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A tavasz a természetben a megújulást, a húsvét pedig a keresz-
tények számára a feltámadást, az új életet jelenti. Egy aprócska 
kápolna is hasonlóképpen kapott új életet 21 évvel ezelőtt, ami-
kor a helyi gazdakör elnöke pártfogásba vette a kopott helyiség 
felújítását. Tóth László azóta is jó pásztor módjára gondoskodik a 
sokak számára talán ismeretlen Szent Kereszt Kápolna fenntar-
tásáról, amely mellett az általa felállíttatott kereszt és harangláb 
is a kis közösséget szolgálja.

A bugaci úti gazdák között legin-
kább Bajusz néven ismert Tóth 
László helyi gazdálkodóként lett 
hajdan a gazdakör elnöke. Pozíci-
ójából adódóan a gazdaköri épü-

let felújításán, és a közösségi élet 
kiépítésén fáradozott, ugyanakkor 
– mivel ő maga is vallásos ember 
– fontosnak tartotta azt is, hogy 
az épületben korábban kéthetente 

megtartott szentmisék megfelelő 
körülmények között szolgálják az 
itteni hitközösséget. Egy haszná-
laton kívüli helyiséget alakított ki 
kápolnának, és – eleget téve koráb-
bi fogadalmának, miszerint a ker-
tészetből befolyt bevétele minden 
tízezer forintjából ötven forintot 
az egyháznak szentel – folyamato-
san költött a kápolna felújítására. 
Az ötven forintokból évek alatt, 
apránként vásárolta meg a helyi-
ség berendezését, a kegytárgya-
kat, miseruhákat, finanszírozta az 

adományokból kapott tárgyak fel-
újítását. Az épület közelében egy 
keresztet is állíttatott, amely – így 
mesélte – egy különös történet ré-
vén a kápolna névadója lett.

– Ködképző permetezőket for-
galmazó barátom egyszer megkért, 
hogy a helyi gazdáknak bemutatót 
tarthasson – kezdett a történetbe 
bársonyos mély hangján Laci bácsi. 
– Az előadásra többen eljöttek, de 
mivel a gépek nem voltak olcsók, 
sajnos nem rendelt tőle senki. 

 Folytatás a 2. oldalon!

Laci bácsi jó pásztora a nyájnak
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Folytatás az 1. oldalról!

Mivel ez az ember mélyen vallásos 
volt, elkeseredésében kiment a ke-
reszthez, és elmondott egy Miatyán-
kot. Nem sokkal később többen is 
visszatértek vásárolni. Ezt a cso-
dába illő esetet később elmeséltem 
az alsómonostori Zoltán atyának is, 
akinek a javaslatára kapta a kápolna 
a Szent Kereszt nevet.

Időközben úgy döntöttek, hogy a 
kápolnához tartozó lélekharangot 
is lecserélik nagyobbra. Laci bácsi 
vette kézbe a dolgot, és egy nyolc-
van kilós harangot öntetett, amely-
nek így már a fedését is ki kellett 
cserélni. Mivel az öntés költségét 
ő vállalta magára, így beleíratta 
a nevét, a harang oldalába pedig 
beleönttette Félegyháza címerét 
azért is, hogy ha az idők folyamán 
netán a harang elkeveredne, na-
gyobb esély legyen a felkutatására.

A kis kápolnában hetente tar-
tanak szentmiséket, amelyeket az 
Újtemplom atyái celebrálnak, egy 
nyugdíjas kántor pedig vállalta, 
hogy orgona- és énekkísérettel 
teszi hangulatosabbá ezeket az al-
kalmakat. Olykor keresztelőket is 
tartanak, és Laci bácsi unokája is 
ide tervezi az esküvőjét.

– A kápolnát, amely most az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
épületben van, adományokból 

tartjuk fenn, de arról a tervemről 
sem mondtam le, hogy egyszer egy 
önálló templomot építsünk, ami 
bármi is történjék, a híveké ma-
rad mindazzal az emlékkel együtt, 
amelyet ez a kápolna adott már 
nekünk – mondta kedves mosollyal 
a bajusza alatt.

Laci bácsi azonban nem csupán 
a kápolnáról gondoskodik, hisz a 
korábban kertészkedésből élő gaz-
dát most otthon több tucat birka 
várja. S mint jó pásztor, minden 

nap hajnalban kel, hogy az állato-
kat ellássa, s naponta többször is 
akad feladata közöttük.

– Hatvan körüli birka van, s idén 
hatvankettő bárány is született. 
Némelyik már nagyobbacska, de 
még szopik. Hogy gyorsabban fej-
lődjenek, abrakot kapnak, és nin-
csenek kiengedve, mert különben 
leszaladgálnák. Az anyákat napon-
ta négyszer hajtom be szoptatás-
ra, ilyenkor engedem ki hozzájuk 
a kicsiket – mondta Laci bácsi. S 

amíg erről beszélt, a kisbárányok 
rutinosan szaladtak anyjukhoz, és 
az előbb még igen hangosan bé-
gető nyáj lassan lecsendesült. Ké-
sőbb aztán pillanatok alatt, néhány 
kedves vezényszó hallatán mentek 
is vissza az istállóba, vagy ahogy 
Bajusz mondta, az óvodába. 

A tanya mögött több hektár te-
rületen sovány legelő van, amelyen 
néhány kolompos kos vezetésével 
vonul a nyáj. A telek túlsó szélén, 
a másik dűlő mezsgyéjén egy ke-
reszt és egy harangláb áll.

– A harangot jégeső elűzésére, 
kizárólag vihar esetén használták, 
és a kereszt is igen repedezett volt, 
amikor a területet birtokba vettem 
– mutat feléjük görbe végű pász-
torbotjával Laci bácsi. A keresztet 
lefestette, a környékbeliek pedig 
mindig hoznak rá virágot, így szép 
dísze a poros útnak. A harang új 
talapzatra került, és villamosítást 
is kapott, így reggel, délben és este 
jelez az itt lakóknak. Így szolgálják 
Laci bácsi összerakosgatott ötven 
forintjai, hogy a hajdani szőlősgaz-
dák által állított építmények ma is 
méltó módon őrizzék a múltat.

 Kiss Gabriella

Jó pásztora a nyájnak

Újabb felújított társasházat adtak át

Befejeződött a Mónus Illés utca 2/A-B. szám alatti társasház 
felújítása. A beruházás során megújult az épület homlokzata, 
korszerűsítették a kéményeket és a nyílászárókat is kicserél-
ték. Így a lakók könnyebben viselhetik a nyári forróságot, a 
szigetelésnek köszönhetően pedig sokkal alacsonyabb lesz a 
fűtésszámla végösszege télen. A beruházást április 13-án ün-
nepélyes keretek között adták át a lakóközösségnek.

A nemzeti szalag átvágása előtt 
Csányi József polgármester el-
mondta, hogy a képviselő-testü-
let a 2016. évi költségvetéséből 
51 millió forintot különített el 

hat társasház felújításához. Az 
e célt támogató panelprogramot 
időközben felváltotta az Otthon 
Melege Program, amely a szige-
telésen és nyílászárócserén túl 

már a fűtés korszerűsítésének és 
a kémény bélelésének lehetőségét 
is magába foglalja. A Mónus Illés 
utcai lakótömbben is megtörtént 
az épületgépészeti korszerűsí-
tés, a komplett nyílászárócsere, 
a homlokzatra, tetőre is új szi-
getelőanyag került. Mindemellett 
színesebbé, szebbé vált az épület.

Szamosi Endre, a körzet 
önkormányzati képviselője azt 
hangsúlyozta, hogy a lakók az 
esztétikum mellett később a 

hasznát is élvezhetik a beruhá-
zásnak, hiszen a nyári kániku-
lában nem fog átforrósodni az 
épület, a téli fűtésszezonban 
pedig jóval több pénz maradhat 
a pénztárcájukban, arról nem 
is beszélve, hogy a felújítást 
követően a lakások értéke is 
megemelkedett.

Az önkormányzati lakáspoli-
tikáért felelős szakbizottság el-
nöke, Bense Zoltán elmondta: 
a városnak fontos a társasházak 
felújításának támogatása, hiszen 
a  lakásállomány 22 százaléka 
iparosított technológiával épült. 
Az elmúlt 13 év panelprogram-
ja eddig 1000 lakás felújítását 
eredményezte, amihez az önkor-
mányzat megközelítőleg 200 mil-
lió forint támogatást nyújtott. A 
jelenleg már a végéhez közeledő 
energetikai felújítások 400 millió 
forint összértékűek, aminek kö-
szönhetően ismét 151 lakás újul 
meg május 31-éig, a Horváth Zol-
tán utca 2-4-6. és a Kossuth utca 
14. szám alatti társasházak felújí-
tásának befejezésével. 
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Tíz éve a rehabilitáció szolgálatában

Tíz éve, 2007. április 1-je óta működik a kiskunfélegyházi kór-
ház rehabilitációs osztálya. Az akkor 40 ággyal, gyógyfürdővel és 
kezelőrészekkel indult egészségügyi szolgáltatás előtt az azóta 
eltelt időszak beruházásai és fejlesztései új dimenziót nyitottak 
meg. A változások egyértelműen a fejlődésről szólnak, amelyek 
az aktív osztályok elvétele és a krónikus osztályok kialakítása 
után új reményeket hoztak a kórház működésében.

2010. szeptember 30-a gyásznap 
volt a kiskunfélegyházi kórház éle-
tében, hiszen ez volt az utolsó nap, 
amikor az intézmény aktív osztá-
lyokkal működött. A feladatot ok-
tóber 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház vette át, s ezt követően Fé-
legyházán már csak krónikus ellá-
tás folyt.

Az elmúlt mintegy hét év beru-
házásai és fejlesztései az akkor 
eltűnt aktív kórházi funkcióiból 
vissza tudtak hozni egy-egy apró 
részletet. Így került mind közelebb 
a félegyházi intézmény ahhoz, hogy 
jól működő rehabilitációs szakkór-
házzá váljon. 

A meglévő rehabilitációs osztály 
32 ágyas bővítése után újabb elő-
relépést jelentett a 2015. május 
1-jén megnyílt harmadik emeleti, 
szintén 32 ágyas mozgásszervi 
rehabilitációs osztály, amellyel az 
ellátás feltételei jelentősen javul-
tak. Az így kialakított részleg a 
működés megkezdésével kedvező-
en hatott a betegellátás színvona-
lára, és jelentősen hozzájárult az 
addigi egy-másfél éves várakozási 
idő csökkentéséhez. Emellett azt 
is sikerült elérni, hogy a műtétes 
betegek azonnali ellátásban része-
süljenek. Az eszközpark pályáza-
tok útján, adományokból és önerő-
ből olyan mértékben fejlődött az 
elmúlt években, aminek köszön-
hetően ma már országosan is élen 
jár a rehabilitációban a félegyházi 
kórház.

Az intézmény az évforduló al-
kalmából április 7-én Jubileumi 

Tudományos Ülést szervezett a 
városháza dísztermében, ami a 
tíz év alatt elért eredmények és a 
legújabb műtéti eljárások bemuta-
tását tette lehetővé. A 19 előadás a 
rehabilitáció határterületeivel kap-
csolatos témákban, a neurológia, 
traumatológia, és ortopédiai ellátás 
innovatív lehetőségeiről adott be-
számolót a szakdolgozók számára. 
Az előadók között több olyan neves 
szaktekintély is szerepelt, akik mű-
tétes osztályokon vesznek részt a 
gyógyításban.

– A kétszeri, 32 ágyas fejlesz-
tésnek köszönhetően mára már 
104 ággyal működő, és széleskörű 
eszközparkkal rendelkező intéz-
ménnyel segítjük a rehabilitációt 
a szív- és érrendszeri, és a moz-
gásszervi betegek részére. A folya-
matos fejlődésnek köszönhetően 
a félegyházi kórház rehabilitációs 

lehetőségei egyedülállónak számí-
tanak az országban – összegezte a 
tíz év eredményeit a kongresszus 
előtt dr. Körtvélyessy András. Az 
intézményvezető hozzátette, hogy 
nemrégiben, a kórház bővítése kap-
csán a járóbeteg ellátás fejlesztése 
is előtérbe került, s ez a folyamat 
a jövőben tovább folytatódhat. Az 
egynapos sebészet és az egynapos 
belgyógyászat elindítására – a szük-
séges szerződések megkötését és az 
engedélyek megszerzését követően 
– még az idén van remény. Ezek a 
feltételek összeadódva a félegyházi 
kórház kedvező földrajzi fekvésé-
vel, a megyei kórház támogatásá-
val és a sportolók viszonylagosan 
magas számával megalapozhatják 
egy esetleges új osztály beindítását, 
sportrehabilitációs profillal. 

A tudományos ülés résztvevőit 
Csányi József polgármester kö-
szöntötte, aki beszédében a reha-
bilitáció fontosságát méltatta. A 
rendezvényen jelen volt dr. Hor-
váth Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház orvosigazgatója, dr. Mé-
száros János államtitkár-helyet-
tes írásban köszöntötte a konfe-
renciát.  Kiss Gabriella

Félegyházán a 
madárinfluenza
Ismét felütötte a fejét a madár-
influenza Bács-Kiskun megyében. 
A vírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében az állatok 
leölését mindkét érintett telepen 
– állami kártalanítás mellett – 
megkezdte az állategészségügyi 
szolgálat. A megbetegedéseknél 
ezúttal is a H5N8 vírustörzset 
azonosította a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) laboratóriuma.

Madárinfluenza vírus jelen-
létét mutatta ki a NÉBIH labo-
ratóriuma két kiskunfélegyházi 
állományban: egy liba és egy 
kacsatartó telepen. A fertőzött 
állományokban megemelkedett 
elhullást tapasztaltak, továbbá 
megjelentek a betegségre jellem-
ző klinikai tünetek is. A hatóság 
a szükséges intézkedéseket hala-
déktalanul megtette. A fertőzött 
gazdaságok körül 3 km sugarú 
védőkörzetet és 10 km sugarú 
megfigyelési körzetet rendelt el 
az állategészségügyi szolgálat. A 
vírus terjedésének megakadályo-
zása érdekében a fertőzött állo-
mányok (mintegy 10.500 liba és 
10.370 kacsa) leölését a szakem-
berek megkezdték.

A kimutatott szerotípus (H5N8) 
megegyezik a járvány során koráb-
ban a többi állományban azonosí-
tott vírustörzzsel. A H5N8 vírus-
törzs házi és vadon élő madarakra 
veszélyes, emberi megbetegedést 
eddig még sosem okozott.

A vadmadarak valószínűsíthe-
tő fertőzésközvetítő szerepe mi-
att dr. Bognár Lajos országos 
főállatorvos már a betegség első 
megjelenésénél – 2016 novem-
berében – az egész országra ki-
terjedően elrendelte a baromfik 
fedett, lehetőleg oldalról is zárt 
helyen történő etetését és itatá-
sát, valamint a takarmány zárt, 
fedett helyen történő tárolását. 
Emellett továbbra is érvényes az 
országos főállatorvos 1/2017-es 
határozata, amely előírja a ba-
romfik zártan történő tartását 
az ország teljes területén.

Az elmúlt hónapokban tovább 
nőtt azon európai országok 
száma, ahol mind baromfiból, 
mind vadon élő madarakból is 
kimutatták a madárinfluenza 
vírusát. A betegségről, az ak-
tuális információkról a NÉBIH 
folyamatosan frissülő aloldalán 
tájékozódhatnak.
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350 kilométert futott
A szlovákiai Gutáról indulva 10 
nap alatt futott a Békés megyei 
Medgyesegyházáig Zipperer 
Viktor. A sportember a 350 ki-
lométeres futással a „Felvidékről 
Kitelepítettek Emléknapjára” hív-
ta fel a figyelmet. Medgyesegyhá-
za város polgárai között ugyanis 
több száz olyan család él, ame-
lyek idősebb generációja elszen-
vedte a hírhedt 1947-es Magyar 
– Csehszlovák Lakosságcsere 

Egyezményt. Végcéljához köze-
ledve Orgovány érintésével ápri-
lis 9-én a délutáni órákban érke-
zett Kiskunfélegyházára. A város 
határában futók és kerékpárosok 
is csatlakoztak a futóhoz, a vá-
rosháza előtt pedig Rosta Fe-
renc alpolgármestere fogadta. 
Ezen a napon Félegyháza vendé-
ge volt Zipperer Viktor, majd 10-
én néhány lelkes futó kíséretében 
Szentes felé folytatta útját.

Idén április közepére esett a ke-
reszténység egyik legnagyobb 
ünnepe, a Húsvét. A feltámadás 
napját, azaz Húsvétvasárnapot a 
hagyomány szerint a tavaszi nap-
éjegyenlőséget követő holdtölte 

utáni vasárnapon ünnepeljük. Idén 
már a nagypéntek is munkaszüne-
ti nap volt, így a családoknak nem 
csak tojásfestésre és locsolkodás-
ra, hanem kirándulásra és közös 
programokra is jutott ideje. 

Ujvári Sándor fotója 2007-ben 
készült, amikor a húsvéti hagyo-
mányos locsolás népszokását a 
Kiskun Múzeum udvarán elevení-
tették fel a Padkaporos Táncegyüt-
tes tagjai.

NAV-ügyfél-
szolgálat a 
könyvtárban
Közeledik a személyijövede-
lemadó-bevallás benyújtási 
határideje, május 22-e. A NAV 
Bács-Kiskun Megyei Adóigaz-
gatósága idén is kihelyezett 
ügyfélszolgálatot működtet a 
megye könyvtáraiban. 

Április 25-én, kedden 9 és 
17 óra között a városi könyv-
tárba várják az adózókat a NAV 
munkatársai. A tavalyi esemény 
alkalmával Kállainé Vereb Má-
ria igazgató elmondta, hogy a 
könyvtárak kiválóan alkalmasak 
a lakossági ügyintézés segítésé-
re, ezt jól mutatja a mintegy 10 
éves együttműködés a szervezet 
munkatársaival, akik az elmúlt 
évben a kihelyezett ügyfélszol-
gálaton 121 adózó ügyét intéz-
ték el. A városi könyvtárban 
idén már másodszor tart kihe-
lyezett tájékoztatást az adóhiva-
tal. Márciusban az őstermelőket 
és családi gazdaságokat érin-
tő 2017. évi adóváltozásokról 
tartott tájékoztatót Szabó Gá-
bor, a NAV Bács-Kiskun Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának 
osztályvezetője.

A családi értékekről

Negyedik alkalommal rendezett minikonferenciát a Nagycsalá-
dosok Kiskunfélegyházi Egyesülete április 4-én a könyvtárban 
„Családi értékek a XXI. században” címmel. A terhességhez, gye-
rekneveléshez, az egészségmegőrzéshez kapcsolódó kérdéskö-
röket egészségügyi dolgozók, anyukák, apukák, és a gyerekgon-
dozást tanuló fiatalok beszélték meg jeles előadókkal.

Tarnóczki Sándorné, az egyesü-
let vezetője fontosnak tartja, hogy 
a nagycsaládosok rendszeresen 
megszervezzék a minikonferenci-
át, ami egyben akkreditált képzés 
is a szakembereknek. A mostani 
alkalmon többek között szó esett 

a csecsemőkori fejlődésmenet rizi-
kófaktorairól, a várandósság előtti 
optimális táplálkozásról, a hormo-
nokról, nőiességről és egészségről 
éppúgy, mint arról, hogy a méhen 
belüli tapasztalatok miként hatnak 
a magzat fejlődésére.

Húsvéti locsolkodás
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Az ismerősei között „darus” 
Laci bácsiként ismert Seres 
Lászlót köszöntötte 90. szü-
letésnapján április 18-án a 
városvezetés nevében Balla 
László alpolgármester. A szép-
korú férfi jó kedéllyel, családi 
körben fogadta az üdvözlést, 
a virágcsokrot és a jókívánsá-
gokat. Nem könnyű életútjá-
ról is jó kedvvel mesélt az őt 
felköszöntőknek.

Laci bácsi öt testvérével együtt 
gazdálkodó családba született. 
Tanyán éltek, így gyerekként is be 
kellett segíteni a mezőgazdasági, 
állatgondozási munkákba. Őriz-
te a teheneket és libákat, miután 
államosították földjeiket teher-
autó sofőrnek tanult. Katonának 
22 éves korában sorozták be, és 
több mint 3 évet töltött a mundér 
szolgálatában. Leszerelése után a 
TEFU vállalatnál lett sofőr, később 
egy pécsi építőipari vállalatnál dol-
gozott fuvarozóként.

A Baranya megyei városból fe-
lesége, Ilonka néni kérésére jött 
haza, akivel 1953-ban kötöttek 
házasságot. A frigyből egy fiuk és 
egy leányuk született, a 90. szüle-
tésnapon pedig már három unoka 
és két dédunoka is köszöntötte.

Egy szívinfarktus miatt néhány 
évig meg kellett válnia a sofőrkö-

déstől, de egy idő után mégis visz-
szavonzották a négykerekűek. A 
Lenin Tsz-ben ülhetett ismét egy 
darus kocsi volánja mögé, amivel 
mindig örömmel dolgozott. Nem 
véletlen, hogy ismerősei a mai na-
pig „darus” Laci bácsinak szólítják, 

és az sem, hogy a darus autó sze-
retetét utódai is örökölték. Fia is 
ebben a szakmában dolgozik, de 
még a fiú unokája is vizsgát tett a 
gép kezeléséből.

Laci bácsi a darus kocsizást 
nyugdíjas koráig művelte. Ezt kö-

vetően sem maradt tétlen. Felesé-
gével közösen kijártak gyermekük 
kertjébe fákat gondozni, zöldséget 
és gyümölcsöt termelni. De most 
is megvan a mindennapi feladata, 
ez pedig a bevásárlás.

 s. r.

„Darus” Laci bácsi 90 éves lett

Faragó Andrásné a közelmúlt-
ban ünnepelte 95. születésnap-
ját. Köszöntéséről lapunkban is 
megemlékeztünk. Erzsike néni 
akkor elmondta, hogy televíziót 
ritkán néz, de szívesen és sokat 
hallgatja a Dankó Rádiót. – Nem 
dalolok én, de dúdolgatok, és ez 
megnyugtat – mondta. A rádió 
szerkesztősége olvasva a Félegy-
házi Közlöny írását, arra kért meg 
bennünket, hogy keressük meg a 
szépkorút, és tolmácsoljuk jókí-
vánságaikat, valamint azt, hogy 

kérésére lejátsszák legkedvesebb 
nótáját az általa kért időpontban. 
Ezt szívesen megtettük. Erzsike 
néni éppen diót tört a húsvéti sü-
teményekhez, amikor elértük ott-
honában és tolmácsoltuk a rádió 
üzenetét. Megörült a lehetőség-
nek, és rögtön megfogalmazta, 
hogy legszívesebben a Petőfi-nó-
tát hallgatná meg. Így a „Kis lak 
áll a nagy Duna mentében…” kez-
detű dallam vasárnap délután a 
95 éves Erzsike nénit köszöntötte 
a Dankó Rádióban. 

Színpompás város
A korábbi éveknél is szebbek és 
színesebbek a félegyházi virág-
ágyások. Mint arról korábban 
már beszámoltunk, idén mintegy 
18 ezer egynyári növényt ültet-
nek el és gondoznak városszerte 
a KVI munkatársai.  A folyamatos 
gondozás eredményeként többek 

között oroszlánszáj, rézvirágok, 
zsályák, kúpvirág, mályva, dália 
és verbéna pompázik majd a vá-
rosban. A virágosítás nem csak a 
központot érinti, hanem a külön-
böző városrészeket is. A jótékony 
változás szakmai koordinátora 
Nagy Ágnes főkertész. 

Töröm, 
töröm a diót, 

hallgatom 
a rádiót
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Magyarországon a költészet 
napját 1964 óta minden évben, 
József Attila születésnapján 
tartják. Ezen a napon irodalmi 
előadóestekkel, könyvbemuta-
tókkal, költőtalálkozókkal tisz-
telegnek a magyar líra előtt. 
Noha a költészet napját József 
Attila születéséhez kötjük, fon-
tos megemlíteni, hogy április 
11-én született másik nagy 
költőnk, Márai Sándor is.

A kiskunfélegyházi városi könyv-
tár idén különleges módon ünne-
pelt a költészet napján. A Hattyú-
házban versmondás, költőtalálkozó 
vagy könyvbemutató helyett ezút-

tal József Attila megzenésített 
verseit hallhatták az érdeklődők a 
szegedi eLVe zenekar előadásában. 
Az akusztikus rituális folk köntös-
be bújtatott József Attila versek a 

dallamok erejével szólították meg 
a hallgatóságot, amellyel még job-
ban megérintették a közönséget. 
A zenekarnak félegyházi kötődése 
is van, Pohl Judit az eLVe egyetlen 

női tagja Kiskunfélegyházán szüle-
tett. Az eLVe zenekar tagjai: Pikó 
András Gáspár, Deli Csanád, 
Talabér Bence, Nagy Bence és 
Pohl Judit.

Bemutatkozott a Pásztortűz Egyesület

Jól sikerült a kiskunhalasi Pásztortűz Egyesület bemutatkozása 
április második hétvégéjén a Kiskun Múzeumban. A Holló-terem-
ben Mészáros Márta múzeumigazgató köszöntötte a közönséget. 
Végső István történész pedig azt mutatta be, hogy mennyi min-
dent szervezett civil közösségük 2008 és 2017 között.

Az egyesület elnöke elmondta, 
hogy mintegy 350 előadás, kiál-
lítás, program megszervezése, 
100 hadisír rendbe hozása, 12 
régi képeslap-másolat kiadá-
sa, 13 emléktábla, három könyv 
létrejötte és egy kopjafa avatása 
kötődik eddigi tevékenységükhöz. 
Előadását követően Sáli Leven-
te homok animációja nyűgözte 
le a közönséget, ahol halasi tá-

jak és épületek elevenedtek meg, 
a fény, árnyék és a homok által. 
Végül Kunsági Bogár Bálint 
hagyományőrző tartott előadást 
a betyár-pásztoréletről, külön 
kiemelve Rózsa Sándor élettra-
gédiáját. Az előadások közti szü-
neteket Monda Margit versei 
színesítették.

A halasi vendégek finomsá-
gokkal is kényeztették vendég-

látóikat. Az árnyas udvaron 
birkapörköltből, halasi savanyú 
májból, valamint a Szőke Pincé-
szet boraiból és halasi pálinkák-
ból kezdődött kóstoló. Bócsai 
hagyományőrzők rotyogtatták 
a pörköltet, miközben Kunsági 
Bogár Bálint ostorbemutatót tar-
tott, Vladár Károly pedig alföldi 
dudanótákat adott elő. Vajgel 
Pál halasi épületekről és tájakról 
készült festményeiből volt sza-
badtéri kiállítás, illetve a tanya-
makettet lehetett megtekinteni. 
A programhoz bemutatóval csat-
lakozott a kiskunhalasiak hunga-
rikuma, a Halasi Csipke is.

Évértékelő
Megtartotta évi rendes közgyű-
lését a Móra Ferenc Közműve-
lődési Egyesület, amelyen érté-
kelték az előző évet, valamint 
egyeztették az idei programokat. 
A közgyűlésen először gyer-
tyagyújtással emlékeztek meg 
a múlt évben elhunyt egyesületi 
tagokról. Nem feledkeztek meg 
a kerek évfordulót ünnepelőkről 
és az elmúlt évben kitüntetet-
tekről sem. 

A közgyűlésen a Kis-Fekete 
Vilmos-vezette Alapfokú  Mű-
vészeti Iskola két növendékének 
fuvolajátékát is meghallgatták a 
jelenlévők. Herbály Jánosné, 
az egyesület tagja Szabó Lőrinc 
versét adta elő társainak.

A Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesületnek jelenleg 129 tagja 
van, akik az elmúlt évben is sokat 
munkálkodtak a közművelődés 
sikeres és eredményes társadal-
mi szerepvállalása érdekében.

Az elmúlt évben számos 
megemlékezést, irodalmi ren-
dezvényt szerveztek. Az egye-
sület gondozásában kiadványok 
is megjelentek, sőt adományt is 
gyűjtöttek egy Kárpátaljai iskola 
javára.

Kapus Béláné, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület elnöke 
zárszavában Berzsenyi Dániel 
szavait idézte: „Nem sokaság, ha-
nem Lélek s szabad nép tesz csu-
da dolgokat.” Az egyesület elnöke 
beszédében azt sugallta, hogy 
nem a létszám a lényeges, hanem 
az a lelkület, amellyel az egyesület 
tagjai folyamatosan dolgoznak a 
közművelődés érdekében.

Versek és 
dallamok



  2017. április 21. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 7

Megrendezte díjkiosztó ünnepségét a Félegyházi Irodalmi Alapít-
vány, amelyet a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban tartottak. A rendezvényen Kapus Krisztián, önkormányzati 
képviselő, az alapítvány alapító tagja emlékezett a költészet 
napjára, majd a Széljáró Balladás Együttes művészeti előadását 
hallgathatták meg a jelenlévők.

Mindák József, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke ismertet-
te a vers- és prózaíró pályázatra 
beérkezett huszonhárom pálya-
munkát. A változatos témában és 
stílusban elkészített műveket egy 

nyolc fős bizottság értékelte és 
díjazta.

Páll Hajnalka versével külön-
díjat nyert ifjúsági kategóriában. 
Szintén különdíjas lett a „Boldog 
békeidők” kategóriában Hojsza 

Viktória novellájával és Mészáros 
Lili prózájával.

Az I. helyezett idén Monda Mar-
git lett, aki verscsokorral pályá-
zott, csakúgy, mint a második he-
lyezett Gulyásné Fazekas Mária, 
és a harmadik Csorba Tibor.

Próza kategóriában Bálint Do-
rina novellája ért el harmadik 
helyezést. 

Horváth István verseivel és 
Győri Emese novellájával negye-
dik lett. 

Díjazott versek 
és prózák

Hiánypótló művet mutattak be 
április 11-én a városi könyvtár-
ban. Az útmenti keresztek Kis-
kunfélegyházán című kötetet 
Rosta Ferenc, Kiskunfélegyhá-
za alpolgármestere mutatta be 
az érdeklődőknek. 

Mint elmondta, az útkereszteződé-
sekben álló feszületek hosszú év-
századokra visszamenőleg fontos 
szerepet töltöttek be az itt lakók 
és az átutazók életében, hiszen 
útbaigazították és oltalmazták az 
utazót. Mindig volt hol megállni, 
megpihenni és imádkozni egy-egy 
út során. Mészáros Márta, a Kis-
kun Múzeum igazgatója, a könyv 
lektoraként bemutatta a kiadvány 
létrejöttének folyamatát, amelynek 
alapjául Fekete János helytör-
ténész 1984-ben írt tanulmánya 
szolgált. 

A szerző 10 éves kutatómun-
kával gyűjtötte össze az 54, Kis-
kunfélegyházán és környékén 
fellelhető útmenti keresztről a 
fennmaradt információkat. A 
részletes ismertetőjük mellett 
térképen is feltüntette elhe-
lyezkedésüket. Ez a tanulmány 

egészült most ki dr. Tarjányi 
József fotóival, aki valamennyi 
vasból, fából és kőből készített 
útmenti keresztet megörökített. 
Mészáros Márta részletesen is-
mertette a keresztek történetét, 

előadásában kitért többek között 
arra is, hogy az első öt keresztet 
Kiskunfélegyháza városa állíttat-
ta. A most megjelent kötet köl-
csönözhető és megvásárolható a 
könyvtárban.

Útmenti keresztek Kiskunfélegyházán Lehet nevezni
a Virágos
Félegyházáért 
versenyre
A Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület idén hetedik alka-
lommal hirdeti meg a Virágos 
Félegyházáért versenyt. 

Nevezni belső kert, konyha-
kert, virágos ablak, erkély, va-
lamint intézmények, vállalkozá-
sok által gondozott közterület 
kategóriákban lehet. A legvi-
rágosabb kert kiválasztásáról 
helyszíni szemle alapján, kate-
góriánként hoz döntést a szak-
mai zsűri. A díjazottak a XIX. 
Kiskunfélegyházi Libafesztivál 
keretében, 2017 szeptemberé-
ben vehetik át az okleveleket, 
plaketteket és a támogatók által 
felajánlott ajándékokat. A ren-
dezvény fővédnöke Csányiné 
Pap Andrea.  

Jelentkezési lap letölthető a 
www.kiskunfelegyhaza.hu ol-
dalról, valamint beszerezhető 
és leadható a városi könyvtár-
ban, a művelődési központban 
és a Tourinform Irodában.

HANGVERSENY
Kodály
Zoltán
emlékére
A Kiskunfélegyházi Zenebará-
tok Egyesülete szeretettel hív 
mindenkit a zeneszerző szüle-
tésének 135. és halálának 50. 
évfordulója alkalmából ápri-
lis 22-én, szombaton 17 óra-
kor a Móra Ferenc Művelődési 
Központban tartandó Kodály 
Emlékhangversenyre.

A rendezvényen fellép a Bu-
dapesti Hunyadi Véndiák Kórus, 
vezényel: Sebestyénné Farkas 
Ilona, a Batthyány Általános 
Iskola és AMI Kicsinyek Kórusa 
Nagyné Mészáros Erika veze-
tésével, a Batthyány Általános 
Iskola és AMI Nagykórusa, ve-
zényel: Molnár Elvira és a Kis-
kunfélegyházi Zenebarátok Kó-
rusa, vezényel: Szatmári Imre.

A belépés díjtalan, támoga-
tást elfogadnak a rendezvény 
költségeire.
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Az ELŐ-SZER Kft. a régió építőiparának 
meghatározó szereplőjévé vált
A kiskunfélegyházi ELŐ-SZER Kft. 1989 óta, 28 éve szolgálja ki 
a lakossági és ipari építőipari kivitelezési igényeket. Az 1989-
ben főként víz-, gázvezeték és központifűtés-szerelőkkel induló 
vállalkozás mintegy 100 fős céggé változott, ahol az épületgé-
pész szerelők mellett lakatosipari, épületbádogos, kőműves és 
vasbeton szerkezetszerelő és építő szakemberek is dolgoznak. 
A határidők betartása érdekében és a komplexitás biztosítására 
körülbelül 100 fő alvállalkozónak ad folyamatosan munkát.

Seres József ügyvezető így mu-
tatta be a vállalkozás tevékenysé-
gét: – Cégünk több tervezőirodával 
ápol sikeres és jó kapcsolatot az 
ország területén. A vállalkozás a 
régió építőiparának meghatározó 
szereplőjévé vált az elmúlt évtize-
dek alatt. Főként Magyarországon, 
Gyulától Nagykanizsáig, Szegedtől 
Miskolcig vállalkozunk építési fel-
adatok elvégzésére. 

Profilunkba tartozik az ipari lé-
tesítmények, közintézmények és 
lakossági épületek kivitelezése is. 
Telephelyek komplett kialakítá-
sa közmű- és útépítéssel együtt. 
Új épületek építése és meglévő 
épületek átalakítása, felújítása. A 
műemlék jellegű épületek felújí-
tását már 18 éve végezzük. A te-
lephelyünkön lévő daruzott lakatos 
üzemünkben, és épületbádogos 
műhelyünkben az épület acélszer-
kezetek gyártását, és a befejező 
munkákhoz szükséges lemezalakí-
tásokat végezzük.

Megrendelőink igénye szerint a 
tervezéstől a kulcsátadásig tart a 
kapcsolatunk, de az átadás után a 
garanciális időszak alatt is figye-
lemmel kísérjük az általunk kivite-
lezett épületeket. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szak-
mai oktatásra. Telephelyünkön 
víz-, gázvezeték és központifűtés- 
szerelő, lakatosipari és kőműves 
tanulókat oktatunk, szakmai gya-
korlatot tartunk. Szívesen fogadjuk 
a nyári szakmai gyakorlatra érkező 
mérnök hallgatókat is.

Beszélgetésünk során megtud-
hattuk, hogy hogyan sikerült felé-
píteni a ma már elismert sikeres 
céget, és mik a további terveik:

Seres József: – A Kunépnél dol-
goztam, amikor a tervezett buda-
pesti világkiállításhoz kapcsolódó 
egyéb kivitelezési feladatokkal 
akart a cég megbízni. Én nem 
akartam elszakadni a családomtól, 
és az akkor már létező gazdasági 
munkaközösségem előtérbe he-
lyezésében láttam a jövőt. Ezért 
kilenc szakemberrel együtt meg-
alakítottuk az ELŐ-SZER Kft-t. 
Akkor még csak épületgépészeti 
– víz-, gáz-, fűtésszerelési – mun-
kákkal foglalkoztunk. Az élet úgy 
hozta, hogy volt munkánk bőven. 
Sőt, jöttek olyan kívánalmak, hogy 
vállaljunk lakatos munkát is. Ezt 
is felvállaltuk, újabb szakemberek 
alkalmazásával. 

Később, a 90-es évek végén je-

lentkezett az az igény, hogy az 
épületgépészeti munkák mellett 
kőművesmunkákat is vállaljunk, 
illetve az általunk gyártott acél-
szerkezeteket a helyszínen építsük 
össze. Ezt követően társultunk egy 
kőműves vállalkozóval. Vele eleinte 
együtt dolgoztunk, később pedig 
felvásároltuk a cégét úgy, hogy ő, 
és szakemberei is vállalkozásunk-
nál dolgoztak tovább. A kivitelezési 

igények növekedésének köszönhe-
tően bővíthettük a generálkivite-
lezési irányt, így további felsőfokú 
végzettséggel rendelkező vezetők-
kel növeltük a kivitelezéseket irá-
nyító létszámot.

A megnövekedett termelésirá-
nyítói és fizikai dolgozói létszám 
miatt szükségessé vált egy új, mo-
dern informatikai rendszerekkel 
ellátott irodaépület és lakatos mű-
helycsarnok építése is.

Itt tartunk most. Nekem meg-
vannak a terveim az elkövetkező 
évekre is, de az irányítást hama-
rosan szeretném átadni fiamnak, 
Tibornak. Bízom benne, hogy még 
évtizedekig sikeresen fogja mű-
ködtetni és tovább fejleszteni a 
vállalkozást.

Seres Tibor – édesapja nyom-
dokain haladva – épületgépész 
mérnöki és programozói diploma 
megszerzése után egy külföldi 
cégnél kezdett el dolgozni. Az ott 
szerzett tapasztalatok alapján az 
ELŐ-SZER Kft. hosszú távra terve-
zett fejlesztéseinek megvalósítása 
mellett a cég digitális világban tör-
ténő továbbfejlesztését is tervezi.

Fő célja, hogy az ELŐ-SZER Kft. 
továbbra is a megrendelők teljes 
megelégedettségére végezze mun-
káját. (x)
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A közelmúltban tüntették ki 
Holló László-díjjal Molnár Ist-
ván félegyházi festőművészt, 
a helyi képzőművészkör egyik 
meghatározó egyéniségét. Az 
alkotót művészi pályafutásá-
ról, hitvallásáról faggattuk a 
jeles elismerés apropóján.

– A művészi pályába akár bele is 
lehet születni, de legalább ennyire 
fontos a tanulás. Én Szegeden, a 
Tömörkény István gimnáziumban 
kezdtem grafika szakon. A grafika 
után a festészet felé fordultam, 
ugyanis akkor már az alkalmazott 
grafika mellett a szabadabb alkotói 
folyamatok jobban érdekeltek. En-
nek köszönhetően is felvételt nyer-
tem a Pécsi Tudományegyetem 
festő szakára, ahol Valkó László 
osztályába kerültem. Szerencsére 
folyamatosak voltak tanulmánya-
im. De azt is el kell mondanom, 
hogy gyakorlatias alkat vagyok, és 
egyáltalán nem áll tőlem távol a 
munka – kezdi pályaválasztásának 
történetét Molnár István.

– Végül képzőművész lettél, 
egyre nagyobb elismertséggel. 
Mégis felmerül bennem a kér-
dés: meg lehet ebből élni?

– Nem biztos, hogy így kell fel-
tenni a kérdést. De, ha arra vagy 
kíváncsi, hogy ameddig élek, ez 
nekem mennyire fontos, mit jelent 
számomra, a válasz is könnyebb. 
Mindent!

– Volt időszak, amikor mű-
vésztársaiddal közösen tere-
ken, rendezvényeken készítet-
tetek grafikákat, portrékat az 
emberekről, akik ezt megvásá-
rolták. Volt ennek hozadéka él-
ményben, tapasztalatban?

– Igen. Ez is az életem egy szaka-
sza volt. Afféle alkalmazott művé-
szet, iparos munka, amit közönség 
előtt, mások igényei szerint kell 
végezni. Hogyne lett volna haszna! 
Az emberekkel való kapcsolat szá-
momra nem terhes, sőt, inspiráló. 
Minden tapasztalat, kapcsolat kö-
zelebb enged magamhoz is. Ahhoz 
pedig, hogy magamat megismer-
jem, nyitottnak kell lenni. Aki be-
zárkózik, hamar egy előítéletekkel 
terhes, jövő nélküli világban talál-
ja magát. Ezért is örülök annak, 
hogy az utcai rajzolások során a 
hétköznapi emberek sokaságával 
találkoztam. Én pedig próbáltam 
a látszat mögé ásni. Feltárni, hogy 
valójában milyen személyiséget 
látok magam előtt. Sokakkal el-
beszélgettünk, még barátságok is 
köttettek egy-egy alkalommal.

– Naponta dolgozol a mú-
zeumban. Hogyan építed fel a 
mindennapjaidat? Mennyi idő 
jut alkotásra?

– Ahhoz, hogy felépítsem művé-
szi pályámat, nem elég távlati cé-
lokat kitűzni, számon tartani, hogy 
hol lesznek kiállításaim a jövőben. 
Meg kell farigcsálni a mindennap-
jaimat is. Ki kell találnom, hogy ha 
ma alkotok, akkor pontosan mit is 
fogok tenni. Nap, mint nap meg-
vannak a témák. Rengeteg jegy-
zetem, vázlatom van, ami segít a 
gondolataim rendezésében. Szá-
momra a kiállítás, a megjelenés 
egy mondat, egy bekezdés vége. 
Ami annyit jelent, hogy mindent 
tisztességgel be kell fejezni. Azt 
szeretném, hogy a képeim pozitív 
élményt nyújtsanak. Ez nem azt 
jelenti, hogy másoknak festek. Mi 
több, a megrendeléseket nagyon 
nehezen tudom teljesíteni, mert 
előbb át kell engedni magamon 
az indító folyamatot, meg kell azt 
„emésztenem”, és csak utána tu-
dom „tálalni”.

– Kutatások igazolják, hogy 

például a sportolók verseny 
idején a hétköznapitól eltérő 
tudatállapotba kerülnek, még 
bizonyos biológiai funkcióik is 
megváltoznak. Így van ez veled 
is, amikor alkotsz?

– Igen, ilyenkor kiszakadok az 
időből. Ezt a befelé fordulást, ezt 
az alkotói folyamatot én az idő 
megszűnésével élem át. Percek tű-
nek néha óráknak, ha olyan tartal-
masak. Egy-egy akvarell befejezé-
sekor a végtelenség érzése fog el. 
Érdekes állapot ez.

– Az utolsó ecsetvonást köve-
ti egyfajta „Heuréka-érzés”?

– Van ilyen, és egyáltalán nem 
tántorít el, ha valakinek éppen 
nem tetszik a mű. A befogadónak 
ugyanis ugyanolyan szabadnak kell 
lennie, mint az alkotónak.

– A helyi művészetkedvelők 
számára ma egyértelműen fel-
ismerhető egy Molnár István 
kép. Azt viszont, hogy milyen 
stílusirányzatot képviselsz, már 
sokkal nehezebb meghatározni. 
Te hová sorolod magad?

 – Ezt még nekem sem sikerült 
megfogalmazni. Nem szeretném, 
hogy a képeim unalmasak, elcsé-
peltek legyenek, ezért kerülöm a 
berögződött gyakorlatot. Alkotása-
im egyszerre absztraktak és való-
ságalapúak, és reményem szerint 
nézőjükben érzéseket keltenek.

 Hájas Sándor

Amikor megszűnik 
az idő
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Az ország legrangosabb tanul-
mányi versenye az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Ver-
seny. Az egymást követő for-
dulókba az ország legtehetsé-
gesebb tanulói (egyre szűkülő 
létszámmal) kerülnek be. Egy 
iskola életében az is nagy pil-
lanat, ha egy tanulója bejut az 
országos döntőbe. 

A Kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Gimnáziumból idén ez két 
tanulónak is sikerült magyar nyelv 
és irodalomból. Blazsev Zsófia 
12/a tanuló 4. helyezett, Horváth 
Gergő 12/a tanuló 19. helyezett 
lett. Zsófi az egyetemi felvételire 
100, Gergő pedig 50 többletpont-
tal érkezik a versenyeredménynek 
köszönhetően.

– Szegeden szeretném folytatni 
tanulmányaimat magyar-történe-

lem szakon és ehhez bizony jól 
jönnek a versenyen elnyert plusz 

pontok. De fontos volt ez a meg-
mérettetés, illetve a jó helyezés 
a tapasztalatszerzés miatt is. A 
mögöttes munka, a rengeteg rá-
fordított idő számomra óriási él-
ményt jelentett, amit köszönhetek 
tanáraimnak is. Remélem, néhány 
év múlva taníthatom is a magyar 
nyelvet és irodalmat – nyilatkozta 
a sikeres verseny után Zsófi.

Gergő is Szegeden akar tovább-
tanulni, de ő jogi pályára készül. 
Felvételi esélyeit nagyban növeli a 
megszerzett plusz 50 pont. – Ezek 
után már az érettségire kell na-
gyon koncentrálnom, hogy elérhes-
sem céljaimat – mondta az OKTV 
másik döntőse.

Blazsev Zsófi alapóráit és emelt 
szintű felkészítő óráit Fekete Zol-
tán, Horváth Gergő alapóráit Pa-
lásti Lászlóné, emelt szintű fel-
készítő óráit pedig Fekete Zoltán 
tartotta. Mindkét tanulót Palásti 
Lászlóné készítette fel a versenyre.

Mórások az élvonalban

Megalakulásának 55. évforduló-
ját ünnepelte a Kiskunfélegyházi 
Közgazdasági Szakgimnázium az 
elmúlt héten. Az évfordulóról az 
egykori és jelenlegi diákok, tanárok 
fáklyás futással emlékeztek meg, 
majd az osztályok közgazdász ve-
télkedőn mérték össze tudásukat. 
Az április 12-én megrendezett se-
regszemlén a tanári kórus előadá-
sában hangzott el az iskola induló-
ja, amit valamennyi osztály zenés, 
táncos produkciója zárt. 

– Az elmúlt több mint fél év-
század alatt komoly változások 
történtek a közgében – mondta 
az évforduló kapcsán Tasi Judit 
igazgató. – Ötvenöt évvel ezelőtt 
két 38 fős osztály kezdte meg ta-
nulmányait. Ma 15 osztályban 404 
diák tanul a nappali tagozaton, míg 
estin 280-an sajátítják el a közgaz-
dasági ismereteket. Természete-
sen az évtizedek során rengeteg 
változás történt. A kor követelmé-
nyeinek megfelelően átalakultak 
a tantervek, a képzési rendszer, 
valamint javultak a technikai felté-

telek, korszerűbbé, szebbé, felsze-
reltebbé váltak a tantermek. Régen 
még írógépek sorakoztak a tanter-
mekben, ma már a gyerekek okos-
telefonnal járnak, és interneten 
keresztül is tartják a kapcsolatot a 
tanárokkal. Ezáltal nemcsak az is-
kolában, de otthonról is segítséget 
kérhetnek a pedagógusoktól.

Napjainkban egyre több fiú ér-
deklődik a szakma iránt. Körükben 
a közgazdasági kérdések mellett a 
logisztikai vonal a népszerűbb. Az 
intézmény vezetése mindent meg-
tesz azért, hogy olyan szakembe-
reket képezzenek, akik a gazdaság 
számára hasznosak lesznek. Ezért 
is fontos, hogy jövőre a hiányszak-
mának számító informatikai kép-
zés is elindul, tavaly szeptembertől 
pedig az érettségivel szakmát is 
kapnak a diákok, majd akár a má-
sodik szakmát is megszerezhetik. 
Természetesen valamennyi végző-
sünk számára nyitott az út a fel-
sőoktatás felé is – tette hozzá az 
igazgató. 

 s. r.

Országos döntőre készülnek 
a gölleszes diákok
Kiváló eredményt értek el az Országos Komplex Tanulmányi 
Verseny megyei fordulóján a gölleszes diákok. A Kiskőrösön 
megrendezett versenyre Bács-Kiskun megye 9 iskolájából ér-
keztek 4 fős csapatok a 6. és 7. évfolyam tanulásban akadá-
lyozott tanulóiból.

A versenyen hat tantárgyból mér-
ték össze tudásukat a csapatok. Az 
első megmérettetés az egyéni ma-
tematika feladatlap kitöltése volt, 
ezután 5 állomáson keresztül – 
magyar irodalom, történelem, élet-
vitel, földrajz és természetismeret 
tantárgyból – kellett bizonyítani a 
megszerzett tudást. A félegyházi 
csapat tagjai voltak: Somodi Beat-
rix, Patai Heléna, Radics Kevin 
és Kozák Viktor Ivó.

Az egyéni matematikai ver-
seny eredményhirdetésekor a 
második helyezésért járó díjat 
Radics Kevin (6. osztályos tanu-

ló), a harmadik helyezettnek járó 
elismerést Patai Heléna (7. osz-
tályos tanuló) vehette át. A csa-
pat kiváló teljesítményének igazi 
elismerése az volt, hogy a Kis-
kunfélegyházi Göllesz Viktor Óvo-
da, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény csapatban (a tavalyi év 
után újra) a legjobbnak bizonyult. 
A versenyző gyerekek felkészítő 
tanárai voltak: Horváthné Gu-
lyás Henrietta, Bartosné Hor-
váth Katalin és dr. Pesír Irén. 
Az országos fordulót június 2-án 
és 3-án rendezik meg Gyömrőn.

Közgések évfordulója
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Beszélni nehéz

A város egyik legrégebben műkö-
dő diákcsoportja a Móra Ferenc 
Gimnázium „Beszélni nehéz” di-
ákköre. A diákkört – amely már 
több, mint tíz éve működik – dr. 
Borbélyné Szabó Katalin veze-
ti, tagjai pedig ebben a tanévben 
is számos kiváló eredménnyel 
öregbítették iskolájuk és Félegy-
háza jóhírét.

A városban idén először meg-
rendezett GRAF SLAM POETRY 
versenynek – ahol a fiatal részt-
vevők maguk írták és adták elő 
műveiket – a Rocktár adott ott-
hont. Itt Hegyi Anna (10/A osz-
tályos tanuló) a második, Miklya 
Csanád (12/C osztályos diák) 
pedig a harmadik helyezést érte 
el. A Kárpát-medencei fiatal írók 

költők kiemelkedő írásait ösz-
szefoglaló Magyar Anyanyelvű 
Alkotók Országos Antológiája 
kiadványban, megjelent Hegyi 
Barbarának (10/A osztályos 
tanuló) novellája. A Nagy Attila 
Megyei Szavalóversenyen Sánta 
Gergely (11/m osztályos tanuló )
a harmadik helyezést érte el, és 
az országos döntőbe jutott. 

Hegyi Anna országos második 
helyezést ért el a Kossuth-Szé-
chenyi szónoklatversenyen, míg a 
diákköltészet legjobb képviselőit 
jutalmazó „Deákpoézis” – Má-
lik Roland-díj pályázaton Miklya 
Csanád (12/C osztályos tanuló) 
„Bújócska”  című Tolnai Ottó pa-
rafrázisával második díjat  ért el 
a beérkezett 220 pályamű közül.

Alapkőletétel 
a PG-ben
A Pannonhalmi Főapátság és 
a Szent Benedek Iskola Kis-
kunfélegyházi PG Tanintéz-
ménye szeretettel hív és vár 
mindenkit az intézmény új 
tornacsarnokának ünnepé-
lyes alapkőletételére április 
28-án, pénteken 11 órára.

Ünnepi beszédet mond Le-
zsák Sándor, az Országgyűlés 
elnöke, Csányi József, Kiskun-
félegyháza polgármestere és dr. 
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye érseke. 

Az épülő sportcsarnok esz-
közeinek beszerzéséhez támo-
gatásokat köszönettel fogadnak 
az alábbi számlaszámon:

10700031-68698290-
51200002

Tánc az esőben

Kiskunmajsán is nagy sikert aratott a Silver Step Tánc Stúdió villámcsődülete, amikor a táncosok a nézők közül 
előlépve adták elő műsorukat. A Jonathermál Gyógyfürdő kempingjében április 15-én megtartott emléktábla- 
avató ünnepségen több fellépő mellett a félegyházi táncosok rendhagyó fellépéssel készültek. Vezetőjük, Ko-
vács Sándor elmondta, hogy a fellépésre több városból toborozta a táncosokat, akik az ünnepségre összegyűl-
tek között elvegyülve, meghatározott időpontban csatlakoztak a produkcióhoz. Így a táncoslábú fiatalok végül a 
közönség gyűrűjében derűs hangulatot varázsoltak az esős délelőttön.

Ikonok az aula falán
A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan nyílt meg a Dózsa György 
Általános Iskolában Gáspár Ferenc Antalné tűzzománc kiállítá-
sa. A gyerekek és az intézmény vezetője, Terbe Ákosné virág-
csokorral köszöntötték a művésznőt. Gyenes Attila megnyitóját 
követően Judit néni körbejárta alkotásait az érdeklődő tanulók-
kal. Beszélt a keletkezésükről, tartalmukról és ismertette a tűz-
zománc-technika mesterfogásait is.

A kiállítás megnyitóján Gyenes At-
tila intézményvezető-helyettes arról 
a lelki útról beszélt a gyerekeknek, 

amely az alkotó Judit nénit vezette el 
az aula falán kiállított vallási ihleté-
sű alkotások megszületéséig.
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Idén számos hosszú hétvége lesz, pihenési, kikapcsolódási le-
hetőséget kínálva a családoknak. Alig vagyunk túl a húsvéti ün-
nepnapokon – most először nagypéntek is munkaszüneti nap 
volt – sokan már a május 1-jei hosszú hétvégét tervezik. Mint 
körkérdésünkből kiderül, a félegyházi családok is kikapcsoló-
dással, feltöltődéssel, kirándulással töltik a szabadnapokat, és 
sokan készülnek a Parkerdőben majálisozni.

Kertészné Huszik Zita (31): 
– Pihenést, kirándulást, azaz 
családi programot terveztünk a 
legközelebbi hosszú hétvégén, a 
szegedi vadasparkba látogatunk 
el a szülőkkel. Szépen rendbe 
hozták a Parkerdőt, jól éreztük ott 
magunkat a tavalyi majálison, így 
ezt a programot idén is tervezzük. 

Az eddigi tapasztalatok szerint 
minden korosztály számára ér-
dekes programok vannak ilyenkor. 
Az viszont, hogy mennyi időt tu-
dunk ott tölteni a kisbabánkkal, az 
időjárás függvénye.
Isán András (47): – Feltöltődéssel, 
kikapcsolódással töltjük a hosszú 
hétvégéket. Szívem szerint meg-
tartottam volna a hagyományos 

húsvéti ünnepeket, de a locsolko-
dás mostanság kiment a divatból. 
Ehelyett wellness hétvégét szer-
veztünk, Egerbe utaztam el a pá-
rommal. Szerencsére május elseje 
hétfőre esik, így több mindenre jut 
idő. Kilátogatunk a Parkerdőbe, ér-
dekes programok lesznek, bízom a 
jó időben. Számunkra fontos, hogy 
a munka mellett jusson idő pihe-
nésre is, ezért örömmel töltjük 
meg az ilyen alkalmakat érdekes, 
hasznos programokkal.

Kiss Katalin (21): – A szüle-
im Badacsonytomajba utaztak 
hosszú hétvégézni, kirándultak, 
egésznapos túrákon vettek részt. 

Munkahelyi elfoglaltságom miatt 
nem tarthattam velük, de hosz-
szabb utakra én is szívesen el-
mennék. Tapasztalatom szerint 
sok család otthon marad, kevesen 
mozdulnak ki. Pedig a kikapcsoló-
dás nem mindig pénzkérdés.

Rácz Dominik (24): – Vadászat-
tal töltöm a következő hosszú 
hétvégét. Barátaimmal Békés 
megyébe utazunk, ahol őzba-
kot próbálok lőni május elsején. 
Számomra ez jelenti a kikapcso-
lódást, a város zajától távol, a 
szabadban leszek. Szerintem sok 
fiatal kilátogat május elsején a 
Parkerdőbe, a programok őket is 
megmozgatják.

KÖRKÉRDÉS: Mihez kezd a hosszú hétvégéken?

A birkózók közössége egy nagy család
Látványos, szépen koreogra-
fált bemutatóval köszöntötték 
a Kiskunfélegyházi Birkózó 
Sportegyesület növendékei a 
birkózó bálra összegyűlteket 
április 8-án a Constantinum In-
tézmény sportcsarnokában. A 
rendezvényen humoros, énekes 
előadások is szórakoztatták a 
nagyérdeműt. A jótékonysági 
bál bevételét az egyesület a 
sportolók fejlődésére, az edzési 
feltételek javítására, valamint a 
versenyekre utazás költségei-
nek fedezésére fordítja.

A bálon elsők között köszön-
tötték Kelemen Andrást, aki 55 
éve birkózóként, edzőként, párto-
lóként segíti a birkózók munkáját. 
Emlékeit idézve András elmondta, 
hogy annak idején számára nagyon 
fontos volt, hogy egy jó közösségbe 
került. Azóta is kitűnő kapcsolata 
van minden sporttársával, egykori 
birkózóval, edzővel, és a mostani 
fiatal versenyzőkkel is. Örülök an-
nak, hogy sok tehetséges fiatal jár 
az edzésekre, közülük magyar baj-
nokok, diákolimpikonok kerülnek 
ki, de valamennyi országos verse-
nyen eredményesen szerepelnek. 
Ezért érdemes mindent megtenni 
– tette hozzá.

A jótékonysági bálon Ván Jenő 
elnök elmondta, hogy egyesüle-
tükben sokan csak egészségük 
megőrzéséért vesznek részt az 
edzéseken, de természetesen a 
versenyzés legtöbbjük számára 
fontos. Minden évben eredménye-
sen szerepelnek az ifjúsági verse-
nyeken, később pedig felnőttként is 
sikereket aratnak.

Szerencsére az egyesület a vá-

rostól is kellő támogatást kap. A 
birkózó szövetség részéről pedig 
ígérvényt kaptak arra, hogy 2018-
ban lehetőségük nyílik egy önálló 
edzőterem megépítésére is. Ez 
a terem a Honvéd sporttelepen 
épülhetne meg. Elsősorban nem 
versenyek rendezését szolgálná a 
terem, de a két birkózószőnyeg-
gel, korszerű kiszolgáló helyisé-
gekkel kulturált körülményeket 

biztosíthat az 
edzéseknek.

A báli műsor 
zárásaként az 
egyesület leg-
eredményesebb 
sportolóit kö-
szöntötték. Köz-
tük az országos 
diákolimpia és or-
szágos bajnokság 
döntőjére beju-
tott versenyzőket: 
Páli Évát, Bene 
Róbertet, Cza-
kó Zoltánt, Páli 
Gergőt és Ste-
cenkó Nándort. 
A diákolimpia 
5. helyezettjeit: 
Kiss Henriettát 
és Bátyai Dori-

ánt, a diákolimpia bronzérmeseit: 
Tapodi Rebekát és Termol Ta-
marát, a diákolimpia ezüstérme-
seit: Kiss Viktóriát és Stecenkó 
Lilit, a diákolimpiai és magyar 
bajnoki ezüstérmes Varga Ber-
nadett Napsugárt, a diákolimpiai 
aranyérmes Rekedt-Nagy Rékát 
és Szabó Szonját, valamint a di-
ákolimpiai és magyar bajnokot, 
Szécsényi Ádámot.
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Kertész leszek!

Kiskunfélegyházán 2008 óta 
minden évben megrendezik a 
tavaszi virágünnepet, amelyen 
értékesítéssel egybekötött dísz-
növény-, virágkertészeti és kéz-
műves termékbemutatóra várják 
az érdeklődőket. A programhoz 
kapcsolódva idén is meghirde-
ti több kategóriában a Virágos 
Félegyházáért versenyét a helyi 
önkormányzat és a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület. A 
könyvajánlóban azoknak igyek-
szünk ötleteket adni, akik erké-
lyüket szeretnék virágba borítani.

A balkon dísze lehet a piros, fe-
hér vagy rózsaszínben pompázó 
muskátli. A hasonló című köny-
vecskéből megismerhetjük e több 
évszázados múltra visszatekintő 
kultúrnövény történetét, a kiülte-
tésével, ápolásával kapcsolatos 
tudnivalókat és útmutatást ka-
punk a szaporítás módszereihez.

A Konyhakert az erkélyen című 
kiadvány megtanít arra, hogyan 
tudunk zöldséget, gyümölcsöt, 
gyógynövényt és fűszernövényt 
sikerrel felnevelni egy talpalatnyi 
területen. A szerző útmutatásait 
követve fáradozásunk jutalma 

csodálatos, hiszen a szemünk 
előtt felnövő tőről magunk szed-
hetjük le friss salátánk minden 
hozzávalóját vagy kínálhatjuk 
meg vendégeinket finom, illatos 
szamócával.

Ha a kertészkedés után kíván-
csiak vagyunk arra, kiről kapta 
a nevét az erkélyládák hálás és 
kedvelt növénye, a begónia, ve-
gyük kezünkbe Rácz János Virág-
névszótárát, amely részletesen 
tárgyalja magyar nyelvtörténeti, 
szótár-, valamint botanikai iro-
dalmi adatokra támaszkodva 
340, hazánkban fellelhető mezei 
és kerti virág, illetve virágzó dísz-
növény nevének eredetét.

KÖNYVTÁRSAROK

Április 25., kedd
NAV ügyfélszolgálat 
Városi Könyvtár, 9:00 órától 
17:00 óráig

Április 26., szerda 
Ciróka Bábszínház, Belépő 600 Ft
„Minden egér szereti a sajtot”
Művelődési Központ, 10:30 órától 
14:00 óráig

Ismeretterjesztő előadás: Rosta 
Szabolcs régész-múzeumigazgató 
doktori disszertációjának 
bemutatása 
Kiskun Múzeum, 17:00 óra

Április 27., csütörtök 
„Veled folytatjuk – 2017”
X FAKTOR MEGHALLGATÁS
Éld át, hidd el, légy részese!
Információ: 06/30-364-3500
Művelődési Központ, 17:00 órától 
19:00 óráig

Április 27., csütörtök 
Születésének 175. évfordulóján 
„Félegyháza elfeledett szülöttje: 
dr. Kohut Sándor” címmel 
Mayer Lászlóné és Mayer László 
vetítéssel egybekötött előadást 
tart.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Április 29., szombat 
„Workshop”

Szülők Akadémiája a 
Kiskunfélegyházi Nagycsaládos 
Egyesület szervezésében. 
Előadó: Kisné Sváb Ildikó 
szakpszichológus.
Városi Könyvtár,  
9:00 órától 12:00 óráig

Tárt kapuk- nyitott nap a 
múzeumokban
Díjmentesen látogatható  
a Kiskun Múzeum és a Móra 
Ferenc Emlékház.
Kiskun Múzeum,  
9:00 órától 17:00 óráig

Május 1., hétfő
Majális 
Parkerdő, 10:00 órától 

Május 2., kedd 
A születés hete jegyében 
kibővített betűbölcsi a Védőnői 
Szolgálat és a Nagycsaládos 
Egyesület szervezésében
Városi Könyvtár, 9:30 óra

Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő 
csapatoknak
Korona Kávézó, 18:00 óra

Május 3., szerda
Kiskunfélegyházi Alapfokú 
Művészeti Iskola grafika, kerámia, 
fotó-videó szakos diákjainak 

kiállítása. A tárlat május 18-áig 
látogatható. Művelődési Központ, 
17:00 óra

Május 4., csütörtök
A Földrajzi Szabadegyetemi 

előadássorozat keretében dr. 
Neszmélyi Emil előadása, Everest 
az északi útvonal címmel, 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. 
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Szép, tiszta környezet, kullancsmentesített erdő várja május elsején a félegyházi 
majálisozókat. A terület karbantartása már két évvel ezelőtt elkezdődött az aljnövény-
zet takarításával. A vegyszeres növényvédelemmel a káros rovarokat irtották, köztük 
a kullancsokat is. A program, mint mindig, ezúttal is zenés ébresztővel kezdődik 8 
órától a Kossuth utcán, a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar közreműködésével.

Színpadi programok a kistisztáson:

10.00  Csányi József Kiskunfélegyháza Város 
polgármesterének köszöntője

10.15  Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar 
és a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együt-
tes műsora

11.00 Padkaporos Táncegyüttes bemutatója
11.30 Aprók Tánca és Májusfa díszítése
11.45 Májusfa-állítás
12.30 Kunplast Szupernagyik műsora
13.00  Kiskunfélegyházi Alapfokú Művé-

szeti Iskola és a Kiskunfélegyházi   

Közgazdasági Szakgimnázium társas-
táncszakos növendékeinek műsora

13.30 Silver Step Táncegyüttes bemutatója
14.00 Vastag Tamás műsora
15.00 Hahó Együttes gyermekkoncertje
16.00 Kasza Tibor műsora

Nagytisztás programjai:

– ATLASZ GYM – Jumping Fitness
–  Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző 

Egyesület
– KHTK Fénypárducok Íjász Szakosztály

– Kyokushin Kumite Sportegyesület
– Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület
– Félegyházi Lovas Klub Sport Egyesület
– Zöldmező Lovas Egyesület
– Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület
– Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület
– Süveges Autósiskola
– Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők
– Tourinform Pont
– Vidámpark

Majális a Parkerdőben
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Sportszerkesztő: 
Gubu Zoltán

Küzdelmes találkozón itthon 
tartotta a három pontot a 
Kiskunfélegyházi HTK a me-
gyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokságban. A Jánoshal-
ma elleni összecsapáson 
csupán egy gól született, 
de azt a félegyháziak sze-
rezték. A KHTK továbbra is 
harmadik és minden esé-
lye megvan a bronzérem 
megszerzésére.

Bács-Kiskun Megyei I. 
23. ford., 04. 15.

Kiskunfélegyházi HTK 
– Jánoshalmi FC 1-0 (1-0)

Gólszerző: Medgyesi 
László 11. p.

Közép-
mezőnyben 
zártak
Teljesítve az előzetes elvárást, a 
9. pozícióban fejezte be a bajnok-
ságot az NB II Tóth László cso-
portjában a Félegyháza-Csongrád 
sakkcsapata. A 2016/17-es sze-
zon utolsó játéknapját április 9-én 
tartották, a félegyházi játékosok a 
Szentesi Integrál SE otthonában 
ültek asztalhoz, ahol 5 és fél pontot 
szereztek. A Félegyháza-Csongrád 
jó idényt zárt, a kieséstől távol 60 
és fél ponttal a 9. lett. A bajnok-
ságot nagy fölénnyel az Újszászi 
VVSE nyerte, az utolsó helyen a 
Nádudvari Sakk SE végzett 29 
egységgel.

Hátrányból 
fordítottak
Nehéz mérkőzésre készült a Kis-
kunhalas UKSC otthonában a P&P 
Kiskunfélegyházi HTK kézilabda-
csapata az NB II férfi felnőtt dél-
keleti csoportjában. A halasiak az 
első félidőben 16-14-es előnybe 
kerültek, de a félegyháziak egy 
percig sem adták fel, minimális 
különbséggel ugyan, de 25-24-re 
megverték ellenfelüket. Három 
fordulóval a szezon vége előtt a 
csapat a harmadik pozíciót foglalja 
el, egy ponttal lemaradva a má-
sodik Köröstarcsa mögött. A P&P 
KHTK legközelebb április 23-án, 
vasárnap 17 órakor a sereghaj-
tó Újkígyósi KC-t fogadja a Kész 
Arénában.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
19. ford., 04. 09.

Kiskunhalas UKSC – P&P 
Kiskunfélegyházi HTK 24-25 
(16-14)

Kétgólos előnyről veszítettek
Ellentétes félidőket követően 
9-3-ra alulmaradt a Hajdúbö-
szörményi TE otthonában az Ast-
ra-Artifex Kiskunfélegyháza FC a 
női futsal NB felsőházi rájátszá-
sában. Szünetben még 3-1-re ve-
zetett az Astra, de a második já-
tékrészben nem tudta megtartani 
előnyét. A hajdúböszörményiek a 
fordulást követően három per-
cen belül kiegyenlítettek, majd a 
vezetést is átvették. A hajdúbö-

szörményiek értékes győzelmet 
arattak és négy mérkőzéssel a 
rájátszás befejezése előtt a Szek-
szárd FC-vel holtversenyben 16 
ponttal a bajnokság élén állnak. 
Az Astra 9 ponttal maradt a har-
madik pozícióban.

Női futsal NB I Felső-ház 5. 
ford., 04. 08.

Hajdúböszörményi TE – Ast-
ra-Artifex Kiskunfélegyháza 
FC 9-3 (1-3)

Sikeres tornaverseny 
Második alkalommal adott otthont 
a Kész Aréna Városi Sportcsarnok 
a Matolay Elek Női Nemzetközi 
Emlékversenynek. Öt ország több 
mint száz versenyzője mutatta be 
tudását. A Magyar Torna Szövetség 
által támogatott verseny egyben 
az Országos Szuper Női Tornász 
Csapatbajnokság első fordulója és 
a közelgő Európa-bajnokság válo-
gatója volt. Összesen kilenc arany-
érmet gyűjtöttek a magyar torná-
szok a szerenkénti finálékban. A 
felnőtteknél Kovács Zsófia három 
szeren, Péter Sára egy szeren áll-
hatott a dobogó tetejére. Az ifiknél 
Schermann Bianka és Bácskay 
Csenge duplázni tudott, serdü-
lő kategóriában Szmirnov Anna 
aranyérmes lett.

Egy gól döntött

Úszóversenyt tartott április 15-
én a Jogging Plus Szuperinfó 
Futóklub Úszó Szakosztálya a 
Félegyházi Termál Parkfürdőben. 
Az eseményre mintegy hetven 

gyermek nevezett, a szervezés-
ben sportolók és önkéntes szülök 
segédkeztek. 

Kószó Éva egyesületi titkár 
elmondta, szeretnének hagyo-

mányt teremteni az I. Tavaszi 
Jogging Úszóversennyel és a ter-
veik szerint decemberben ugyan-
csak otthont adnak egy hasonló 
megmérettetésnek.

Első versenyüket rendezték 
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KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 

Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

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

A 19. század utolsó két évti-
zedében megjelent helyi újsá-
gok hirdetései rendszeresen 
foglalkoztak a szépségápolási 
termékek népszerűsítésével. A 
korabeli arc- és bőrápolási ké-
szítmények azonban még ko-
rántsem mozogtak olyan szé-
les palettán, mint napjainkban.

A krémek közös jellemzője volt, 
hogy általában női utónévről (Cor-
nélia, Margit, Mariska, Irén) kapták 
márkanevüket, és nagyjából mind 
ugyanazt kínálta a használóknak: 
bársonyos simaságú, üde, fiatalos 
bőrt, továbbá azzal kecsegtettek, 
hogy megszüntetik a ráncokat, a 
redőket, a májfoltot, a szeplőt, him-
lőhelyet, pattanást, bőratkát. Mivel 
a korszakban az alabástromfehér 
arcbőr számított előkelőnek, ezál-
tal divatosnak is, ezért a krémek 
védelmet kínáltak a túl vörös, vagy 
napbarnított, sötét arcbőr ellen is.

A „Vénus mosdóvíz” hatása 
azonban túlmutatott a szokásos 
eredményeken: reklámja szerint 

„feleslegessé teszen minden más 
kendőzést […], megszünteti a szem 
könnyezését, erősítvén a látideget, 
a szemüveg használatát a késő ko-
rig feleslegessé teszi.” A krémek 
mellett a különböző szappanok is 
sokszor szerepeltek a hirdetések 
között. A „gyógytani növényszap-
pan” például eltávolított minden 
„bőrküteget” [kiütést], a „tojásos 
olajszappan” pedig simította és 
frissítette a bőrt. Ebben az idő-
ben sem volt szokatlan, hogy híres 
személyekkel reklámozzanak egy-
egy terméket: az újságok szerint a 
Blaha Lujza színésznő által hasz-
nált „pouder” számított a korszak 
legkedveltebb „arczporának” és a 
női szépség fenntartására felettébb 
ajánlották az „Auguszt Renárd 
hercegnő szépítővizét”.

Az illatszerek között akadtak egy-
szerűbb, rózsa, ibolya vagy rezeda 
illatú készítmények és találhatók 
franciásabb, „Ess-Bouquet” illetve 
„Bouquet Elegant” nevű termékek is.

 Ónodi Márta
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L Régi idők reklámjai 4. – Szépségápolás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGHATÁRIG

MAXIMUM 36, ILLETVE 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL!

Pályázhatnak egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, 
mezőgazdasági őstermelők. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

Részletes pályázati kiírás és pályázati nyomtatvány 
a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályánál, valamint 
Tarjányi László kuratóriumi elnöknél /Fortuna Műszaki Áruház 
Kiskunfélegyháza, Jókai u. 39. sz./ vehető át, illetve letölthető 

Kiskunfélegyháza város honlapjáról. /www.kiskunfelegyhaza.hu/ 

Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány
6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

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

1. Bori: kb. 2 éves szuka
2. Dönci: 2 év körüli kan
3. Molly: 1 éves szuka
4. Scooby: 2,5 év körüli szuka

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők 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

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk: 
Lenovo fekvő gép: Intel Core 2 Duo 3,0 GHz, 4 GB mem., 
160 GB HDD, 1év gar.  br. ár: 27.990 Ft
Lenovo Edge 71 gép: Intel G630 2.7 GHz, 4 GB mem., 
250 GB HDD, DVD, 1év gar.  br. ár: 36.990 Ft
Fujitsu-Siemens 22”-os monitor 
(1680x1050) 1 év gar. br. ár: 17.990 Ft
Tiger Tech 3 W-os Bluetooth-os hangszóró (Rádió, MP3, 
Telefon kihangosító) Br. 3.990 Ft helyett CSAK 2.990 Ft

TAVASZI AJÁNLATUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK: Nagy Mira Noémi (any-
ja neve: Szettyán Mária), Ficsór Kenéz 
(Czakó Krisztina), Fehér Donát (Tarjányi 
Tünde), Benedek Lajos István (Kurucz 
Tímea), Bera Dávid András (Toldi Kin-
ga), Pálfi Boglárka (Lajos Klára)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Berente 
Mária – Strenner Lázár, Márton Emese 
– Kis Attila, Nagy Orsolya – Oláh Zsolt, 
Ágó Kitti – Pallagi Attila Róbert

MEGHALTAK: Herédiné Lantos Erzsé-
bet, Máté Pálné Holló Mária, Szemerédi 
József István, Túri Pál, Bálint Lászlóné 
Vincze Mária Franciska, Mészáros Lász-
ló, Papp Kázmér Aurél, Győri Józsefné 
Lajos Judit Erzsébet, Kovács Istvánné 
Darányi Etelka, Ficsór József – Kiskun-
félegyháza, Eszik Lászlóné Rádi Ilona 
– Nyárlőrinc, Bánfi Illésné Oláh Piroska 
– Pálmonostora, Simon Jenő – Izsák, 
Flóring Józsefné Jegyes Anna – Bu-
gac, Csipak Jánosné Berecz Má-
ria – Kiskunmajsa, Sallai József-
né Kecskés Ilona – Tiszakécske, 
Pandúr Gergely – Szabadszállás 

Anyakönyvi hírek


