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A Félegyházi Termál Parkfürdő régi-új bejárati épületét vehették
birtokba január 9-én a félegyháziak. A mintegy 200 millió forintos
beruházást – amelyet önerőből valósított meg a város – Csányi
József adta át ünnepélyes keretek között az úszni és fürdőzni vágyóknak, valamint az intézmény dolgozóinak. Nyitás előtt a nemzeti színű szalagot a polgármester a kivitelezést végző Előszer Kft.
ügyvezetőjével, Seres Józseffel közösen vágta át, a megújult bejáratot elsőként Magosi Ottó, az uszoda régi törzsvendége lépte át.
– Nagyon tetszik, sokkal szebb,
kényelmesebb a réginél. Nem beszélve arról az örömről, hogy végre
elférünk az öltözőben. Korábban
öltözködés közben 10-12-en szorongtunk szűk helyen. Itt tágas a
tér, mindenki külön kabint használhat, és a hajszárítók is kellő számban állnak rendelkezésre – mondta el Magosi Ottó, mielőtt „vízre
szállt” az úszómedencében.

A beruházás átadásakor Csányi József polgármester elmondta: – 2015 tavaszán elindítottuk a
„Félegyháza újjáépül” programot,
amelynek fontos eleme volt a strand
és uszoda rendbetétele, megújítása. Ennek keretében most egy olyan
felújítást tudtunk megvalósítani –
mintegy 220 millió forintos önkormányzati beruházással – amellyel
régi hiányosságot pótolunk. Eddig

nem volt a strandon megfelelő
mennyiségű öltözőszekrény, vizesblokk és hajszárító. Mostantól ezek
a problémák is megszűnnek. Az
intézményhez méltó, színvonalas
fogadóteret alakítottunk ki, és Bakó
Imre vállalkozó közreműködésével
a belső- és külső vendéglátás is
megoldott. Kialakítottunk helyiségeket egyéb szolgáltatási lehetőségeknek is, amelyeket remélhetően
hamarosan igénybe vesznek fodrászok, kozmetikusok, szolárium-üzemeltetők és egyéb helyi vállalkozások. Szeretnénk elérni, hogy a régi
Atlasz Klub helyén is egy egészségmegőrző centrum alakuljon ki.
Félegyháza ezzel a termálfürdővel egykor olyan lehetőséget kapott, amellyel az emberek gyógyu-

lását, egészségmegőrzését lehet
segíteni. Ezt az adottságot szeretnénk kiteljesíteni. Ennek érdekében már a további tervek is megfogalmazódtak. A strandon sok olyan
terület van, amelynek kialakítására, fejlesztésére gondot fordítunk.
Szükség lesz egy „szaunavilág”
kialakítására is. De szeretnénk új
medencét, a gyerekeknek pedig új
csúszdát építeni a közeljövőben.
A Fürdőszálló és a régi törökfürdő épületének felújításáról sem
mondtunk le. Ez nagy kihívást jelent az önkormányzatnak, de az
elkövetkezendő időszakban kidolgozzuk azt a koncepciót, amelynek
alapján 5-10 éven belül megvalósíthatjuk elképzeléseinket – tette
hozzá a polgármester.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Félegyházán járt a belga nagykövet
Marie-France André belga
nagykövet asszonyt január 12én a városháza dísztermében
fogadta Csányi József polgármester és a városvezetés.
A polgármester bemutatta a
vendégeknek Kiskunfélegyházát, szólt a város gazdasági,
oktatási és kulturális életéről,
tájékoztatta a vendégeket az
ipari parkról és annak fejlesztési terveiről.
A nagykövettel együtt a megbeszélésen jelen volt Ránky Edit, a
Vallon Régió és Brüsszel Főváros
Gazdasági és Kereskedelmi Irodájának vezetője, valamint dr. Nagy
Béla, a Flamand Régió Gazdasági
és Kereskedelmi Irodájának vezetője is. Ők a belgiumi gazdasági
kapcsolatok kiépítésének lehetőségeiről adtak tájékoztatást.
A nagykövet asszony így összegezte látogatásának tapasztalatait: – Nagy örömömre szolgált, hogy
eljöhettem
Kiskunfélegyházára.
Az itteni emberek nagyon barátságosak és rendkívül motiváltak.
Ez sokat segíthet a kapcsolatok
elmélyítésében.
Nagykövetként feladatom a két
ország közötti együttműködés
erősítése, amiért Budapesten túl,
vidéken is igyekszem sokat tenni
azzal, hogy megismerem az embereket, az üzleti és egyéb kapcsolati lehetőségeket. A Félegyházán
szerzett tapasztalataimat továbbítom Brüsszelnek, és ezek alap-

ján arra biztatok mindenkit, hogy
látogasson el ebbe a szép, kellemes városba. Hiszek abban, hogy
a kapcsolatfelvételnek mindenki
számára előnyös, pozitív hatása
lesz.
Az elmúlt időszakban több ország nagykövetét is vendégül látta
Kiskunfélegyháza. Ezeknek a találkozóknak a hasznosságáról így
nyilatkozott Csányi József a megbeszéléseket követően:
– Fontosnak tartjuk a város értékeinek bemutatását, népszerűsítését Európában, a világ országaiban. Világosan kell látni azt is, hogy
értékeink megőrzéséhez szüksé-

ges a helyi gazdaság jó működése.
Éppen ezért tekintjük 2014-től a
városvezetés egyik fő céljának Félegyháza gazdaságának erősítését.
Ezt úgy képzeljük el, hogy egyrészt
mindenben támogatjuk az itt működő vállalkozásokat annak érdekében, hogy helyben maradjanak
és fejlődjenek, ugyanakkor a saját
eszközeinkkel igyekszünk lehetőséget keresni arra is, hogy az
általuk előállított termékek eljussanak új exportpiacokra. Emellett
természetesen feltett szándékunk
új, potenciális befektetőket Félegyházára vonzani – tette hozzá a polgármester.

Újjáépülő járdaszakaszok
Megkezdődtek a városháza
körüli járdák burkolatának
felújítási munkálatai. A beruházásról még tavaly június
30-án határozott a képviselő-testület.
– Megújul a járdaburkolat a városháza épülete előtti teljes szakaszon, az 5-ös számú főút mellett,
a dr. Holló Lajos utcán egészen az
Okmányiroda előtti, már kiépített
térkő-burkolatig, továbbá a Kazinczy utca felőli részen, a polgármesteri hivatal épületének vonaláig.
A felújítás előtt álló járdaburkolat
átlagosan 4–5 méter szélességű,
és összesen mintegy 600 négyzetméter alapterületű, és látványában a Kossuth utcán megkezdett
folyamathoz illeszkedik – számolt
be a részletekről Hartyáni Gyula
főtanácsos.

Miután elkészültek a tervezési
és engedélyezési feladatok, megkezdődhetett a kivitelezés. A teljes beruházás költségét az önkor-

mányzati ingatlanok eladásából
származó többletbevételből fizeti
az önkormányzat – tudtuk meg
Csányi József polgármestertől,

aki emlékeztetett arra, hogy a járdaburkolat-helyreállítással szorosan összefügg a volt DM (leendő
Plus Market) üzlet üvegportáljainak korhű állapotba való visszaállítása is. Mint ismert, a szükséges
mintegy 30 millió forint értékű
munkálat finanszírozását a bérlő
magára vállalta, amit az önkormányzat természetesen a bérleti
díj megállapításakor figyelembe
vett.
A polgármester szerint e két
folyamatban lévő beruházással
ismét olyan érték megteremtéséhez járulhat hozzá a városvezetés,
amelyre méltán lehet büszke Félegyháza.
A kivitelezés során forgalomkorlátozásokra kell számítani az
érintett útszakaszokon, és egy
időre a városháza főbejáratát is
áthelyezik. Ennek részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Elköltözött
a földhivatal
A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály korábbi, Jókai
utcai telephelyéről a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Kormányablak
Osztályára költözött (Kiskunfélegyháza, a Petőfi tér 1.). Az osztály a továbbiakban a 76/795-559es telefonszámon érhető el.

Néptáncoktatás
a Padkaporos Házban
Néptáncoktatás indul kezdőknek és haladóknak Kiskunfélegyházán, február 1-jén, szerdán 19 órakor a Padkaporos Házban. Szeretettel várnak minden felnőttet 25 éves kortól, akik szeretik a néptáncot, de még eddig
nem volt alkalmuk vagy lehetőségük kipróbálni a varázsát. Aki kedveli, szereti a jó társaságot, a bulit, a szórakozást, a néphagyományokat, akkor itt az alkalom. Hajdani néptáncosok jelentkezését is várják! További
információ kérhető Kátai Tibortól, a 06-70/459-5726-os telefonszámon.

Mise
a városért
A hagyományokhoz híven Gyertyaszentelő
Boldogasszony
ünnepén, február 2-án, csütörtökön 17.30-kor mutatnak be
szentmisét a városért a Sarlós
Boldogasszony Templomban,
amelyen a város vezetői és lakossága közösen imádkoznak
Kiskunfélegyházáért. Az ünnepi
misére ezúton is nagy tisztelettel hívják és várják a város lakosságát.

Jótékonysági célért báloztak
Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Móra Ferenc Művelődési Központ dísztermében a Jótékonysági Városi Bált, amelynek bevételét ezúttal a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének ajánlotta fel az önkormányzat.
A rendezvény fővédnöke Rákossy
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, aki
személyes jelenlétével is emelte
a bál színvonalát. Jelen volt fele-

ségével dr. Mészáros János, az
egészségügyi koordinációért és
EU-ügyekért felelős helyettes államtitkár, továbbá mintegy 130, a
jótékonysági célt támogató vendég.

A tombolanyereményeket kiskunfélegyházi vállalkozások ajánlották fel, amiért ezúton is köszönetét fejezi ki a városvezetés. A
villányi Malatinszky Kúria nevében
például Malatinszky Csaba 30
palack bort ajánlott fel, amelyek
megvásárlásával ugyancsak a jótékony célt támogatták a vendégek.
A hangulatos rendezvényen a Kis-

kunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei Kis-Fekete Vilmos vezényletével gondoskodtak a
remek hangulatról, a mosolyt és nevetést Aranyosi Péter, a Dumaszínház Társulat tagja csalta a vendégek
arcára. A talpalávalót az orosházi
Hangulat Együttes húzta, a vacsorát
a Rózsakert vendéglő kínálta.
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Várják az
ajánlásokat
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01. /rendelete
alapján – lehetőséget kínál kitüntető
cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél
adományozására. A város önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak,
akik a helyi közösség szolgálatában,
a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint
a nevelés-oktatás, az egészségügy és
szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport,
a művészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet
fejtettek ki.
Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára”
kitüntető cím,
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város
Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város
Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Közművelődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális
Ellátásáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti
Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Tudományos Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Közbiztonságáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi
Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző
és Hazafias Tevékenységéért”
kitüntető díj
„Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”.
A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal
rendelkező természetes személy, ill. jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki az Európai Unió valamely
tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkezik.
A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre,
közösségre tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását,
méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint
méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve
elismerésre.
A javaslatokat a rendelet mellékletét
képező adatlapon írásban 2017. február
28-áig lehet az önkormányzat polgármesteri titkárságán (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) benyújtani (a javaslattételhez
szükséges adatlap is ott szerezhető be,
vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.
hu honlapról).
A Képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók
Napja alkalmából rendezett ünnepségen
kerül sor.
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Idén is támogatás a kórháznak
2017-ben ismét támogatást
nyújt az önkormányzat a Kiskunfélegyházi Városi Kórház
és Rendelőintézetnek. A jelenlegi képviselő-testület megalakulása óta minden évben
hozzájárul a város – a környező településekkel együtt – a
rendelőintézet
szolgáltatási
színvonalának növeléséhez, a
várólisták csökkentéséhez. A
kórház ennek a támogatásnak
a folytatását kérte 2017-re is
az önkormányzattól.
A támogatás a gyermek szakrendelés, a szemészet és a kardiológia
finanszírozását egészíti ki annak
érdekében, hogy a félegyházi és
kistérségből érkező betegek gyorsabban jussanak szakszerű ellátáshoz. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az említett
szakrendeléseken az önkormányzati segítség jóvoltából csökkent a
várólista, a szemészeten négyről
három, a kardiológián pedig ötről
három hónapra.
Összesen a három szakrendelésre 14 millió forintot igényelt a

kórház, ebből a Félegyházára eső
támogatási összeg meghaladja a
10 millió forintot. A fennmaradó
részt a várossal együtt gondolkodva az ellátási körzetben lévő többi település, esetszám-kimutatás
alapján nyújtja a kórháznak.
Dr. Körtvélyessy András kórházigazgató az önkormányzati
támogatás apropóján elmondta:
mivel a krónikus ellátás alapillet-

ménye növekedett, a jövőben havi
7 millió forinttal nagyobb összegből
gazdálkodhat a félegyházi kórház.
Amennyiben a további törekvések
is megvalósulnak, jó esély van egy
egyensúlyi állapot kialakulásához.
Ebben az esetben az önkormányzati támogatást már eszközfejlesztésre tudná fordítani az intézmény,
ami ugyancsak a félegyházi betegek
ellátásának színvonalát emelné.

Főállású sportorvosa van a városnak
Mint arról korábban beszámoltunk, átmenetileg dr. Szabó Ildikó
látta el a sportorvosi szakrendelést Kiskunfélegyházán. A szentesi doktornő szerződése szeptember elsejétől október 31-éig
szólt. S bár a sportorvosi szolgáltatás nem önkormányzati feladat, a város nem akarta magára hagyni azt a mintegy 1200 aktív
sportolót, akinek nehézséget jelentene más városokban igénybe
venni ezt az ellátást. Ezért Balla László alpolgármester a városvezetés nevében nyár óta tárgyalásokat folytatott a megoldást
keresve. Ennek nyomán 2017 év elejére megnyugtató megoldás
született: dr. Szabó Ildikó látja el a sportorvosi teendőket Kiskunfélegyházán, a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok Orvosi szobájában, a Kossuth utca 35. szám alatt.
Bejelentkezés, időpont-egyeztetés munkanapokon:
7.30-11.30 között
Telefon: 30/ 740-6617 vagy
63/311-372
Rendelési idő: Hétfőn 15 órától
18 óráig (csak előzetes bejelentkezés alapján!)
A vizsgálat menete:
A sportorvosi szűrés során egy
megjelenéssel megtörténik az
anamnézis felvétel, a testsúly-,
testtömeg-, vérnyomás-mérés, a
fizikális vizsgálat, az EKG-, látás
és színlátás vizsgálat, valamint
a sportorvosi igazolás kiállítása,
amennyiben az alább felsorolt dokumentumok is a rendelkezésre
állnak:

– Kitöltött és szülő által is aláírt
sportolói kérdőív (kérik, hogy figyeljenek a kérdőív végén található
„Igen válaszok részletezése” című
kérdésre is. Itt kell leírni például,
hogy miért feküdt kórházban, milyen sérülése volt, vagy milyen kezelt betegsége van.)
– TAJ (eredeti, másolat vagy telefonnal lefényképezett)
– korábbi komolyabb műtétekről
(pl. ízületi vagy csontműtét), illetve
gondozott betegségekről (pl. asztma, szívzörej) leletmásolat
– meghatározott sportágakban
kiegészítő vizsgálati leletek (pl.
szemészet, ortopédia)
Amennyiben ezek nincsenek a
sportolónál, akkor azt egy másik
alkalommal pótolni kell és addig

nem adható ki érvényes sportorvosi engedély!
Az ellátás díja: 18 év alatti
sportoló esetén: 1000 Ft/alkalom
18 év feletti sportoló esetén:
2000 Ft/alkalom.
A sportorvosi vizsgálat kizárólag előzetes bejelentkezés alapján
lehetséges.
Ha valaki nem tud elmenni, a lefoglalt időpontot le kell mondani!
Tekintettel a hatalmas sportolói
létszámra az előjegyzési idő minimum 2 hét.
Soron kívüli vizsgálatnál (ha ennél sürgősebben szükséges) a díj
– a fent megjelölt vizsgálati díjon
felül – 5000 Ft. (Ez az Országos
Sportegészségügyi Intézet által
előírt összeg.)
Lehetőség van sportorvosi vizsgálatra dr. Szabó Ildikó rendelőjében is Szentesen, a Klauzál utca
6. szám alatt. Ebben az esetben
is bejelentkezés szükséges a fenti
telefonszámok valamelyikén.
További információ:
szentes-vivamed.hu/vizsgalat.htm
A sportorvosi kérdőív letölthető
a szentes-vivamed.hu/letoltsport.
htm helyről, vagy az osei.hu-ról.
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ENERGETIKAILAG MEGÚJULT
társasházak a Petőfi lakótelepen
Két társasház energetikai felújítása is befejeződött a Petőfi lakótelepen. A megújult épületek komfortosabb körülményeket nyújtanak
az ott élőknek, és jelentősen csökken a fűtési számla is. De az sem
elhanyagolható, hogy a szép homlokzatok díszítik, otthonosabbá teszik a lakótelepi környezetet. A dr.
Holló Lajos utca 87. és a Holló L. u.
28. szám alatt élő családoknak a
múlt év végén ünnepélyes keretek
között adták át a beruházást. A
nemzeti színű szalagot Csányi József polgármester, Bense Zoltán,
a lakáspolitikáért felelős szakbizottság elnöke és Horváth Gábor
önkormányzati képviselő vágta át
Eszik Tímea és Lantos Jánosné
közös képviselők társaságában.
Az átadáson a beruházókat Bajnok Zsolt és Semperger Gábor
képviselték.
A lakók képviselőit a polgármester arról tájékoztatta, hogy a
képviselő-testület a 2016-os költségvetésben 51.509.000 forintot
különített el hat társasház felújításához. Mint mondta, a helyi la-

káspolitika fontos pillére a társasházak felújításának támogatása,
hiszen a város lakásállományának
22 százaléka iparosított technológiával épült. Az elmúlt 13 év „Panel-programja” eddig 976 lakás
felújítását eredményezte, amihez
az önkormányzat megközelítőleg
200 millió forint támogatást nyújtott. A hat helyszínen megvalósuló
energetikai felújítások összértéke

A doni hősökre
emlékeztek
Megemlékezést és koszorúzást tartottak az öreglaktanyánál Kiskunfélegyházán január 12-én, a doni katasztrófa 74. évfordulóján. A rendezvényen Deli József
nyugállományú ezredes idézte fel a 74 évvel ezelőtti
történéseket, megemlékezett a város hősi halottjairól
és sebesültjeiről.
A doni katasztrófa történéseit és annak következményeit
Hazuga Károly altábornagy elevenítette fel. Beszédében
elmondta: „Katonákra emlékezünk ma. Hősökre, akik példát
mutattak hazafiságból, bajtársiasságból, hősiességből. Katonákra, akik hiányos fegyverzettel és felszereléssel erőn felüli helytállást tanúsítottak a harcok és a visszavonulás alatt.
Nagyapákra, apákra és fivérekre, akik az özvegyek és árván
maradottak néma keservében és könnyeiben éltek tovább.”
Az altábornagy Eszményi József altábornagy szavaival zárta megemlékező beszédét: „Akadtak hősök, akik szinte puszta kézzel harcoltak a harckocsik ellen. Ezeknek a hősöknek a
példája ihlessen minket, mert amíg ilyenek lesznek a sorainkban, addig nem pusztulhat el nemzetünk.”
Az ünnepi beszédek után elhelyezték a megemlékezés koszorúit és mécseseket gyújtottak az emlékezők.
A koszorúzást követően a résztvevők átvonultak a Felsőtemetőbe, ahol tovább folytatódott a megemlékezés.

400 millió forint, aminek köszönhetően 151 lakás újul meg.
A Kiskunfélegyháza, Dr. Holló
L. u. 87. szám alatti épület energetikai felújítását a város önkormányzata a beruházási költség 15
százalékát kitevő mértékben, ös�szesen 9.424.112 forinttal támogatta. A Holló L. u. 28. szám alatti
épület energetikai felújításához
8.031.206 forinttal járult hozzá.

5

Kedves Dísz
diplomát igénylő
nyugállományú
Pedagógus
Kollégák!
Május 26-án, pénteken, 15 órától rendezik meg a városi Pedagógusnapot, amelynek keretében a díszdiplomák átadására is
sor kerül.
A díszdiploma igényléséhez
szükséges nyomtatványok a
Félegyházi Közlöny oldaláról
(www.felegyhazikozlony.eu) letölthetők, illetve Kiskunfélegyházán a Petőfi tér 8. szám alatt
(volt Zeneiskola) átvehetők.
Az adatlap mellékleteként
várjuk a szakmai önéletrajzot, a
pályán töltött idő hivatalos igazolását vagy előző díszoklevél
másolatát.
Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt
és mellékletekkel ellátott adatlapot február 28-áig Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. I. em. 19es irodába adják le.
Üdvözlettel:
a Szervezők
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Hosszú útra indult
dr. Somogyvári
Zoltánné
1960-ban
egy
fiatalasszony
azzal állt
elő az akkori illetékes
hivatalban,
hogy tanítani szeretne
„az énekes iskolában” ének-zenét, miután ő nagyon szereti a
gyerekeket, és igen nagy tisztelője Kodály Zoltánnak, „a zenei
nevelés nagyszerű apostolának”.
1992-ben, 32 év szolgálat után,
dr. Somogyvári Zoltánné nyugdíjazásakor már több elismerés
birtokosa volt: 1972 – Petőfi Emlékplakett, 1973 – Éneklő Ifjúság
Nagydíja, 1978 – Kiváló Tanár,
1985 – Az év kórusa kitüntetés.
1957-ben indult el az első
ének-zenei osztály Kiskunfélegyházán. Bár a gyermekek tanulmányi eredménye magasabb
volt az átlagos iskolai szintnél,
sok nehézség kísérte születése percétől az iskolát. Számos
helyen, nehéz körülmények között folyt a kiemelkedő szakmai
munka. Végül 1973 őszén az új,
modern Batthyány Lajos Általános Iskolában kapott otthont a
zenei tagozat a Kossuth utcai
iskolával együtt.
A tavaszi és a karácsonyi
hangversenyek ajándékként kerültek a művészetkedvelő közönség elé. 1992-ben gyermek
operát mutattak be a kicsik az
akkori 6. osztályosok főszereplésével. Alíz néni minden rábízott
tanítványát elvezette a „tiszta
forráshoz”, növendékei megállták helyüket az életben, többen
zenei pályát választottak.
Vezetésével az érdeklődő tanulók számára országjáró túrákat
szerveztek. A múzeumlátogatások mellett felkeresték nemzeti
nagyjaink sírjait, a zenetörténeti
emlékeket, a természeti látnivalókat. A magyar tájakon kívül
megcsodálhatták Belgrád, Krakkó, a Tátra és az Alpok szépségeit. Induláskor fel-felcsendült a
dal: „Áldásoddal megyünk, megyünk innen el, néked énekelünk
boldog éneket. Maradj mindig
velünk, ha útra kelünk, őrizd életünk minden nap!”
Most szeretett Alíz nénink indult hosszú útra. Mi, akik ismertük, tudjuk, hogy az Úr áldásával.
Forrás: BÁI évkönyvek
Makányné Óvári Éva
intézményvezető-igazgató
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A dédunokák adnak életerőt
Czibolya Péternét a városvezetés
nevében Balla László alpolgármester köszöntötte 90. születésnapján.
Terike néni jókedvűen, fiatalosan fogadta vendégeit. A beszélgetés során elmondta, hogy gyógyszereket
ugyan szednie kell, de segítség nélkül karban tudja tartani otthonát,
naponta megfőzi ebédjét, bevásárol, és időnként egészségügyi sétát
is tesz a városban. Szabadidejében
pedig sokat olvas, kedveli a romantikus regényeket. A televízióban
megnézi a híradót és egy sorozatfilmet, utána pedig jóízűen alszik.
Családjával mindennap találkozik.
Lánya, veje és unokája gondosan
figyel rá. De a legtöbb örömöt mostanság a dédunokákkal való találkozás jelenti számára.

Családi körben ünnepelt
Erzsike néni

Török Imréné Kollár Erzsébetet köszöntötte 90. születésnapján a város nevében Balla László alpolgármester és Ván Jenő önkormányzati
képviselő. A szépkorú hölgy családtagjai körében, vidám hangulatban
fogadta az üdvözlést. A beszélgetés közepette elmondta, hogy családja
sokat segít a tanya körüli munkálatok elvégzésében, de amit csak lehet,
maga old meg. Szerencsére a gyógyszeres doboza sincs túlzsúfolva. Férjével 56 évet élt boldog házasságban. Születésnapján két fia, öt unokája
és 10 dédunokája köszöntötte szeretettel.

In memoriam Kovács Ferenc
Január 15-én, 84 éves
korában elhunyt Kovács
Ferenc, a Móra Ferenc
Gimnázium egykori matematika-fizika szakos,
halk szavú, kedves mosolyú tanára.
Kovács Ferenc tanár
urat kartársai és diákjai
tisztelték szakmai tudásáért, és
szerették, mert kedves, tapintatos, jó ember volt. A művészetek

közül a szívéhez a
zene állt a legközelebb. Orgonajátékával,
az operákat bemutató
előadásaival sok örömet szerzett hallgatóinak.
Az égi harmóniát
hallgatva, nyugodj békében kedves Tanár Úr!
Móra Ferenc Gimnázium
Igazgatósága és Tantestülete

Lukács Ferire
emlékezünk…
Lukács Ferenc
2017.
január 18-án,
életének 67.
évében eltávozott a földi
életből. Nagyon sokan ismerhették őt
korábbi vendéglátós és cipőboltos
tevékenysége kapcsán, de életre
szóló élményeket őrizhetnek róla
azok is, akik az utóbbi másfél évtizedben tanítványai lehettek több
képzési intézményben. Szakértelmének hiányát sokáig nehezen
fogják pótolni.
Szeretett szűkebb családja és
az 1995-ben általa alapított „nagy
családja”, a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa számára azonban
pótolhatatlan veszteség adódott
hirtelen elhunytával. A kórus tevékenységét az utolsó leheletéig
szívügyének tekintve segítette működését páratlan lelkesedésével.
Nemcsak mint énekes, hanem az
együttest működtető egyesület elnökeként, a pályázatok megírásával, a koncertek, kórustalálkozók,
partnerkapcsolatok, utazások és
vendéglátások
megszervezésével és lebonyolításával, valamint
anyagi hátterének biztosításával
elévülhetetlen érdemeket szerzett
a város kulturális életében. A város képviselő-testülete 2010-ben
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető címmel jutalmazta tevékenységét.
Felejthetetlen emlékét sokan
megőrizzük!
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Tavaly év elején a kemencei
táborral kapcsolatban azt a
célt tűztük ki magunk elé, hogy
rendezzük a több évtizedes elmaradást, és a táborhoz vezető, már régóta meglévő utat
jogi értelemben legalizáljuk.
Ez ugyanis elengedhetetlenül
szükséges annak érdekében,
hogy végre felébredjen Csipkerózsika-álmából a tábor –
hangsúlyozta Bense Zoltán
önkormányzati képviselő a mai
felnőtt félegyházi generáció
életében meghatározó szerepet játszó kemencei ifjúsági
tábor újraélesztéséért tett erőfeszítéseket összefoglalva.
Tavasszal és nyáron több alkalommal végzett a tábor környékén
helyszíni mérést földmérő mérnök, s a mérések alapján – miután
nyilvánvalóvá vált, hogy a kisvasút
sínpárját kivéve szinte semmi sem
ott van a térképen, ahol a fizikai
állapot szerint lennie kellene, például a tábor közelében csordogáló
Kemence patak nincs feltüntetve a
térképen – elkészült a telekrendezéshez szükséges vázrajz első változata. Ezt egyeztettük Kemence
Község Polgármesteri Hivatalával,
majd megkezdődtek a tárgyalások
a telekrendezésben érintett szakhatóságokkal. A helyzetet bonyolítja, hogy a táborhoz vezető, jelenleg jogilag nem létező út nemcsak
erdőterületet, hanem Natura 2000
területet is érint.
Időközben nyilvánossá vált az
erdőtörvény módosításának szö-

7

Felébredhet Csipkerózsika-álmából
a kemencei tábor

vegtervezete, amely a tábor környékének telekrendezése, az út
feltüntetése, legalizálása szempontjából reménnyel tölti el az
önkormányzat szakembereit. A
törvény módosítása 2017 tavaszára várható, s amint hatályba lép,
megkezdődhet az évtizedes probléma végleges és megnyugtató
rendezése.
A munka azonban addig sem
áll le. Idén ősszel többször egyeztettünk a helyszínen szakemberekkel a tábor áramellátásának
megoldásáról, s úgy tűnik, hogy a

területen keresztülmenő 20 kV-os
vezetékről az ingatlanunkon belül egy oszlopra szerelhető trafó
segítségével ki tudjuk építtetni
a villamosenergia-csatlakozást,
méghozzá akkora kapacitással,
amekkorára szükségünk van. A
helyi áramszolgáltató szóbeli tájékoztatása szerint a trafó beszerzésének és kiépítésének a költségeit
közösen viselnénk, a részletekről
zajlanak az egyeztetések. Amint
sikerül a tábor árammal való ellátása, megkezdődhet a riasztórendszer és a védelmi funkciókat

szolgáló alkonykapcsolós éjszakai
megvilágítás kiépítése.
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, de
a tervek szerint az áramellátás és
a telekügy megoldása után mindenképpen kiépítenénk egy bázist
a kőépületben. Ezt követően a régi
építőtáborok hangulatát megidézve építenénk újra szeretett táborunkat. Szívesen fogadjuk majd az
egykori táborlakók és gyermekeik,
ismerőseik segítségét, legyen szó
anyagi felajánlásról, vagy akár élőmunkáról.

KÖRKÉRDÉS: Mire számít a 2017-es esztendőben?
Évindító körkérdésünkben a 2017-es évről kérdeztük meg a városlakókat. Tervekkel, elképzelésekkel felvértezve, vagy éppen
nehézségek közepette mindenki megosztotta véleményét.
Kisnyugdíjasként a feleségemmel
közösen a 77 éves bátyámat is segítem a nehéz időkben.
Rubi Józsefné (74): – Bizakodom,
mert kisebb terveim vannak a párommal erre az esztendőre. Sok
jó dolog történt 2016-ban, a város
környezete fejlődött, megszépültek
és tisztábbak az utcák. Várom a
tavaszt, hiszen bekeményített az
Rekedt Nagy László (66): – Kicsit pesszimistán látom a 2017-es
esztendőt, sok jóra nem számítok.
Nyugdíjasként nehezen boldogulok, főleg télen magasak a kiadásaim, emellett gyógyszerekre is sokat
költök. Nem teszi könnyűvé az évkezdetet a nagy hideg, a rezsit tekintve jelentős pluszkiadást jelent.

időjárás, ennek ellenére a hideget
is hasznosnak találom a termőföldek szempontjából. Előre tekintve
pozitívan látom az évet.

Fekete Gyöngyi (50): – Vállalkozóként az idei esztendőt illetően
bizakodó vagyok, előre tervezek.
Remélem, tovább fejlődik a város.
Az előző évem változásokkal teli
volt, mindig akadt tennivaló. Több
célt kitűzök magam elé, valamit
könnyebb, valamit nehezebb elérni.
Arra is ügyelek idén, hogy a munka

mellett a családra is maradjon idő.
Véleményem szerint minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz,
hogy valaki sikeres évet zárjon.
Tóth Levente (44): – Remélem,
nem lesz rosszabb az idei év, mint
a 2016-os. Előző évem sok munkával, viszonylag gyorsan eltelt. Mindig akadt elég tennivaló, ezért nem
panaszkodom. Vállalkozóként mindenki elsősorban magáért dolgozik, próbálom a legtöbbet kihozni a
dolgokból. Pihenésre és a családra
is szakítok időt.
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Búcsú a PG legendás tornatermétől
Egyik szemünk sír, a másik
nevet – fogalmazták meg az
öregdiákok, miközben a PG
112 éve épült tornatermét
búcsúztatták január 18-án. A
tornatermet ugyanis hamarosan lebontják, és új, korszerű
sportcsarnokot építenek a helyén. A beruházás megvalósítását a félegyházi önkormányzat 168 millió forinttal segíti,
amelyből 68 millió forint vissza
nem térítendő támogatás.
Az ünnepségen az öregdiákok,
egykori tanárok és a Szent Benedek Középiskola tanulói emléktáblát avattak a legendás testnevelő,
Kiskunfélegyháza díszpolgára, az
élsportolók sokaságát nevelő Tulit
Péter emlékére. Hunyadi László
marosvásárhelyi szobrászművész
alkotását Titusz atya áldotta meg.
A dombormű avatása után a tornateremben Rokolya Csaba igazgató így fogalmazott: – A hatvanas
évek magyar tornászválogatottjának többsége – Verdes András,
Varga Lajos, Keszthelyi Rudolf,
Lakatos Szabó János, Újvári
Sándor és még sokan mások – innen indultak. 1972-ben szakközép-

iskola lett az intézmény, de azt követően is fontos szerepet játszott a
sport. Az elmúlt négy évtized alatt
számos sportsiker kapcsolódik
az iskola nevéhez. Ez mutatja azt,
hogy mindig fontos volt a korábbi
szellemiség, a sport szeretetének

továbbvitele. A szakközépiskolai időszak alatt is emblematikus
testnevelők, többek között Varga
László és Alács Gyula igyekeztek
a sport szeretetére nevelni a diákokat. Ma is fontosnak tartjuk, hogy
a gyermek teljes személyiségét

szólítsuk meg, és neveljük a test, a
szellem és lélek egységében. Ezért
gondoljuk azt, hogy az új csarnok
méltó lesz a régi tornateremhez.
Ígérem, hogy én és kollégáim mindent megteszünk ezért – tette hozzá Rokolya Csaba.

Télen is arattak
a félegyházi diákok

Mórás bál
Idén 18. alkalommal rendezte meg a
Móra Ferenc Gimnázium jótékonysági
bálját a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében.
Mint minden évben, ezúttal is ez alkalommal vehették át a legjobb olaszul tanuló,
illetve női focista diákok az olasz testvérváros, Feltre-Vellay polgárainak felajánlását.
Most Novák Gabriella (8/E), Misku Beáta
(12/Aa), Dobi Erik (12/C), és Limpek Ágnes (12/C) volt méltó az elismerésre.
Az estet a Karácsonyi Melinda tanárnő

vezette Mozgásszínház csoport műsora színesítette (fotónkon), a jótékonysági bál bevétele a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium „Kommunikáció a Jövőért” Közhasznú
Alapítványának számláját gazdagította.
Az iskola vezetősége ezúton köszöni meg
valamennyi szervező, résztvevő tanár kollégának, az iskola ifjúságának a nemes cél
érdekében kifejtett munkáját, az értékes
adományokat, a tombolatárgyakat felajánló
szülőknek és a cégek segítségét a bál sikeres megrendezéséhez.

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
bajnoki versenyt szervezett Budapesten. Kiskunfélegyházát három iskola tanulói képviselték a megmérettetésen,
kiváló eredményt elérve. Gépírásból 30 perces másolással jeleskedett a csapat.
A tizedikesek kategóriájában: 3. helyezést ért el Nagy
Dániel (Szent Benedek Középiskola), 5. Fodor Ádám
(Szent Benedek Középiskola), 8. Árokszállási Tamás
(Szent Benedek Középiskola), felkészítő tanár: Csenkiné
Bihal Mária, valamint 9. lett Bartók Bálint (Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium), felkészítő tanárok: Gajdicsné Lovász Judit, Hartyániné Barta Judit.
Az ifjúsági versenyzők között kimagasló teljesítménynyel 3. lett Balasi Szandra (School of Business Szeged
Üz.SZKI), 12. Sinkó Zsolt Imre (School of Business Szeged Üz.SZKI), felkészítőjük: Kovácsné Seres Andrea.
A beszédíró gépírás a világversenyek listáján először
2013-ban, Ghentben (Belgium) szerepelt kísérleti jelleggel. Hazánkban először a 2015-ös világbajnokságon
versenyezhettek magyar versenyzők (a Szent Benedek
Középiskola tanítványai 7-8. helyezést értek el).
A beszédíró gépírás jegyzéke a bajnoki versenyen
nyújtott teljesítmények alapján:
1. Nagy Dániel (Szent Benedek Középiskola),
2. Fodor Ádám (Szent Benedek Középiskola); felkészítő Csenkiné B. Mária,
3. Bartók Bálint (Kiskunfélegyházi Közgazdasági
Szakgimnázium); felkészítő: Hartyániné Barta Judit és
Csenkiné B. Mária.
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Értékrend és hagyományok

Egyszer volt, hol nem, volt egyszer egy bugaci betyár.
Pelyva Imre tanár úr meghívására látogatott az iskolába a 10
éve Pestről Bugacra költözött Varga Mihály, aki az ötödik osztályos

gyerekekkel beszélgetett. Ő inkább
mesemondónak, bőrdudásnak és
a hagyományt megélni akarónak
tartja magát.
A gyerekek odaadóan figyeltek
és az az elbeszéléseiből megtud-

hatták például, hogy régen minden valamirevaló férfinak bajusza
volt, szinte csúnya volt egy ember
anélkül és a huszárságnál is elvárták.
A „betyár” beszélt arról is a gyerekeknek, hogy legnagyobb szükségük a szüleikre van, és arra,
hogy azok meséljenek, játsszanak,
foglalkozzanak velük. Legtöbbször
nem a mindenféle csillogó vacak
hiányzik a gyereknek, hanem a
szülői jelenlét. Hiába vannak meg
a külsőségek, a mai divatosnak
mondott ruhák, kütyük mit sem
érnek a lélek és a szeretet nélkül.
A régi emberek azért voltak boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak,
mert az öltözékük és a belsőjük
egymást erősítették. A beszélgetés
legfontosabb mondanivalója, hogy
próbáljunk szeretetben élni!

B. Z.

Iskolatárlat
a Dózsában
A Dózsa iskola aulája nem csupán egy közösségi tér.
Évek óta képzőművészeti kiállítóteremként is működik. A diákok alkotásai mellett számos festő, grafikus
alkotásában gyönyörködhetnek a diákok és szüleik.
Az idei kiállítássorozat Halasi József festményeinek
bemutatásával indult január 17-én. A tárlatot Molnár István, a Holló László Képzővész Kör alkotója
ajánlotta a diákok és érdeklődők figyelmébe.

Regionális verseny a Mezgében
A húsipari szakmunkások versenyét a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanvágóján tartották meg január 11-én.
A leendő húsipari szakmunkásoknak elsőként elméleti felkészültségükről kellett számot adni. Ez
után következett a sertésvágás, a
feldolgozás és a késztermék-készítés. A szakmai vetélkedő győztese a szegedi Kocsis Márk lett,
a kiskunfélegyházi Sallai Zoltán a második helyezést érte el.
Harmadik legjobbként Katona
Zoltán (Szolnok), negyedikként
Kecskés Patrik (Szolnok), ötödikként Milák Dávid (Kiskunfélegyháza), hatodikként Holló
Gyula (Budapest) végzett.
– A kiskunfélegyházi Mezgé tanulói rendszeresen eredményes
szereplői az országos versenyeknek, amelynek tavaly rendezői is

lehettek. A regionális versenyeket
minden évben a felkészülés jegyében tartják meg annak érdekében,
hogy a tanulók megismerkedjenek
a feladatokkal, és szokják a versenyszellemet – mondta el Rózsa
Pál igazgató.

A direktort a verseny apropóján
a szakma népszerűségéről is faggattuk.
– Sajnos nem divat mostanában szakmunkásnak lenni. Pedig
a húsipari termékgyártó szakma
jó elhelyezkedési és kereseti lehetőséget biztosít napjainkban
Magyarországon, de külföldön
is szívesen fogadják a felkészült
szakembereket.
Keresettségüket jelzi, hogy a cégek képviselői
megjelennek már a szakmunkás
vizsgákon is, keresik a jó munkaerőt, és ajánlatokkal is élnek.
Hiányszakma lévén, ösztöndíjat
is kaphatnak tanulóink. Egy jól tanuló diák körülbelül 50 ezer forintot is hazavihet havonta. Bízunk
benne, hogy ezek a lehetőségek
egyre jobban felkeltik a fiatalok és
szüleik érdeklődését – tette hozzá
Rózsa Pál.
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Jubileumi
biennálé

Természetünk különös formái
címmel nyílt meg január 13-án a
Móra Ferenc Gimnázium 20. jubileumi biennáléja a művelődési
központ aulájában. A képzőművészeti kiállítás résztvevőit Szabó
Ildikó művésztanár köszöntötte,
a tárlatot Brunner Attila művészettörténész, az iskola egykori
diákja ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mint elmondta, a Móra
Ferenc Gimnáziumban nem folyik
művészeti szakképzés, a rajzszakkör azonban jóval több, mint a
szabadidő eltöltésének egy módja. A foglalkozásokon komoly alkotói munka folyik, nem véletlen,
hogy több építész, formatervező,
divattervező és iparművész indult
útjára innen, és már meseíró is
gyarapítja a sort. Ez a kiállítás is
bizonyítja a tanulók alkotókedvét,
tehetségét, fantáziadús látásmódját és reményt ad arra, hogy a kiállított művek alkotói nem szakadnak el a művészettől.
A kiállítás február elejéig látogatható a művelődési központ
aulájában.
Hirdetés

FORDULJON HOZZÁM KÉRDÉSÉVEL!
 Erdészeti szaktanácsadás
 Szakértői vélemény készítése
 Hatósági ügyintézés
 Erdészeti munkák tervezése
és engedélyeztetése
 Erdészeti munkák irányítása
és ellenőrzése
 Erdőtelepítési terv készítése
és kivitelezése
 Erdészeti pályázatok ügyintézése
Forduljon hozzám bizalommal!
Kismarczi Attila okl. erdőmérnök
Erdészeti szaktanácsadó és szakértő
Jogosult erdészeti szakszemélyzet
Telefon: 06-30/3604638
E-mail: kismarcziattila@freemail.hu
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KÖNYVTÁRSAROK
Vízkereszttől
hamvazószerdáig
Fánk, álarc, jelmez, mulatság, bál,
busójárás, Velence szavak hallatán
egyetlen szó jut eszünkbe: a farsang (vízkereszttől (jan. 6.) hamvazószerdáig (márc. 1.).
Óvodások, kisiskolások szüleikkel együtt már biztosan gondolkodnak azon, idén milyen farsangi
öltözet készüljön. Akik teljesen tanácstalanok, azok figyelmébe ajánlom Kiresné Vincze Ilona Jelmezek gyerekeknek című könyvét.
A szerző kis füzetében egyszerűen
elkészíthető, szépen kivitelezhető,
ötletes ruhákat mutat be, melyek
többségét fiúk és lányok egyaránt
viselhetik.
Ha már beszereztük vagy öszszeállítottuk a maskarát, egy kis
sminkkel tehetjük még tökéletesebbé. Karen Harvey Arcfestés
című művében több mint 30 mókás, vidám vagy éppen félelmetes
mintát tekinthetünk meg lépésről

lépésre,
könyn y e n
követhető útmutatókkal, tippekkel,
technikai leírásokkal.
Az ügyes kezű anyukákat, apukákat a maszkkészítés rejtelmeibe
vezeti be Erdei Diána Velencei
álarcok címet viselő kiadványa.
A modellgipszből készített alapot festéssel, szalvétatechnikával,
szórógyöngyös technikával díszíthetjük.
A közös munka, a farsangi bálra
készülés közben kedvet kaphat a
család arra, hogy elutazzon a lagúnák városába.
A Nyitott Szemmel sorozat
Velence kötetében színes képek
segítségével megelevenednek a
város legfontosabb látnivalói. Gyakorlati tanácsokat, hasznos információkat kapunk szálláshelyekkel,
közlekedéssel, városnéző túrákkal
kapcsolatban.
A kedves Olvasó az említett műveket megtalálja a városi könyvtárban. Látogasson el hozzánk!

A félegyháziak szívében
Petőfi örökké él
Kiskunfélegyháza december 31-én minden évben megemlékezik a költőóriás, Petőfi Sándor születéséről. A hagyományoknak megfelelően délelőtt a költő szülőházánál helyezték el a
tisztelet koszorúit a város vezetői, a civil szervezetek, a pártok
képviselői és Félegyháza polgárai.
Petőfi Sándor születésének 194.
évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepség a könyvtárban irodalmi
délelőttel folytatódott, ahol Csányi József polgármester így fogalmazott megnyitójában:
– 1849. július 31-én, Fehéregyháza határában tűnt el e nemes
lélek. Hogy halála is erre a napra
esik e, az máig talány. Ami viszont biztos, hogy Petőfi szívünkben örökké él, hiszen itt áll az a

ház, melynek udvarán legszebb
gyermekéveit töltötte. Itt áll az
egykori mészárszék is, amely a
család felemelkedését hozta, és
megváltoztathatatlanul előtte áll
a hős költő szobra, karjával büszkén mutatva a városra.
A köszöntő után, irodalmi délelőtt keretében Juhász István
tanár úr, Kiskunfélegyháza díszpolgára tartott előadást „Amikor
Petőfi boldog volt...” címmel.

2017. január 27.

ELSŐ KISKUNFÉLEGYHÁZI

MALOM BÁL
Első jótékonysági bálját rendezi február 11-én, szombaton, a
Móra Ferenc Művelődési Központ dísztermében a Sorsocskák Alapítvány. A reneszánsz
szellemiséget idéző rendezvény
minden szempontból rendhagyó, és egy új irányvonalat képvisel a jótékonysági bálok világában. Rendhagyó műsor és
rendhagyó ételek egy rendhagyó, de nemes cél érdekében.
Hogy miért pont a malom? Első
alkalommal gyűjt adományt a Sorsocskák Alapítvány városunk egyik,
alapos renoválásra szoruló szimbólumának helyrehozatalára. A Kiskun
Múzeum udvarán álló szélmalom
egy különleges építészeti és technikatörténeti emlék, amelyet szeretne
a szervezet megőrizni az utókornak.
Csak Kiskunfélegyházán és a hozzá
tartozó falvak tanyavilágában száznál is több szélmalom működött a
XIX. században, tehát méltán vált
már akkoriban a település egyik
szimbólumává. Mára a városban
két, a környéken egy szélmalom
maradt fenn, amelyek közül a múzeumudvart díszítő példány rendelkezik csak a komplett korabeli
őrlőszerkezettel. Vitorláit egy nagy
vihar tönkretette, zsindelyeit és falait pedig az elmúlt évtizedek időjárási viszontagságai morzsolták.
Megőrzése és óvása mind turisztikailag, mind pedig műemlékvédelmi
szempontból nagyon fontos lenne a
félegyháziak számára.
Reneszánsz magyar táncok kamarazenekari kísérettel nyitják az
estét a Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola növendékeinek
előadásában. Buda Ádám lantművész „Kódexek Hangjai” című előadása kalauzolja a nagyérdeműt a
középkori bálok világába. „Hej, beh
széles jókedvem van!” – hirdetik a
Padkaporos Táncegyüttes csárdásai, majd békebeli tangóval kedveskedik Boda Brigitta és Tapodi
Richárd, a Brilli-Art Táncstúdióból.
Csengő-bongó hegedűszóval kápráztat Závogyán Berci előadása,
amit a „Betyárjó” ízes népi humor
követ tárogató muzsikával fűszerezve. „Hopszázni lehet!” – hívják
táncba Padkaporosék a közönséget, ezt követően a Kilele Swing
Cats dszesszesített világslágerei
szolgáltatják az est hátralévő részében a talpalávalót. Éjfél után
egy, a bálokban még soha nem látott meglepetéssel kedveskedünk
kitartó vendégeinknek: Dj Kopi kifogyhatatlan zenei tára várja a táncolók kívánságaikat kifulladásig.
Gasterea kincsei reneszánsz
svédasztal szigetekkel várják az

ínyenc bálozó közönséget. Ákovita,
a múlt ereje készíti elő az ízlelőbimbókat, a hideg és meleg ételkülönlegességekre. A séf személyesen
szeleteli majd az egészben sült töltött malacot, amelyet akár három
ízű almakompóttal vagy szalonnás
sült-savanyú káposztával is fogyaszthat a kedves vendég. Berbécs
pergelt gezemicével, birkapörkölt
fatálas köretekkel, vaddisznó raguleves füstölt sertéshússal, vajas galuskával és tormás mustárral várja az
ízek szerelmeseit. A sor hosszan
folytatódik még a muzsdej fokhagymás nyúlmájtól a fazék származék
füstölt húsos töltött káposztán át a
sertés és szárnyas-nyársakon keresztül egészen az Apát Kedvence
sörrel locsolgatott bőrös malackarajig vagy a csirkemell filé supreme-ig,
dér-csípte téli zöldségekkel. Lesz itt
még házi túrógombóc, csokis keksz
morzsában gyümölcsraguval vagy
akár madártejjel és gyümölcstálakkal az édesszájúaknak.
A képzőművészet egyedi megoldásai sem kerülik el a bál hangulatát. Az adakozni kívánó vendég egy
ember méretű, jellegzetes majolika
ábrával díszített kerámia szélmalom puzzle darabjait vásárolhatja
meg jelképesen, minimum 5000
forint értékben. Az elemek aláírása
után a Kiskun Múzeum egyik falát
díszíti majd a malom-mozaik, jelezve az utókornak, hogy kiknek
köszönhetjük kedves szélmalmunk
megújulását és fennmaradását.
Természetesen, aki nem engedheti
meg magának, kisebb összeggel is
támogathatja az elképzelést, erre
ad lehetőséget a támogatói jegy a
Tourinform irodában. Már a bál előkészületei alatt vásároltak 605 ezer
forint értékben téglajegyeket a támogatók, de még sok-sok elem várja gazdáját, a malom ajtaját, mint
fő elemet pedig a bálon árverezik el
a szervezők.
Az első Kiskunfélegyházi Malom
Bál igazi csapatmunka gyümölcse. A bál háziasszonya dr. Ónodi
Izabella, a Sorsocskák Alapítvány
kuratóriumi elnöke, fővédnöke Csányi József polgármester, védnöke
Mészáros Márta múzeumigazgató.
Az est ceremóniamestere Gulyás
László, dekoratőre Korbely Erika.
A kerámia malom-mozaik Kis Virág alkotása, Rátkai Zsuzsa, Kis
László és a Holló László Képzőművész Kör segítségével.
A bálra vacsorajegyeket és a
részvételtől független téglajegyeket a 06-20-801-6034-as telefonszámon lehet rendelni korlátozott
számban.
Ónodi Árpád
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Ünnepi műsorral emlékeztek meg a félegyházi városi
könyvtárban a Himnusz születésnapjáról. A rendezvényen
részt vettek a városvezetők, a
közművelődésben dolgozók és
a kulturális civil szervezetek
képviselői.
A megjelenteket Kállainé Vereb
Mária igazgató köszöntötte, majd
Rosta Ferenc, Kiskunfélegyháza
alpolgármestere beszélt arról, hogy
Kölcsey Ferenc 194 évvel ezelőtt,
január 22-én alkotta meg kulturális
örökségünk ékes gyöngyszemét,
nemzeti imánkat, a Himnuszt. Hozzátette, ennek tiszteletére 1989
óta ünnepeljük a Kultúra Napját,
amikor a kulturális élet szereplői,
művészei, eseményei kerülnek előtérbe. Hangsúlyozta, hogy a művészeti ágak, csatornák, értéket közvetítenek felénk. Véleménye szerint
ezek azok a sajátosságok, amelyek
egy népcsoportot, nemzetséget
összekötnek, pontosan úgy, ahogy
Kölcsey Himnusza köt össze minket
határon innen és határon túl. Az ünnepi műsorban fellépett a Szent Benedek Iskola PG Tagintézményének
Karinthy Színjátszó csoportja és a
Széljáró Balladás együttes.

Élőtárlat
Élőtárlat címmel Gubcsi Lajosnak, a Magyar Művészetért Díj kuratóriumi elnökének kortárs képzőművészeti gyűjteményéből nyílt
kiállítás a könyvtárban, a magyar
kultúra napjához kapcsolódóan.
Ünnepi köszöntőjében Csányi
József polgármester szólt az ünnep
fontosságáról és üzenetéről. Mint
fogalmazott: – Kiskunfélegyháza
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Rendezvények
a Magyar Kultúra Napján
kiváltságos és nagyon szerencsés
helyzetben van, mert komoly kulturális múlttal rendelkezik. Büszkék
lehetünk azokra az ősökre – Móra
Ferenc, Petőfi Sándor, Holló
László személyében –, akiknek
életútja szorosan kapcsolódik városunkhoz. De ma is élnek közöttünk
kiváló emberek, alkotók, akik nemcsak a kiskunfélegyházi, hanem a
magyar kultúrát is meghatározzák
– tette hozzá a polgármester.
A kiállítás március elejéig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási
rendjében.

Mezősi Károlyra
emlékeztek
Mezősi Károlynak, a kutatónak, a
Tanítóképző és a Kiskun Múzeum
egykori igazgatójának munkásságát
bemutató kiállítás nyílt január 20-án

a múzeumban, születésének 110.
évfordulóján. A tárlat megnyitóján
jelen voltak gyermekei dr. Fontos
Gézáné, dr. Mezősi Katalin, ifj.
Mezősi Károly és családtagjaik is. Mezősi Károly életútját, és a
kiállítást Mészáros Márta múzeumigazgató ismertette. A megnyitó
után a családtagok, egykori tanítványok és tisztelői az Ótemplom kertjében felállított domborművénél
helyezték el virágaikat, koszorúikat.
Az emlékkiállítás április közepéig látogatható.

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület irodalmi szekciója a Magyar
Kultúra Napjának közös megünneplésére hívta Kiskunfélegyháza
középiskolás tanulóit. A hagyomá-

nyoknak megfelelően a diákok versmondó versennyel emlékeztek meg
ezen az ünnepen. A versenyre 10
fő jelentkezett városunk iskoláiból.
Minden versenyző Kölcsey Ferenc
Himnuszát és Arany János bármely,
szabadon választott versét adta elő.
A szakmai zsűri az elhangzott versek alapján állította fel a sorrendet.
A legjobbnak Tapodi István Béla
bizonyult. A Kossuth Lajos Szakközépiskola tanulója a könyvtárban a
magyar kultúra alkalmából megrendezett ünnepségen mondhatta el
nemzeti imádságunkat.
Versenyeredmények: 1. helyezett: Révész Tamás, Szent Benedek Gimnázium, 2. helyezett:
Zámbó Vanessza, Móra Ferenc
Gimnázium, 3. helyezett: Juhász
Jázmin, Constantinum Intézmény,
Nagy Dániel, Szent Benedek Gimnázium.

ki Péter baptista lelkész házigazdaként köszöntötte a különböző
felekezetekből megjelent híveket.
A Kecskemétről érkezett zenészek
szolgálatát követően bizonyságtételük hangzott el.
Az istentiszteleten Hatvani
Zsófia református lelkésznő hirdette az igét, aki József és Ézsau
kibékülésének történetét olvasta
fel a bibliából.

Prédikációjában elmondta, hogy
először mindenkinek rendezni kell
saját kapcsolatát Istennel, majd
ezt követően a körülöttünk élő
emberekkel is, hiszen minden ember Isten képmására teremtetett.
Az ökumenikus imaalkalmak
zárásaként meleg tea és némi harapnivaló mellett beszélgethettek
kötetlenül a különböző felekezetek hívei.
V. K.

Himnuszmondó
verseny

Ökumenikus imahét
Kiskunfélegyházán is megtartották az ökumenikus imahetet
januárban. Ez alkalommal az
Ótemplomban az esti közös istentiszteleten Hostyánszki Péter baptista lelkész hirdette az
igét. Rónaszéki Gábor plébános
a berlini falból való téglával emlékeztette a megjelent, különböző
felekezetű híveket arra, hogy imáik nyomán a közöttük lévő falak is
omoljanak le. Hostyánszki Péter
baptista lelkész igehirdetésében
Isten vezetését és a gyermeknevelést állította párhuzamba.
A következő nap a reformátusok és az evangélikusok közös
templomában Hatvani Zsófia
református lelkésznő köszöntötte

a megjelent híveket és imádkozott
a felekezetek közötti békéért. Az
istentiszteleten Hajagos Gyula
esperes, plébános hirdette az igét,
aki három különböző igeszakaszt
olvasott fel a bibliából. Dávid, és
Pál apostol példáját hozta a megjelentek elé, valamint a boldog
mondásokat. Kifejtette, hogy az
elmúlt 500 év során a bizalmatlanság miatt kerültek a felekezetek
egyre távolabb egymástól, ezért
kölcsönös bizalomra van szükség. Az igehirdetés végén Varga
Katica, a protestáns gyülekezet
kántora két énekszámot adott elő
gitárkísérettel.
Végezetül a kiskunfélegyházi
baptista imateremben Hostyánsz-

12

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2017. január 27.

Volt egyszer egy Blues Club

1993 augusztusában az amerikai Living Blues magazin hasábjain
Kiskunfélegyházáról írtak és a város kitörő lelkesedését méltatták
az élő blues koncertekért. Hogyan is jutott el a helyi Crossroads
Blues Club híre az Egyesült Államokig, és mi mindent adott ez a
közösség a félegyházi fiatalságnak? Nagy Zsoltot, a klub megálmodóját kérdeztük a város élőzenei történetének meghatározó
időszakáról.
– Kilencvenben a fiatalságunkra
lelkileg és szellemileg is felszabadító hatással voltak a gyökeres
társadalmi és politikai változások.
Természetesen ez azonnal begyűrűzött a zenébe is, és a többség
elkezdett olyan műfajokat hallgatni, ami lebontotta a gátakat a szívekben és az elmékben. A blues
az egyik legjobb műfaj volt erre,
a lélekkel teli zenei improvizációk
akusztikus szabadságot hoztak.
Persze voltak sokan, akik ezzel
a szabadsággal nem tudtak mit
kezdeni, vagy máshogy élték meg,
nekik nyújtottak tökéletes táptalajt a zeneileg jóval egyszerűbb, de
szövegileg forradalmi újhullámos
zenekarok.
– Akkoriban a rock műfaj kicsit kifulladt, túl sematikusak
voltak a témák, túl sok volt a
díszlet és kevés a zene. Hogyan
tudott erre választ adni a blues,
és ez milyen fogadtatásra talált
itthon?
– Az eredetileg csak vájt fülűeknek szóló autentikus blues dalokat
sokan újrahangszerelték. Energikus feldolgozások és új bluesrock örökzöldek születtek olyan
világklasszisok gitárjaiból, mint
Gary Moore vagy Eric Clapton.
Ezeket természetesen a Music TV
is játszotta előszeretettel, és egy

blues-boomot indított be. Nagyon
sokan elkezdtek bluest hallgatni, ki
hozzáértésből, ki divatból, de tömegeket húzott be a műfajba a változás. A könnyűzenei szél Magyarországig elfújt. Az akkor már nyitott
Budapesten a Tabánban és még
sok egyéb helyszínen megjelentek a
világhírű külföldi blues zenekarok.
Nagyon befogadó és lelkes volt a
magyar közönség, tömegek jelentek meg ezeken a koncerteken és
társadalmi, vagy akkor már inkább
anyagi hovatartozástól, valamint
anyanyelvtől függetlenül egy nyelvet
beszéltek a zenekarokkal. A blues
nyelvét, ami elsősorban szabad és
lélekből jön. Társadalmilag is elfogadott lett gyorsan a műfaj, hiszen
ezeken a koncerteken ismeretlen
volt a balhé, az emberek zenét szeretni voltak ott mindannyian, nem
pedig kötözködni.
– Hogyan született meg a kiskunfélegyházi élőzenei közösség, a Crossroads Blues Club?
– 1984 óta blues-fanatikus vagyok, gyűjtöm a lemezeket töretlenül és szájharmonikázom is.
1989-ben elvégezve az egyetemet,
biológiatanárként a helyi Móra
Ferenc Gimnáziumban kaptam
állást, ahol azóta is tanítok. A
kezdetektől fogva nem csak a tanórák kötöttek össze a fiatalokkal,

hanem a zene szenvedélyes szeretete is. Mivel sok diák nagyon fogékonynak bizonyult a műfajra, a
gimnázium biológia termében kezdődött az első Blues Club tanítási
időn kívül. Cipeltem a kis Polskimmal a nagy hangfalakat, a lemezjátszót és a kazettás magnót, amit
délutánonként be is üzemeltünk a
klubfoglalkozásokon. Természetesen tudtam, hogy ennyiben nem
állhat meg a dolog, úgyhogy hamarosan a Korona utcában, az akkori művelődési házban kötöttem
ki egy zenés-táncos koncertsorozat tárgyalásán. A művház csapata, Fenyvesi István igazgató,
Lőrincz Edit, Feketéné Gabika,
Kurucz Jenő és Lantos János
kezdetektől fogva nagyon örült a
fiatalok megjelenésének, és mind
promócióban, mind pedig a források előteremtésében segítette a
klubot. Így élhettünk meg 5 szép
évet jobbnál jobb blues koncertekkel, szinte havi rendszerességgel.
Eleinte én hívogattam a zenekarokat, vagy éppen leveleztünk,
mert akkoriban még alig-alig volt
telefon. Később elterjedt a klub
jó híre és sorban jelentkeztek be
a zenekarok a művház irodájában. A kemény 100-200 forintos
belépőárakkal mindenki számára
elérhető lett a városban egy színvonalas koncert, az időpontok három-négy hónapra előre le voltak
kötve. 1996 környékén azonban
vége szakadt a sikeres koncerteknek és megkezdődött a Blues Club
már rögösebb utóélete.
– Mi okozta a művházas bulik
végét, és születtek-e még legen-

dás koncertek utána a városban?
– Úgy vettem észre a közönség
cseréjén és a létszámfogyáson,
hogy egy generáció diák és fiatal elhagyta a várost. Elment továbbtanulni vagy dolgozni nagyvárosokba.
Akkoriban nem volt még ez a hétvégi hazaszaladgálás az egyetemekről, így a közönség jelentős része
lemorzsolódott. Nem tudtuk tovább
fenntartani a művházban a klubot.
Egyetlen esélyemet az élőzenei
misszió folytatására a diákönkormányzatban láttam. Nagyon erősek
voltak az új diákközösségek, de a
havi diákdiscot erőltették, hiszen az
hozott bevételt a diákönkormányzatnak. Sikerült őket meggyőznöm,
hogy az élőzene lángját is őriznünk
kell közösen. Így még néhány évig
tudtam jobbnál jobb blueskoncerteket szervezni a Móra gimiben. Az új
diákönkormányzat ‚98-környékén
aztán lefújta a folytatást, nem volt
rá már fogékony, más szelek fújtak. Ezzel párhuzamosan azért a
város szórakozóhelyei is be-be fogadtak blueskoncerteket. Szerveztem többek között a Boss klubba,
az Absolut Caféba, az Aranypáva
Rock Klubba és a 3:20 klubba is
koncerteket. Ezek viszonylag jól
működtek, megjelentek rajtuk az
akkoriban megerősödő egyéb zenei stílusok kedvelői is, és együtt
buliztak egy nagyot. Ezek a helyek
már nincsenek, és az egykori diákközönségünk is a 30-as 40-es éveit
tapossa jelenleg.
– Milyen nyomokat hagyott
Kiskunfélegyháza életében a
Crossroads Blues Club szerinted? A Rocktár megalapításának
köze volt hozzá, ezt biztos forrásból tudom.
– Az élőzene közösségszervező erejét megmutatta, és sokakat
megtanított a zene szeretetével
élni. Esélyt és lehetőséget adott a
helyi fiataloknak, hogy világszínvonalú élőzenei produkciókat láthassanak vidéken, ugyanis a Félegyházán megfordult komolyabb magyar
blues együttesek nagy része megállná a helyét bárhol a világban. A
zenekar és közönsége pozitív interakciójánál nagyobb öröm el sem
képzelhető a zeneszerető ember
számára. Nem érzem ezért, hogy
végleg lezárult volna ez a korszak
a város életében, sőt, nyugodtan
dőlök hátra, amíg itt vagytok a
Rocktárral, lenyűgöz a szervezői
agilitásotok. A zeneszerető fiatalok
meg úgyis rátok találnak, ahogy a
mellékelt ábra mutatja.
– Köszönjük Zsolti a biztató
szavakat, és a sok éves értékteremtő munkád.
Ónodi Árpád

2017. január 27.
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Csincsák Zoltánra
és Bagdi Istvánra
emlékeztek

Bajnoki
és kupasiker
Jól kezdte a 2017-es esztendőt
az Astra-Artifex Kiskunfélegyháza
FC, a női futsal NB I-es bajnokságban elért győzelem mellett
bejutott a Magyar Kupa négyes
döntőjébe. Miskolcon harcolta ki a
továbbjutást az együttes a Magyar
Kupában, hátrányból fordítva 3-1re nyert. Zsinórban hatodik alka-

lommal tagja a négyes döntőnek
az Astra, februárban megvédheti
címét a fináléban. A bajnokságban
ugyancsak jól indított a csapat, a
Debreceni Egyetemi AC legyőzésével a 4. helyre kapaszkodott fel az
alapszakaszban.
Női Futsal Magyar Kupa 3.
ford. 01.14.

DVTK-Vénusz – Astra-Artifex
Kiskunfélegyháza FC (1-0) 1-3
Továbbjutott az Astra.
Női Futsal NB I. 13. ford.
01.20. (Kész Aréna)
Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC – Debreceni Egyetemi
AC (2-2) 6-5

Darvasos siker megyei versenyen
Sok felkészülést igénylő, alsó tagozatos tanulók részére kiírt rangos,
játékos sportverseny megyei döntőjében szerepelt a körzeti fordulót
megnyerő Darvas iskola csapata. A
18 fős csapatok a Magyar Diáksport Szövetség által kiválasztott
10 versenyszámban mérték össze
tudásukat január 11-én, a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola
tornatermében. A 3-4. osztályos
félegyházi gyerekek negyedikként
zártak az erős mezőnyben.
A csapat tagjai: Baranyi Lili,
Bársony Kitti, Bech Tamara, Bíbok Bertold, Kanyó Máté, Kurucz
László Botond, Kovács Lara Renáta, Ladnai Lajos, Mészáros
Roland, Nagy Tamás László, Pikó
Zoé Zia, Rácz Evelin, Seéberger
Szép eredményeket értek el Nyársapáton a Kiskunfélegyházi Birkózó
Sportegyesület tagjai január 14-én.
A tornán 8 sportegyesület 120 versenyzője, köztük 24 félegyházi leány
és fiú lépett szőnyegre. A sportolók
hozzáállásuk miatt dicséretet érdemelnek, a vesztes meccsek után
sem kellett szégyenkezniük, mindenkinek akadt legalább egy győzelme. Dobogósok: 22 kg: Hideg Zita
1., 32 kg: Varga Bernadett 2., 35
kg: Bene Ivett és Nemes Petra 3.,
40 kg: Szabó Szonja 1., Tapodi Rebeka 2., Páli Éva 3., 50 kg: Termol

Martin, Süveges Zsolt, Szabó
Zsanett, Szemerédi Eszter, Tajti

Norina, Vidács Bence Dániel. Felkészítő: Pallagi Lászlóné

Nyársapáton birkóztak

Barátok, családtagok, korábbi játéktársak gyűltek össze Csincsák
Zoltán és Bagdi István emlékére
szervezett öregfiú labdarúgó tornára január 14-én, a Kész Arénában. Csincsák Zoltán (1963-2015)
és Bagdi István (1958-2016) sokat
tett a félegyházi sportért, a labdarúgásért. Fütyü Illés főszervező az
emléktornára elsősorban azokat az
egyesületeket hívta meg, amelyekben Csincsák Zoltán szerepelt. A
torna ezúttal is jó alkalmat szolgáltatott a közös emlékek felidézésére,
barátságok ápolására. A versenyt
megelőző gálamérkőzésen a Főnix
MIX Alapítvány és a KHTK Öregfiúi csaptak össze. Az emléktornát a
Félegyházi Öregfiúk nyerték a Maxx
Autó Öregfiúit legyőzve.

Nyert a Bulls

Színvonalas, és gólokban gazdag
mérkőzéseket hozott a P&P Pékáru
teremlabdarúgó kupa, 19 csapat
két napon át versengett a Kossuth
Lajos Szakiskola tornatermében.
Összesen 46 találkozót bonyolítottak le szép számú publikum előtt.
A legjobb négy közé a „Bulls", a
„Maxx Autó”, a „Titánok” és „Spílerek” került be. A bronzérmet büntetőkkel a Titánok nyerték. A finálé
fordulatosan alakult, 3-3-as döntetlen után itt is büntetők következtek,
az idegek harcát a Bulls nyerte. A
tornát követően Patyi Zoltán szervező díjazta a csapatokat, a játékosokat és a támogatókat. Különdíjat
vehetett át Hatvani László, a P&P
ügyvezetője, a legjobb játékvezetői
díj Rabi Zsolthoz került. A legjobb kapusnak Varga Rolandot, a
legjobb játékosnak Ábel Zsoltot
választották. A torna gólkirálya ifj.
Baráth László lett.
Tamara 2., Kiss Henrietta 3., 60
kg: Kiss Viktória 2., Tapodi Zsófi
3., 22 kg: Nemes Ádám 2., Nemes
Gergő és Hideg Balázs 3., 24 kg:
Csillag Zalán 2., 26 kg: Makra
Benjámin 1., 30 kg: Bárány-Almási Tamás 1., 32 kg: Páli Gergő
2., 35 kg: Makra Levente 2., 38 kg:
Tapodi Norbert 1., 42 kg: Borto
Dominik 1., Karádi Roland 3., 46
kg: Czakó Zoltán 1., 58 kg: Bátyai
Dorián 2.
Felkészítők: Ván Jenő, Kelemen
András, Szabó József, Gyöngyösi
Sándor és Gyöngyösi Gergő
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A 19. században a médiát
egyedül az újság képviselte, s
mivel az információt a sajtótermékek juttatták el a legszélesebb tömegekhez, így kifejezetten alkalmasak voltak üzleti
célú hirdetések, reklámok közzétételére.
Ezt a lehetőséget gyorsan felismerték a kereskedők, forgalmazók is, így szép számmal akadtak
mindenféle terméket népszerűsítő
reklámanyagok a vidéki lapokban
is. Most induló sorozatunkban az
1885 és 1900 között működő három félegyházi újságban (Félegyházi Hírlap, Félegyházi Híradó,
Félegyháza és Vidéke) megjelent
reklámok közül – tematikus válogatásban – mutatunk be néhányat
A hajápolás fontossága nem vonható kétségbe. A korabeli újságokban
található hirdetések is szép számmal foglalkoztak ezzel a kérdéssel.
A legtöbb megvételre kínált készítménynek univerzális hatóerőt
tulajdonítottak, a Chromophor hajrestaurátor nevű termék például
egyszerre volt hajnövesztő, hajerősítő, korpaellenes és őszülést gátló
hatású. Speciálisan csak egy prob-

Anyakönyvi hírek

2017. január 27.

Régi idők reklámjai 1. – Hajápolás

lémára koncentrált viszont a Csillag
Anna-féle hajnövesztő kenőcs, mely
14 havi használat után akár 185 cm
hosszú „óriási Loreley-hajat” ígért,
az urak számára erős szakállnövést
biztosított. A szer forgalmazója ma
is alkalmazott reklámfogással, az
olvasói levelek közlésével hirdette
termékét.
Az Antikalvus nevű árucikk a
hajhullás, korpásodás és a kopa-

ÚJSZÜLÖTTEK: Balogh Nimród
(anyja neve: Bense Beáta), Nagy
Mira
(Sallai Katalin), Baranyi
Marcselló Márk (Patai Rozália),
Kiss Arina (Kolossa Inez), Endre
Szofi (Juhász Aida), Farkas Kornél (Kis-Elek Mónika), Fülöp Csaba
Balázs (Fekete Edina), Berkes Levente (Gera Orsolya), Kósa-Rátkai
Nóra (Rátkai Szilvia), Tarjányi Lilla
(Csenki Krisztina), Kócsó Gábor
(Kurai Petronella), Hunyadi-Szabó
Dávid (Hunyadi Rita), Borbás Anna
(Megyesi Nelli), Tóth Mihály (Kovács Nikolett), Tripolszky Levente
(Fodor Ágnes), Papp Zoltán (Tóth
Emese), Basa Bálint Marcell (Szűcs
Noémi), Lantos Bálint (Korponai
Kata), Pázmándi Csongor (Nógrádi
Jetta), Kiss Vencel (Kis Anita), Pelyhe Boglárka (Áron Erzsébet), Fazekas Zoltán (Kiss Klaudia), Piroska
Milán Krisztián (Rácz Annabella),
Kovács-Patyi Olivér (Patyi Brigitta),
Pálinkó Kinga (Kalmár Edit), Lugosi
Zsófia (Bense Renáta), Fehér-Opletán Nimród (Kocsis Timea), Takaró
Roland (Pellei Szilvia), Nemes Nikolasz (Nemes Liliána), Lenkefi Patrik (Bata Hajnalka)
MEGHALTAK: Sinkó László, Darányi Józsefné Kopasz Mária, Cserekle József, Rácz József, Bosnyák

Mátyásné Kenderesi Veronika, Morvai Jánosné Juhász Erika, Varga
Gáborné Fábián Erzsébet, Juhász
Istvánné Bánfi Jolán, Huszár István, Csernus Péter László, Ladányi
Lászlóné Karsai Mária, Tóth Ferenc,
Tóth Józsefné Urbán Ilona Erzsébet, Retkes Veronika, Retkes Imréné
Fekete Julianna, Koncz István Pál,
Csősz István, Huszka Zoltán, Csuka
Jánosné Juhász Erzsébet, Endre Ferenc Béláné Vidéki Éva Katalin, Sági
Péterné Márta Gizella Julianna, Tóth
József, Lajos Istvánné Szabó Erzsébet, Varga István – Kiskunfélegyháza, Hunyadi Ferencné Hódi Katalin ,
Bera Istvánné Bozó Piroska Rozália
– Kiskunmajsa, Kolláth Gedeon – Tiszaalpár, Jákob Györgyné Zelovics
Julianna, Szász István – Kecskemét,
Ignácz Ilona – Lakitelek, Kovács
Gyula – Kerekegyháza, Kiss Jánosné
Bus Eszter – Izsák, Dobó Szilveszter
– Tázlár, Tamás József, Bogdánovics János – Bogyiszló, Bóbis Imréné Litóczki Terézia Mária – Orgovány, Czakó Mihályné Nagy Julianna,
Bangó Imréné Gulyás Mária – Bugac,
Kállai István – Gátér
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Galántai Gabriella – Messzi-Szabó
Imre, Halál Marianna – Tóth Sándor,
Balogh Annamária – Víg Sándor,
Szabó Ibolya Mária – Nagy István
József
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szodás ellen szolgált, egy másik,
az ún. „hajirtószer” igazából szőrtelenítőként, epilálóként funkcionált, vegyi úton távolította el a
szőrt az arcról, karokról. Már hajfestőszerekkel is találkozhatunk,
igaz, még csak három színárnyalat (sötétszőke, barna, fekete) volt
a teljes választék, bár az egyik
ilyen termék reklámja azt ígérte,
hogy „bármely hajat aranyszőkére

fest”, a „Rosetter hajregenerator”
pedig állítólag visszaadta az ősz
haj eredeti színét. Férfiak részére
viszonylag kevés cikket kínáltak,
az említett szakállnövesztőn kívül
csak a haj puhítására szolgáló brillantint, a szintén hajápoló „Tannochinin pomadét” és a „délczeg,
szép bajusz nevelésére” használható „Bohus-bajuszpedrőt”.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ

Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amenynyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével
szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Maszat: 1 év körüli ivartalanított
kan
2. Stella: 1 év körüli szuka kutya
3. Beni: 2016. októberi születésű
kan kutyus
4. Samu: Kb. fél éves kan kutya
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,

vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Örökbefogadási idő: Minden nap
(hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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Hirdetés

KEZDD AZ ÚJ ÉVET
EGY ÚJ GÉPPEL!

Felújított számítógép ajánlatunk:
Lenovo Edge71 gép: Intel G645 2.9 GHz, 4 GB mem.,
500 GB HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 36.990 Ft
Dell Latitude E6520 notebook: Intel Core2 Duo 2.26 Ghz, 2 GB mem., 80 GB
HDD, 15” kij., fél év gar.
br. ár: 39.990 Ft
Új notebook ajánlatunk: Toshiba C50-B-U19: Dual Core 2,16 GHz, 2 GB mem.,
500 GB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 83.990 Ft
Minden számítógéphez egy egeret adunk ajándékba!

