért Egyesület képvi-
selőcsoportjának tagjai. Javaslataikat a szociális helyzet javítása 
terén, a közlekedés biztonságának érdekében, a szociális ellá-
tás ügyében fogalmazták meg.

Németi Hajnalka a DK képvisele-
tében azt javasolta, hogy javítsák a 
város közvilágítását, mert vannak 
olyan városrészek, ahol éjjel alig 
lehet látni a közlekedőknek. Ráadá-

sul ez a helyzet melegágya lehet a 
bűnözésnek, a droghasználatnak, 
és sajnos, vannak is erre utaló je-
lek ezeken a helyeken. Szólt emel-
lett a szociális gondok javításának 

szükségességéről is. Többek között 
arról, hogy szükség lenne a lakás-
támogatási összeg megemelésére, 
valamint az önkormányzati, szociá-
lis lakások bővítésére.

A város költségvetési helyzete a 
jelenlegi információk szerint jónak 
mondható – kezdte hozzászólását 
Kis-Szeniczey Kálmán (LMP). 
A pandémiát megrázkódtatás és 
pénzügyi válság nélkül sikerült 

eddig kezelni. Ehhez hozzájárult 
az is, hogy a helyi adóbevételek a 
vártnál kisebb mértékben csök-
kentek. A költségvetéssel kapcso-
latban kifejtette azt a javaslatot, 
miszerint a város saját bevétele-
inek két százalékát, de minimum 
40 millió forintot a lakók javaslata 
alapján használjon fel. Zöld kérdé-
seket érintően ismét szorgalmazta 
egy fásítási program elindítását 
Kiskunfélegyházán.

Kollár László (Jobbik) a közle-
kedési helyzet javítása érdekében 
a 451-es és a Csanyi út kereszte-
ződésében előrejelzők, hangkeltők, 
nagy plakátok kihelyezését szorgal-
mazta a balesetveszély csökkenté-
se érdekében, és kiemelte a Csanyi 
úti, a Bercsényi utcai és a Bikahe-
gyig vezető kerékpárutak megépí-
tésének fontosságát. Szorgalmazza 
azt is, hogy a város főbb közleke-
dési helyein nyilvános illemhelyek 
működjenek, és hogy Petőfi Sándor 
születésének közelgő 200. évfordu-
lójára történjen meg a centenáriu-
mi díszkút felújítása. 

A sajtótájékoztató valamennyi 
résztvevője megemlítette a parko-
lási gondokat. Véleményük szerint 
új forgalomszabályozásra lenne 
szükség, illetve egy olyan kampány-
ra, amely a személyautók mellőzé-
sére ösztönözné a lakókat.
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Az összetartás az igazi siker!
A Félegyházi Pékség a meg-
próbáltató időszak ellenére 
sikeres évet zár, hiszen nem-
csak minden munkatársuknak 
maradt biztos a munkahelye, 
de tovább is tudtak növeked-
ni az itthoni piacon. Sikeresen 
megnyílt az egyik legmeghit-
tebb Piknikségük és más váro-
sokban is terjeszkedni tudtak. 
A Félegyházi Pékség az elért 
sikereket igazi csapatmunká-
nak tartja, hisz az összefogás 
erejében, és hogy mindenki-
nek hangot kell kapnia, ha a 
cég jövőjéről van szó. 

– Mi nem munkatársként tekin-
tünk a kollégáinkra, hanem mint 
családtagokra. Foglalkoztat minket 
mire gondolnak, közösen folyta-
tunk beszélgetéseket és vonjuk be 
őket a terveinkbe, a jövő céljaiba. 
Csakis nekik köszönhetjük az elért 
sikereket. Az összetartás ereje eb-
ben az évben is messzire vitt min-
ket. Ezért hálával tartozunk nekik 
– meséli Gulyás Szilvia, a pék-
ség marketing és kommunikációs 
igazgatója.

– A december fontos hónap a 
márka számára, hiszen ilyenkor 
kikerülnek a polcokra a várva várt 
bejglik. A Félegyházi Pékség nem 
sajnálja az időt és az energiát ha a 
termékeiről van szó. A bejglik és a 
kalácsok is 100 százalékban kéz-
zel készülnek. Ezek a szeretettel és 
odafigyeléssel készült házias ízű 
termékek szinte olyanok, mintha 
a nagymamáink készítették volna. 
A vásárlóknak idén 5 féle bejglivel 
és kétféle édes kaláccsal készül 

a Félegyházi Pékség. Az ünnepi 
időszakban a klasszikus diós és 
mákos bejglik mellett megjelennek 
a diós-aszalt sárgabarackos, di-
ós-aszalt áfonyás és mákos-aszalt 
szilvás ízkombinációk is.

– Szezonális termékeinket vá-
sárlóink már online is meg tudják 
rendelni a www.regimodibeigli.hu 
oldalon, amely megkönnyíti a ka-
rácsonyi előkészületeket, hiszen 
a kalácsokért és a bejglikért már 
nem kell aggódniuk.

A titok talán 
a nosztalgia!

Minden év őszén elindul a nagy 
bejgli kóstolás a cégnél, a receptúra 
tökéletesítése. Az íze azonnal visz-
szarepít minket a gyerekkorunkba, 
amikor a nagymamánk készítette 
azt minden karácsonykor. Hogy mi a 
titka a bejglijeinknek? Talán a nosz-
talgia és a kollégáink szeretetteljes 
odafigyelése, amit minden egyes 

bejgli feltekerésébe fektetnek. Re-
mélem, termékeinkkel sokak ünnepi 
pillanatait tudjuk majd megédesíte-
ni! – árulta el nekünk Gulyás Szilvia.

Az ünnepek közeledtével egyre 
többen vágynak egy kis pihenésre. 
A Félegyházi Pékség Piknikségei 
szeretettel várnak mindenkit, akik 
egy finom bögre forró csokoládé 
mellett lelassulnának egy picit. Hi-
szen ez a márka legfőbb mottója 
is, egy helynek lenni, ahol egy kicsit 
megáll az idő.

Torony Lovarda 
Magánszállás
Mérsékelt árakkal, családias környezetben vár-
ja vendégeit a Torony Lovarda Magánszállás. 
A Kiskunfélegyházától csupán 2 km-re, Kis-
kunmajsa irányába található szálláslehetőség 
közvetlenül az út mellett, az autópályától két 
percre fekszik. Az épületben légkondicionált 
szobákkal, saját fürdőszobával, illetve két, jól 
felszerelt, sütésre-főzésre alkalmas konyhával 
várják vendégeiket. A wellness részlegen jakuz-
zi és infraszauna nyújt kellemes kikapcsoló-
dást. Érkezéskor zárt parkolóban, biztonságos 
környezetben hagyhatják autóikat. Az árak a 
wifi, a tv és a légkondi költségeit is tartalmaz-
zák. Az épület nagyobb céges- és családi ren-
dezvények megtartására is alkalmas. 

Elérhetőség: Ajtai Mihály – 06 20 967 7625  
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A 2021-es év számos kihívással állította szembe vállalatunkat, de 
a konkrét negatív következményeket jól sikerült orvosolnunk és el-
fogadható eredménnyel zárhatjuk azt. Az IBV Hungária Kft. életé-
ben az egészség védelmének megőrzése, valamint a munkabizton-
ság fenntartása az idei esztendőben is komoly hangsúlyt kapott. 

Vállalatunk jelenleg is aktívan 
dolgozik a vírushelyzet okozta ne-
hézségek enyhítésén. Dolgozóink 
hozzájárulásával egészségügyi 
szolgáltatónk hetente végez szű-
rést, amelynek segítségével meg-
akadályozható egy esetleges telep-
helyi fertőzéshullám kialakulása. 
Megelőzve, hogy beteg munkavál-
laló vagy látogató lépjen a gyár 
területére, a teherportán érintés-
mentes lázmérést alkalmazunk. 
A kézfertőtlenítés az egész telep-
helyre nézve továbbra is kötelező 
érvényű maradt.

Munkavállalóink előzetes igény-
felvétele alapján a IV. negyedévben 
is lehetőséget adunk a COVID el-
leni védőoltás soron kívüli felvé-
telére. E mellett a közelmúltban 
ellenanyag-vizsgálaton is részt 
vehettek munkatársaink, hogy 
ténylegesen megbizonyosodhas-
sanak védettségükről, esetlegesen 
további védőoltás felvételének 
szükségességéről. 

Az egészség megőrzése mellett 
a cégen belüli jó hangulat is fontos 
a számunkra, vállalati rendezvé-
nyen november 13-án megvalósult 
a faültetési programunk. Az IBV 
Hungária Kft. és a Jean Müller-IBV 
Kft. dolgozói közösen ültettek el 
270 db kajszibarack és 360 db szil-
vafacsemetét. Az egyhektáros te-
rületen a szorgalmas munkatársak 
bő két óra alatt végeztek a munká-
val, majd mindenki szívesen fogad-
ta a meleg villásreggelit és a forró 
italokat. A gyümölcsfák várható-
lag 2024-ben fordulnak termőre, 
bízzunk benne, hogy a befektetett 

munka meghozza az eredményét 
és bőséges lesz a termés!

A közelmúltban a koronavírus el-
leni küzdelem mellett az informati-
kai rendszerünket ért támadással 
is fel kellett vennünk a harcot, az 
eset során egy zsarolóvírussal 
igyekeztek a támadók átvenni az 
irányítást rendszerünk felett. 

A támadók 120 millió forintot kö-
veteltek a rendszerünk újraindítá-
sáért. A zsarolásnak nem engedve, 
rendőrségi feljelentést tettünk az 
ügyben. A központi rendszereinket 
mentésből állítottuk helyre, ezzel 

párhuzamosan töröltük az összes 
számítógépes munkaállomás ada-
tait, és újratelepítettük a Windows 
operációs rendszereket, így elhárít-
va, hogy a vírus belülről ne támad-
jon újra. Ez nehéz időszak volt a 
cég dolgozói számára, de mindenki 
elfogadta és maradéktalanul be-
tartotta az ideiglenes szabályokat. 
Informatikus munkatársaink magas 
szintű szakértelmének köszönhe-
tően komolyabb veszteség (pl. ter-
melésleállás) nélkül sikeresen elhá-
rítottuk ezt a komoly kibernetikai 
próbatételt. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az informatikai osz-
tály munkatársainak kiemelkedő 
teljesítményét, név szerint: Bajnó-
czi Szilárd, Bosnyák Zsolt, Or-
tutai János, Pál Máté és Retkes 
Sándor kollégáinknak. 

Informatikai biztonsági rendsze-
rünk az eset okán jelentős védelmi 
fejlesztésen esett át, megelőzve, 
hogy a jövőben az ilyen jellegű táma-
dások ellen még védettebbek, illet-
ve felkészültebbek legyünk. Ezúton 
szeretnénk felhívni a kiskunfélegy-
házi cégek, gazdálkodó szervezetek, 
magánszemélyek figyelmét egy ki-
bernetikai támadás esetleges veszé-
lyeire. Az IBV Hungária Kft. példáján 
keresztül szeretnénk ösztönözni 
mindenkit, hogy adataik biztonsága 
érdekében a szükséges óvintézkedé-
seket minél előbb tegyék meg! 

Minden kedves félegyházi lakos-
nak ezúton szeretnénk nyugodt, 
békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánni!

Czinege Gábor
ügyvezető igazgató

Sikerrel védte ki a kibernetikai 
támadást az IBV Hungária Kft. 
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Egy hullámokkal tarkított év 
Az új évhez közeledve a Móra Ferenc Művelődési Központ 
munkatársai is számba vették az elmúlt esztendő sikereit és 
kudarcait, amit az alábbiakban osztanak meg velünk. 

A járványügyi intézkedések hatá-
sára az év első felében zárva tar-
tottak a kulturális intézmények, 
üres folyosókat és színházterme-
ket hagyva maguk után. Habár a 
személyes kapcsolat lehetetlen-
né vált a közönségünkkel, sok 
intézményhez hasonlóan mi is 
online felületre helyeztük prog-
ramjainkat, miközben a kultúrá-
hoz kapcsolódó ismertetőkkel és 
játékokkal igyekeztünk tarkítani a 
karantén szürke hétköznapjait.

A lezárások erőt próbáló idő-
szaka után május közepén újra 
megnyitottuk kapuinkat az érdek-
lődők előtt és szívből örültünk 
művelődő közösségeink vissza-
tértének is. A nyári időszak alatt 
folytattuk az NKA által támoga-
tott Hangfoglaló koncertsoroza-
tunkat, és a hagyományokhoz hí-
ven, idén is megrendeztük nyári 

kézműves táborunkat, illetve a 
„Helló Nyár” nyárköszöntő csalá-
di fesztiválunkat, amely egyben a 
pandémia miatt elmaradt városi 
gyermeknapot is pótolta. A visz-
szajelzések alapján rájöttünk, 
hogy az emberek legalább annyira 
vágytak a kültéri programjainkra, 
mint mi. Ez a tapasztalat köszönt 
vissza a legnagyobb rendezvé-
nyünk, a XXII. Kiskunfélegyházi 
Libafesztivál ideje alatt is (fotón-
kon), amely – az előző évekhez 
képest – jóval nagyobb számú 
közönséget vonzott. Hatalmas 
megtiszteltetésnek vettük, hogy 
fesztiválunk idén felvételt nyert 
Kiskunfélegyháza Értéktárába, 
ezzel is elismerve az intézmény 
évtizedeken átívelő munkáját.

Az őszi időszakban folytat-
tuk az ünnepekhez kapcsolódó 
családi délutánjainkat, miköz-

ben megrendeztük a magyar 
nóta és operett estünket, őszi 
virágvásárunkat, Márton-napi 
programunkat és kiállításmeg-
nyitóinkkal teret adtunk a régió 
művészeinek. A november végén 
megnyílt adventi kézműves kiállí-
tásunkkal és a karácsonyi díszbe 
öltözött intézményünkkel már az 
ünnepi hangulatot szerettük vol-
na átadni közönségünknek, láto-
gatóinknak. Elérkezve napjainkig, 
már csak egyetlen esemény ma-
radt hátra, a december 29-i Óév-
búcsúztató operett és musical 
gálakoncert, amely lehetőséget 
kínál idén egy utolsó találkozás-
ra. Az eseményről további infor-
máció kérhető a 76/466-843-as 
telefonszámon.

A Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont dolgozói ezúton kívánnak 
Önöknek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet!

Nagy szeretettel várjuk Önöket 
2022-ben is rendezvényeinkre, 
előadásainkra!

Szünidei programajánló
Az idei év utolsó hetein is prog-
ramokkal várja Kiskunfélegy-
háza lakóit a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár.

December 21-én, kedden 17 
órakor mutatja be Fliszár Károly 
György frissen megjelent első me-
sekönyvét, amelynek címe Zümike, 
a méhecske. A szerző főiskolásként 
verseket írt, majd ötven évvel ké-

sőbb a koronavírus-járvány idején 
ragadott újra tollat. A mese hely-
színe Pécel, ahol hétéves koráig 
élt, a szereplői a méheken kívül az 
ott lakó anyai nagyszülei. A kötetet 
Tarjányi Xénia művésztanár il-
lusztrálta, aki a könyvben szereplő 
eredeti rajzokat is magával viszi a 
bemutatóra.

A téli szünidőben, december 

28-án, kedden 
9 és 12 óra kö-
zött kézműves 
fog l a l kozás ra 
hívja a fiatalokat 
a könyvtár Gyer-
mekBirodalma. 
Az év utolsó nap-
jára, szilveszterre készülve buli-
szemüveget, bulikalapot, kívánság-
pálcát és konfettiágyút készíthetnek 
az ügyeskezűek. Emellett kipróbál-
hatják a sokféle kártya- és társas-
játékot, előkerül a csocsó, a léghoki, 
a biliárd és a színes ceruzák a szí-
nezéshez. Természetesen a szép, új 

könyveket, folyóiratokat is la-
pozgathatják, kölcsönözhetik 
a gyerekek.

December 31-én, pénteken 
Petőfi Sándor születésének 
199. évfordulójára emléke-
zik a város. 10 órától a jo-
gász végzettségű dr. Kurucz 

Ádám Konrád Latinovits-díjas 
versmondó, előadóművész „Bizony 
mondom, hogy győz most a ma-
gyar…!” című irodalmi műsorát 
hallgathatják meg az érdeklődők 
a bibliotéka rendezvénytermében. 
Köszöntőt mond Csányi József 
polgármester.

KÖNYVTÁRSAROK

Léna 
kalandjai 
Léna, a csokoládébarna labra-
dor a főhőse a kiskőrösi Takáts 
Géza Léna kalandjai címmel 
megjelent könyvének. Az első-
könyves szerző Léna – a saját 
kutyája – nézőpontjából írta 
meg a tizenkét fejezetből álló 
kedves történetet, amit Wal-
ter Borka rajzai tesznek még 
szerethetőbbé. 

A csupán néhány hónap alatt elké-
szült könyv a kutya gyermekkorát 
dolgozta fel, mint például hogyan 
tanult meg úszni az amúgy nagyon 
félős kiskutya, vagy melyik lett a 
kedvenc jutalomfalatja. Géza cél-
ja az volt a leírt történettel, hogy 
közelebb hozza a gyerekekhez a 
felelős állattartást, és bemutas-
sa, mennyire változatos lehet egy 
kis kedvenc mellett a mindennapi 
élet. Takáts Géza december 9-én, 
a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár Hattyúház ter-
mében tartott interaktív könyvbe-
mutatót, amelyre természetesen 
a főhős, vagyis Léna is elkísérte. 
A rendezvényen a Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Technikum, Kollégium 
alsós kisiskolásai vettek részt, akik 
simogatásukkal, dögönyözésükkel 
kényeztették a jámbor főhőst. V. B. 

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu

KULTÚRSAROK
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Plüssajándékokat osztottak

Hagyományteremtő célzattal szer-
vezett jótékonysági plüssjáték osz-
tást a Hideg László Boksz Egyesü-
let, amelynek keretében december 
10-én délután a Darvas iskola be-
járata előtt várták a gyermekeket. 
Ötvenegy csomagban, mintegy 200 
plüssjáték talált gazdára, boldo-
gítva a gyermekeket a karácsonyt 
megelőzően. A plüssjátékok szét-

osztása felajánlásból (berniruhak.
hu) valósult meg. A gyermekek 
percek alatt elkapkodták az aján-
dékokat, így az esemény rendkí-
vül pozitívan sikerült. Természe-
tesen olyan fiatal is akadt, aki a 
boksz edzések iránt érdeklődött. 
A távlati tervek között szerepel az 
egyesületnél, hogy visszatérnek az 
edzésekkel a Darvas iskolába.

Kiskunfélegyházán  
rendezik meg az EB-t

Nagy bejelentéssel zárult a Mi-
kulás Kupa erőemelő verseny. Az 
ünnepélyes eredményhirdetéskor 
tette közzé Freimann Sándor, a 
Magyar Professzionális Erőemelő 
Liga elnöke, hogy Kiskunfélegyháza 
adhat otthont 2022-ben a WPC 
Európa-bajnokságnak. Az EB-t a 
tervek szerint 2022. június 15-e 
és 19-e között rendezik meg a Kis-
kunfélegyházi Városi Sportcsar-
nokban. A megvalósítás kiharco-
lásában oroszlánrészt vállalt Patyi 
Zoltán, aki az elmúlt években több 
magas színvonalú versenyt szerve-
zett meg városunkban. A Mikulás 
Kupán mintegy 258 versenyző ra-
gadott súlyokat. Fekvenyomásban, 
felhúzásban és bicepszverseny-

ben számos szép teljesítmény 
született. A félegyházi versenyzők 
eredményei: Gubicza Pál (Felhú-
zás 1., Bicepsz 1.), Kocsis Csilla 
(Bicepsz 1.), Bajzák György (Fek-
venyomás 6., Bicepsz 3.). Patyi 
Bettina (Felhúzás 2.), Csordás 
József (Felhúzás 1., Bicepsz 2.), 
Csordás Máté (Bicepsz 4.). Dukai 
Richárd (Fekvenyomás 3., Bicepsz 
3.), Fekete Vendel (Fekvenyomás 
1., Bicepsz 1.), Tóth Mariann 
(Fekvenyomás 1.). Krisztin Csaba 
(Felhúzás 1.), Kertész Zsuzsan-
na (Fekvenyomás 2., Bicepsz 1.), 
Jakab József (Fekvenyomás 7.). 
Jámbor Philipp (Fekvenyomás 3., 
Bicepsz 4.), Szabó István (Fekve-
nyomás 2.).

Sporttémájú alkotások
Összekapcsolódott a 
sport és a művészet a 
Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban, ahol 
decemberben nyílt kiál-
lítás, illetve vásár sport-
témájú alkotásokból a 
Holló László Képzőmű-
vész Kör és a Félegyházi 
Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 
közös együttműködésének köszön-
hetően. A városi sportcsarnok vas-
útállomás felőli emeleti folyosóján 
kiállított műveket nyitvatartási idő-

ben december 23-áig tekinthetik 
meg az érdeklődők. A bevételből a 
Holló László Képzőművész Kör tag-
jait és a programirodát támogatják 
a vásárlók.

Átvették díjaikat az ovisok

Harmadik alkalommal kapcso-
lódott óvodásoknak kiírt rajzpá-
lyázat a szilveszteri futáshoz. A 
legjobbak névsorát már korábban 
közzétették. A kategóriák győz-
tesei ünnepélyes eredményhirde-
tésen vették át díjaikat december 
11-én, a városháza aulájában. A 
rajzpályázatra kereken 100 alko-
tás érkezett három kategóriában, 
amelyeknek a legjobb három mű-
vét díjazták, illetve egy különdíjat 
is kiosztottak. A gyermekeket és 
szülőket a Jogging Plus Sportegye-
sület elnöke, Németh László kö-

szöntötte. Elmondta, hogy minden 
rajzot beadó gyermek kap ajándé-
kot a Rollsped Kft. és a Dél-100 
Kft. jóvoltából. A legjobb alkotások 
a szilveszteri futásnál kiosztandó 
pólókra is felkerülnek. Az esemény 
most is jótékony. Az ezer forintos 
nevezési díjakból és felajánlások-
ból származó bevételt a Kiskunfél-
egyházi Napköziotthonos Óvodák 
kapják meg, ahol fejlesztőjátékokat 
vásárolnak az összegből. A díjakat 
Németh László mellett Szűcs-Sza-
bó Sándor, a Rollsped Kft. ügyve-
zetője adta át a gyermekeknek.

Öt éremmel zárták az évet 

Adácsra kapott meghívást a Kis-
kunfélegyházi Birkózó SE, ahol 
nemzetközi versenyt rendeztek. A 
házigazdák alaposan kitettek ma-
gukért, ugyanis disznótoros ínyen-
cségekkel leptek meg minden részt-
vevőt és kísérőt. A fiatal tehetségek 
sem maradtak adósak a szerep-
léssel, remek birkózást mutattak 
be. Hárman arany-, ketten pedig 
ezüstérmet szereztek. Bárány-Al-
mási Bianka a 63 kg-os súlycso-

portban első lett, míg Hideg Zita 
az 50 kg-osok között második. Ér-
dekesség, hogy mindketten a fiúk 
között vállalták a megmérettetést 
és már sokadszor teljesítettek si-
keresen. Mellettük Nagy Hunor a 
dobogó második fokára állhatott fel 
a 8-9 éves korosztályban, a 38 kg-
osok között. Ugyancsak 38 kg-ban 
versenyzett, de két évvel idősebbek 
között Csillag Zalán, aki első lett 
úgy, mint a 42 kg-os Hideg Balázs.
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Kiskunfélegyháza az 1950-
es évektől kezdődően állan-
dó lakáshiányban szenvedett. 
1968-ban például a lakóépü-
letek állaga és a lakósűrűség 
tekintetében az ország vá-
rosai között az utolsó előtti, 
a megyében pedig az utolsó 
helyen állt. Míg Félegyházán 
318 fő jutott száz lakásra, 
addig a megyei átlag 289, az 
országos pedig 312 lakó volt. 
A rossz lakáskörülményekhez 
hozzájárult többek között az is, 
hogy az 1965-1966-os évek-
ben a belvíz miatt 276 városi 
lakás dőlt össze, 1316 pedig 
megrongálódott.

Az otthonteremtésben nagy segít-
séget jelentettek az Országos Ta-
karékpénztár különböző támoga-
tásai. A lakáscélú, kedvezményes 
kamatú hitelek nyújtása mellett 
az OTP tevőlegesen is részt vál-
lalt több társasház felépítésében. 
A helyi pártház 1965-ös átadása 
után egyre sürgetőbben jelent-
kezett a központi helyen lévő Pe-
tőfi-tér megújításának igénye. 

A régi, elavult házak elbontása 
után 1968-ban az OTP itt kezdte 
meg saját irodája, egyúttal egy há-
romszintes, 18 lakásos társasház 
építését. Az öröklakások fele két-,
a másik fele háromszobás volt. 
A földszinten maga az építtető, 
a félegyházi OTP-fiók kapott egy 
saját tulajdonát képező, modern 
helyiséget. A hetvenkét négyzet-
méteres ügyfélteret, a majdnem 

ugyanakkora munkateret, a tár-
gyaló- és gépkönyvelő termet, 
irattárat, fiókvezetői irodát és 
szociális helyiségeket magában 
foglaló létesítményt 1969 nyará-
nak végén vehette birtokba az Or-
szágos Takarékpénztár félegyházi 
kirendeltsége. 

Hosszú huzavona és többszö-
ri műszaki felülvizsgálat után az 
OTP-öröklakásokat is ekkor adták 
át a tulajdonosoknak. Bár a laká-
soknál is előfordultak kisebb-na-

gyobb hibák, de ezek eltörpültek 
az OTP-fiók helyiségéinél tapasz-
talt hiányosságok mellett. A taka-
rékpénztár dolgozói már az első 
napon meglepetéssel tapasztal-
ták, hogy a mosdókban nem folyt 
le a szennyvíz, mivel azokat nem 
kötötték be a derítőbe. A haszná-
latba vételt követően egy nagyobb 
esőzés után megsüllyedt a kiren-
deltségvezetői iroda. A hibákat 
gyorsan orvosolták, így 1969 szep-
temberének végén megnyílhatott a 

földszinten a „Nyolcas” nevű élel-
miszerbolt is. 

A Petőfi-téren ekkor még csak a 
pártház és a mellette lévő 18 la-
kásos társasház számított újnak. 
Az emeletes ház másik oldalán egy 
ideig továbbra is egy romos épület 
állt, amely későbbi elbontása után 
egy, a szomszédjához hasonló 18 
lakásos társasháznak adta át he-
lyét, ahová 1973-ban költözhettek 
be a lakók.

 Ónodi Márta
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Társasházak – Petőfi-tér

ÚJSZÜLÖTTEK: Fekete István (any-
ja neve: Dobos Anita), Dulicsek Léna 
(Gulyás Mónika), Mohácsi Barnabás 
(Szabó Adrienn), Kollár Flóra (Kálmán 
Kamilla), Vincze János (Kalmár-Nagy 
Márta Nikolett), Kolompár Nolen Ist-
ván (Kozák Napsugár), Nagy Olívia 
(Ficsór Szabina)
MEGHALTAK: Molnár Imréné Sza-
bó Luca (1935), Jaksa Péterné Ko-
vács Ilona (1940), Kozma Ferencné 
Lehóczki Ilona (1922), Palotás Gábor 
(1947), Kengyel László (1945), Besze 
László József (1945) – Kiskunfélegy-
háza, Lesták József (1954) – Bugac, 
Andó Istvánné Csáki Erzsébet (1947) 
– Petőfiszállás, Zákány Györgyné 

Szanka Anna (1935) – Kistelek, Szrap-
kó Mihályné Tóth Rozália (1936) – 
Nagykőrös, Farkas Gyuláné Deák Irén 
(1944) – Jakabszállás, Pálfy Gusztáv 
(1942), Gyurkó Istvánné Mészáros 
Irén Mária (1936), Kada Jánosné Bat-
ta Sarolta (1931) – Kecskemét, Szent-
királyi Gyuláné Nagypál Márta Judit 
(1943) – Lakitelek, Tóth Árpád József 
(1959) – Szelevény, Jegyes-Molnár 
Jenőné Tajthi Margit Rózsa (1934) – 
Kiskunmajsa, Tóth Lajosné Szecsői 
Borbála (1928) – Budapest
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tóth 
Anita – Stirzinger Antal, Pozsár Móni-
ka – Bognár Tibor, Vass Viktória – Lu-
kács András, Tóth Renáta Zita – Pet-
róczi Erik, Szabó Zsanett – Turcsányi 
Krisztián, Seres Zsuzsanna – Zámbó 
Viktor

Anyakönyvi hírek

KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tajola-Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: 

Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Hirdetés

Legjobb ajándékok karácsonyra
Felújított PRÉMIUM notebook / PC:
Toshiba Satellite B551: Core-i5 2520, 4 GB mem., 
320 GB, HDD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
 Br. ár: 99.990 Ft
Toshiba DynaBook B554: Core-i3 4000, 
4 GB mem., 256GB, SSD, 15,6” kijelző, webcam, 
W10 Pro 1 év gar. Br. ár: 89.990 Ft
Dell Precision T5500 desktop PC: 
Intel Xeon X5667, 8 GB mem., 1 TB HDD, DVD-író, 
Nvidia Quadro VGA, 1 év gar.  Br. ár: 40.990 Ft

Új notebook:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam,  15,6 colos kijelző, 2 év gar. 
 Br. ár: 159.000 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 
256 GB SSD, webcam, 15,6 colos kijelző, 
3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft
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Áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!


