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Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon! 

A megújuló főtér egyik legizgalmasabb színfoltját alkotják az úgy-
nevezett vizes attrakciók, vagyis szökőkutak. Lesz belőlük három 
is. No, nem az a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” fajták, 
hanem éppen ellenkezőleg: játékra, hűsölésre, láblógatásra csá-
bító élményelemek, ahol pancsolni és fűre lépni szabad! 

Nemcsok Márton projektfelelős, 
a tervező Pagony Táj- és Kertépí-
tész Iroda munkatársának segítsé-

gével vettük számba ezeket. Mint 
projektfelelős elmondta, egy 10 
négyzetméter körüli szökőkút kap 

helyet a könyvtár előtt. Ennek a 
medencéjét a burkolat síkja alatt 
helyezik el, a kövezetből feltörő 
vízsugár maximum 3 méter magas 
lesz. A medence homokkő széle 
ücsörgésre csábít. Az emberek a 
partján beszélgethetnek, miközben 
a lábukat a vízben áztathatják, a 
gyerekek pedig pancsolhatnak. A 

mélyedésbe, ahonnan nyáron a víz 
feltör, télen a város karácsonyfáját 
lehet elhelyezni. Természetközeli 
környezet teremthető hozzá akár 
a lefedett medencefelület fenyőké-
reggel borításával. Nemcsok Már-
tontól tudjuk, hogy a szakkivitelező 
nevéhez köthető a Margitszigeti 
szökőkút is.

Pancsolni szabad

Folytatás a 2. oldalon
Illusztráció

KUTYAFUTTATÓ ÉPÜL

5.
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Az Ótemplom előtt kap helyet a 
másik vizes attrakció, ami a projekt-
felelős szerint egyedülálló lesz az 
országban. A burkolat szintjében, 
egymástól 12 centiméterre lesznek 
elhelyezve a vízfúvókák, amelyek-
ből egy-egy vízsugár emelkedik fel, 
függőleges vízfelületével egyfajta 
vízfalat alkotva. Ebből csaknem 40 
négyzetméteren négy szoba formá-
lódik, külön-külön programozható, 
és eszerint emelkedő vagy ereszke-
dő, íves, maximum két méter ma-
gas vízfalakkal. Az így alkotott szo-
bákba akár száraz lábbal be lehet 
menni, de aki nem fél, hogy vizes 
lesz, az akár keresztül is futkoshat 
rajtuk teljes biztonságban, mert a 
burkolat csúszásmentes lesz. Ami-
kor ez a szökőkút le lesz kapcsolva, 
a helyére felállítható a város szín-
pada úgy, hogy annak háttere tény-
legesen a templom lesz. 

Az úgynevezett főtéri kaszkád a 
Béke tér két oldalán, a főtér főten-
gelye mentén kap helyet. Ez gépé-
szeti szempontból egy egységnek 

számít, helyszín szempontjából 
pedig két egymással szemben vo-
nuló ülőfalon megjelenő finom víz-
esés lesz. Aki megpihen rajta, a lá-
bai mögötti falfelületen élvezheti a 
gyöngyöző víz hűsét és látványát. 

Nemcsok Márton szerint a terv 
egyik erőssége, hogy a főtérre 
kerülő több vízarchitektúra kelle-
mesebbé, élhetőbbé teszi a mik-
roklímát, a nyári forróságban eny-
hülést nyújt és pihenésre csábít. A 
vízfelületek éjszaka díszvilágítást, 
úgynevezett fényfestést kapnak, 
kivételesen szép látvánnyal ké-
nyeztetve az arra járókat. 

(Az illusztrációként használt képe-
ket a projektfelelős tervező bocsátotta 
rendelkezésünkre. A rajtuk szereplő 
szökőkutak már megépültek (helyszí-
nek: burkolat alá süllyesztett szökőkút 
– San Francisco (CA), Transamerica 
Redwood Pocket Park; vízfüggönyökből 
szobákat alkotó szökőkút – New York 
(NY), Brooklyn Bridge Park). Félegyhá-
zán látványvilágukban ehhez hasonló 
vizes attrakciók épülnek.) 

Felnyitható 50 év múlva
FÖLDBE REJTETT KINCSESLÁDA ŐRZI MAJD A FÉLEGYHÁZI GYEREKEK ÉRTÉKEIT
Egy kincsesláda kerül ápri-
lis 29-én, hétfőn a földbe, a 
Zöldváros beruházás egyik 
kiemelt helyszínén, a főté-
ren. A 15 órakor kezdődő 
ünnepség szervezője, az ön-
kormányzat, minden érdek-
lődőt szeretettel vár, különös 
tekintettel a város óvodása-
ira és iskolásaira – mondta 
el lapunknak Csányi József 
polgármester.

– Javában tart az egész belvárost 
érintő beruházás, a Zöldváros 
projekt, amelynek jóvoltából 60 
év után Kiskunfélegyháza új arcu-
latot kap. A városvezetés szándé-
ka, hogy a XXI. század elvárásai 
szerint megépülő közösségi tere-
ket kezdetektől nyüzsgés, élet és 
gyermekzsivaj töltse meg. Fontos 
számunkra, hogy szívesen időz-
zenek itt a családok és a fiatalok, 
hogy élményeket gyűjtve az első 
perctől magáénak érezze a jövő 
felnőtt generációja azt a Félegy-
házát, ami nekik épül. Ezért a 
projekt építészeti megvalósulá-
sát is a város óvodás és iskolás 
közösségeinek társaságában sze-
retnénk megünnepelni és emlé-

kezetessé tenni – hangsúlyozta a 
polgármester.

A ládába az ilyenkor szokásos 
tárgyak (pl. aktuális újság, a je-
lenkori képviselő-testület névso-
ra) mellett a legifjabb félegyházi-
ak kincseit, üzeneteit is szeretnék 
elhelyezni. Ehhez várják a város 
óvodásainak, iskolásainak aján-
dékait. A tárgyak 50 esztendőn 
át a föld alatt maradnak, de a 
pontos koordinátákról minden 

ajándékozó kincses térképet kap. 
Csányi József abban bízik, hogy 
az öt évtized leteltével a mai aján-
dékozók közül lesznek, akik gyer-
mekükkel, vagy akár unokájukkal 
térnek vissza, hogy viszontlássák 
gyermekkoruk kedves emlékét.

Ehhez várják a szülők, pedagó-
gusok közreműködését, akik se-
gítenek a városháza aulájában el-
helyezett kincsesládába eljuttatni 
a gyermekek által felajánlott (kis-

méretű, legfeljebb 5-6 centiméter 
méretű) értékeket, akár csopor-
tok, osztályok közösen készített 
leveleit, rajzait, fényképeit… 

A kincseket, amelyek mostantól 
ötven évig a föld mélyén várják 
majd, hogy újra a felszínre kerül-
ve a régmúltról beszéljenek, ápri-
lis 15. és április 26. között lehet 
leadni. A Dózsa óvoda kicsinyei az 
elsők között hozták el ajándékai-
kat a kincsesládába.

Folytatás az 1. oldalról

Illusztráció
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről

A Zöldváros kivitelezői, a KÉSZ Zrt. munkatársai gőzerővel dolgoznak, megszámlálhatatlan helyszínen. Az ország egyik legrutinosabb 
csapata összehangolt munkával váltja valóra a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda által megálmodott terveket. Köszönet a félegyháziak-
nak a megértésért, és az építéssel járó kellemetlenségek elviselésében tanúsított türelmükért!
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A Móravárosban indultak el 
idén a városi útépítések. A vá-
rosrészt érintő beruházásokat 
a kivitelező néhány nap alatt 
el is végezte, így mostanra az 
utolsó földes útszakasz is asz-
faltburkolatot kapott a város-
részben – számolt be dr. Réczi 
László, a körzet önkormányzati 
képviselője.

– A megvalósult fejlesztések 
nyomán összekötöttük a teniszpá-
lya mögötti új utat és a Szeder utca 
közötti útszakaszt. Ezzel lehetővé 
vált, hogy a Bikahegy felől is por- 
és sármentesen lehessen megkö-
zelíteni a Móravárost. Burkolatot 
kapott a Szeder utca, és megépült 
a Móraváros legelhanyagoltabb 
útszakasza is, a Lugas és Platán 
utcák között. Miután tavaly nyáron 
megtörtént a Nefelejcs utca tel-
jes felújítása és újraaszfaltozása, 
a jövő feladatai között már olyan 
munkák szerepelnek, mint a Szőlő 
utca rendbetétele, vagy a garázs-
sor újraaszfaltozása. 

Még ebben az évben önkormány-
zati forrásból újul meg a városrész 
mindkét játszótere, több mint 10 
millió forint összértékben. Ennek 
keretében a régi játszóelemek 
megszépülnek, újakkal bővül-
nek, és a növényzetet is felújítják. 
Mindemellett készülnek a leendő 
móravárosi bölcsőde tervei, és egy 

nyertes pályázat alapján új birkó-
zócsarnok fog épülni a Honvéd 
pályán. Így a Platán utcai általános 
iskolából méltó helyre költözhet a 
nagymúltú, sok gyermeket meg-

mozgató sportág – foglalta össze 
a városrész jövőképét az önkor-
mányzati képviselő. 

Dr. Réczi László hozzátette: a kör-
zet lakói közül többek keresték meg 

személyesen vagy telefonon, hogy 
kifejezzék köszönetüket és elis-
merésüket azért a fejlődésért, ami 
az elmúlt évek városi beruházásai 
nyomán jellemzik a Móravárost. 

Tájékoztató 
bölcsődei  
beiratkozásról
A KAPOCS Szociális és Gyer-
mekvédelmi Intézmény bölcső-
déiben a 2019-2020-as gon-
dozási-nevelési évre történő 
beiratkozás május 6-án, hétfőn 
8 és 18 óra, május 7-én, kedden 
8 és 16 óra között lehetséges.

Kiskunfélegyházán, a Darvas 
tér 12. alatt működő bölcsődé-
ben Gácsi-Kissné Genczinger 
Emese szakmai egységvezető 
(telefon: 06-70/374-8876), a 
Dankó Pista u. 4-6. alatt műkö-
dő bölcsődében pedig Kerekes 
Ferencné szakmai egységve-
zető (telefon: 06-70/379-2138) 
fogadja az igényeket.

A beiratkozáshoz szükséges 
a gyermek anyakönyvi kivonata, 
TAJ kártyája, és a szülők lak-
címkártyája. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Fűri Judit
intézményvezető

Dán vendégek a városházán

A testvérvárosi kapcsolatot ápoló 
Silkeborg városának küldöttsége és 
a Dán-Magyar Baráti Kör egyesület 
delegációja járt Kiskunfélegyházán, 
április elején. A vendégek Tisza-
alpáron és Lakiteleken, valamint 
Kecskeméten is számos érdekes 
programon, eseményen vettek 
részt, amelyből kiemelhető az a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat által szervezett polgármesteri 
találkozó, ahol Steen Vindum pol-
gármester és Martin Jakobsen 
képviselő tartott előadást a dán 

önkormányzás helyi tapasztala-
tairól, és a részönkormányzatok-
hoz hasonlító szervezeti egységek 
szerepéről a helyi demokrácia 
megvalósításában.

 A kiskunfélegyházi találkozó a 
baráti kapcsolatok megerősítésé-
ről és a jövőbeni együttműködésről 
szólt. A városháza dísztermében 
Rosta Ferenc köszöntötte a ven-
dégeket, és szólt Kiskunfélegyháza 
jelenéről, a fejlesztési tervekről. 
Ván Jenő képviselő felidézte az 
immár két évtizedes kapcsolat 

előnyeit, személyes tapasztalatait, 
amelyet ma saját gazdaságának fej-
lesztésében hasznosít.

A beszélgetés munkaebéden 
folytatódott, ahol a vendégek a 
korábban említett fejlesztések 
részleteiről érdeklődtek, vala-
mint szóba került egy kisebb dán 
delegáció részvétele is az idei 
Libafesztiválon.

A 14 fős delegáció ezt követő-
en a kecskeméti Katona József 
Könyvtár nagytermében egy kon-
ferencián vett részt, ami Johan 
Brødsgaard második alpolgár-
mester és Linda Lyngsøe, kép-
viselő, részönkormányzat-vezető 
előadásával vette kezdetét. Ezt 
követően Oláh Edit, a Nemze-
ti Közművelődési Intézet megyei 
igazgatója a Cselekvő Közösségek 
projekt kapcsán a közművelődési 
intézmények társadalmasításának 
szükségességéről, majd Szabó 
Csaba, az Agora ifjúsági közösség 
szervezője az önkéntes közösségi 
szolgálatról és a fiatalok mozgó-
sításának lehetőségeiről beszélt. 
Gaborják József a CédrusNet 
projektről adott tájékoztatást.

Fejlődő Móraváros: pormentes 
utak, bölcsőde és birkózócsarnok
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Kutyafuttató épül a Kossuthvárosban
Dr. Kiss Ákos Csaba önkor-
mányzati képviselő kezdemé-
nyezésére kutyafuttatót építe-
nek a Kossuthvárosban a régi 
víztorony mellett. A terepet 
az önkormányzat illetékesei-
vel április 2-án járták be, hogy 
megbeszéljék a kivitelezés 
részleteit.

– Régi igényt elégít ki a kutyafutta-
tó megépítése. Az elmúlt időszak-
ban nagyon sokan kerestek meg, 
hogy jó lenne, ha kedvenceiket kul-
turált körülmények között tudnák 
futtatni, egy kicsit szocializálni, 
hogy amikor az utcán sétálni vi-
szik, akkor tudja azt, hogy miként 
kell viselkednie fajtársaival.

A víztoronynál korábban már 
épült egy játszótér, de mellette 
maradt egy nagy szabad terület. 
Itt épül meg a kutyafuttató. Most 
is sokan kijárnak ide kutyáikkal, 
remélhetőleg ha bekerített, mo-
dernebb és biztonságosabb teret 
alakítunk ki, még többen hozzák 
ide kedvenceiket. A futtató bizton-
ságos kerítést kap, tárolókat he-

lyezünk ki a kutyapiszok és egyéb 
szemetek gyűjtésére. Emellett 
épülnek terepakadályok, játékok 
is, ahol a kutyák ügyességét le-
het kipróbálni. Remélem, ez egy 
olyan hely lesz, ahol nemcsak a 

kutyák érzik jól magukat, hanem 
a gazdáik is azzal, hogy nyugodtan 
tudnak beszélgetni ismerőseikkel 
a kihelyezett padokon. Reménye-
im szerint a tervek még ebben az 
évben megvalósulnak – mondta el 

dr. Kiss Ákos Csaba, a 9. válasz-
tókörzet képviselője, amikor terep-
szemlét tartottak az önkormányzat 
illetékes munkatársaival és meg-
beszélték a megvalósíthatóság 
lehetőségeit.

A kossuthvárosi véradást április 
10-ére, a közösségi házba hirdet-
ték meg. A nagyszámú érdeklődés 
miatt azonban az óvodában vár-
ták az önkénteseket, akik jöttek 
is folyamatosan. Voltak a véradók 

között fiatalok és kicsit korosab-
bak is, de legtöbben megfeleltek 
az egészségügyi elvárásoknak. Az 
elmúlt időszakban a Vöröskereszt 
különböző városrészekben, mun-
kahelyeken és rendezvényeken 

tartott véradást. Ezek tapasztala-
tait Almádi-Kis Melinda össze-
gezte lapunknak.

A Vöröskereszt helyi vezetője 
elmondta, hogy akkor tudják job-
ban megmozgatni a segítőkész 

önkénteseket, ha sok helyszínt 
és időpontot ajánlanak fel véra-
dásra, hiszen a mindennapokban 
mindenki nagyon elfoglalt. Éppen 
ezért települnek ki munkahelyek-
re, iskolákba, és a város közös-
ségi rendezvényein is ott vannak. 
Bevált ez a módszer, mert a ta-
pasztalatok szerint egyre többen 
adnak vért.

A kossuthvárosi véradást dr. 
Kiss Ákos Csaba, a körzet ön-
kormányzati képviselője kezde-
ményezte, aki megfogalmazta: 
minden tőle telhetőt szeretne 
megtenni annak érdekében, hogy 
vérhiány miatt ne maradjon el 
egyetlen műtét sem.

– Sokféle okból alakulhat ki át-
meneti vérhiány. Télen az influen-
zajárvány, nyáron a szabadságo-
lások miatt adnak a szokásosnál 
kevesebben vért. A biztonságos 
betegellátás érdekében persze 
egész évben fegyelmezetten kell 
gazdálkodni a vérkészlettel, és 
mivel bizonyos vérkészítménye-
ket csak pár napig lehet tárolni, 
a készleteket folyamatosan újra 
kell tölteni. Ráadásul a ritkább 
vércsoportokra is nagy szükség 
van, ezeket még a szokásosnál is 
nehezebb pótolni – tette hozzá a 
képviselő.

Sokan jelentkeztek véradásra
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A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek 
ünnepe”, amelyhez számos népszokás és hagyomány kötődik. 
Körkérdésünkben arra kerestünk választ, ki hogyan készül hús-
vétra, és mivel tölti az ünnepnek köszönhető hosszú hétvégét.

Nemcsok Mihályné (78): – 
Gyerekként a húsvéti hagyomá-
nyokat a saját bőrömön tapasz-
taltam. Korán reggel megjelentek 
a locsolkodók, igyekeztem előlük 
elrejteni a kancsókat és a szódás 
üvegeket. A fiatalok körében már 
kiveszett a locsolkodás. Jó érzés-
sel, nosztalgiával emlékezek visz-
sza ezekre az időkre.

Kutasi Richárd (25): – A fi-
atalok egyre kevésbé ismerik és 
gyakorolják a húsvéthoz köthető 
hagyományokat. A locsolkodás te-
rén a szűkebb rokonságot keresik 
fel, már nincs meg a klasszikus, 
ezzel járó egész napos program. 
A hagyományos ételek, főtt sonka 
és tojás természetesen asztalra 
kerülnek és persze húsvéti ver-

seket is ismerek, amiket szűkebb 
környezetben mondok el.

Gácsi-Kiss István (45): – Ha-
gyományos húsvéti ételeket és 
italokat vendégségben szívesen 
fogyasztok. Az én korosztályom-
nál még divatos volt a locsolko-
dás, de már eltűnt a húsvétnak 
ez a varázsa. Korábban sem tar-
toztam a nagy locsolkodók közé, 
nem hiszem, hogy ez később vál-
tozni fog. Aki megteheti inkább 
pihenéssel tölti ezeket a napokat. 
Gyakorta hosszú hétvégéket, ki-

rándulásokat szerveznek húsvétra 
a családosok.

Petróczi Károlyné (70): – Min-
den évben elkészítem a húsvéti 
ételeket, emellett igyekszem meg-
őrizni és fenntartani a húsvéthoz 
köthető hagyományokat. A húsle-
ves nem maradhat el és időjárás-
tól függően kocsonya is készül. 
Húsvét alkalmából idén kisebb 
családi összejövetelt szervezünk, 
jelen lesz a 93 éves édesanyám 
is. Az unokák és a gyermekek még 
tovább viszik a locsolkodást, hús-
véti verseket is szoktak mondani.

KÖRKÉRDÉS: Mennyire ápolja a húsvéti hagyományokat?

Új területet vásárolt a Primőr Kft.
Önkormányzati területet vá-
sárolt a Primőr Kft. a félegy-
házi önkormányzattól a Liget 
utcában. Az eddig elhanya-
golt, lápos, belvizes területen 
az ország egyik legnagyobb 
nagykereskedelmi cége már 
megkezdte a tereprendezést. 
Kitakarították, homokkal és 
zúzottkővel borítják, és körbe-
kerítik – tudtuk meg Kiss Zsolt 
tulajdonostól. 

A gazdaságfejlesztési tevékeny-
ségért nemrégiben városi kitün-
tetésben részesült cégvezető azt 
is elmondta, hogy egyelőre még 
nem döntöttek a terület pontos 
felhasználásáról, a piaci viszonyok 
függvényében fogják majd eldön-
teni, hogy milyen típusú beruhá-
zást valósítanak meg a Liget utcai 
területen. 

Kiss Zsolt a képviselő-testület 
által neki ítélt Kiskunfélegyhá-
za Város Gazdasági Fejlődéséért 
kitüntetés átvételekor, tavaly au-
gusztusban beszélt arról lapunk-
nak, hogy cége, a Primőr Kft. nap-
jainkban több, mint 50 kozmetikai 
márkát képvisel Magyarországon 

11 külföldi beszállítótól, munka-
társaik létszáma meghaladja a 80 
főt, és több mint 600 parfümériá-
ba, drogériába és hipermarketbe 
szállítanak rendszeresen, több-
nyire saját gépkocsikkal. Partne-
reik között vannak többek között 
a Douglas, Müller, Marionnaud 
luxushálózatok, a DM, Rossmann, 
Eurofamily, Plus Market drogé-
rialáncok, valamint a Tesco és 
Auchan áruházak. 

Több mint egy évvel ezelőtt adták 
át saját, modern logisztikai köz-

pontjukat 3500 négyzetméteren, 
amelyben munkatársaik a régi pa-
píralapú árukiszedés helyett már 
elektronikus eszközök segítségé-
vel készítik elő több mint 16 ezer 
cikkelemből a megrendeléseket 
szállításra. A cég környezettudatos 
szemléletét mutatja egyebek mel-
lett, hogy fokozatosan átállva a di-
gitális számlázásra, az elektronikus 
úton történő rendelésfogadásra és 
feldolgozásra, 2020-ra papírmen-
tesen végzik tevékenységüket. Az 
új logisztikai bázison csak elektro-

mos energiát használnak, amelyet 
többnyire napelemes erőmű segít-
ségével állítanak elő, így nincs ká-
rosanyag-kibocsájtás sem.

A kitüntetett a nyárvégi inter-
júban kifejtette azt is, hogy feltű-
nő és örömteli számára a Csányi 
József polgármester nevével fém-
jelzett jelenlegi városvezetés tisz-
tességes, vállalkozás- és polgár-
barát szemlélete, a városban soha 
nem látott fejlesztések elindulása, 
amelyek egyértelműen pozitívvá 
teszik Félegyháza jövőjét. 
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A húsvét Isten végtelen szeretetének ünnepe. De miként lehet 
egy keresztre feszítés ünnep, és hogyan szerethet Isten minden 
embert? Miért szeret bennünket akkor is, amikor egyáltalán nem 
érdemeljük meg, amikor újból és újból elesünk és bűnöket köve-
tünk el? A mi emberi léptékünkkel ezekre nagyon nehéz választ 
adni, ám aki végigkíséri Jézus Krisztust a Golgotán, rádöbben, 
hogy ő mindannyiunkért, értem és érted is meghalt a keresz-
ten. S az ő önként, értünk szeretetből vállalt szenvedése mutatja 
meg számunkra a legkézenfekvőbb módon Isten szeretetét. Az 
isteni szeretet és Jézus kereszthalálának kérdéseire Rónaszéki 
Gábor, a Sarlós Boldogasszony Főplébánia plébánosa válaszolt.

– Hogyan lehet ünnep a ke-
resztre feszítés?

– Nagypéntek a húsvétot meg-
előző péntek, amely Jézus Krisz-
tus kereszthalálának ünnepe. Ün-
nep, bár a szenvedés és a halál a 
mi szemszögünkből nézve nem ad 
okot az ünneplésre. Itt azonban 
Isten végtelen szeretetét ünnepel-
jük, hiszen nincs nagyobb szeretet 
annál, mint amikor valaki az életét 
adja másokért. Faluhelyen még él 
az a szokás, hogy az emberek nagy-
pénteken feketében jelennek meg a 
templomban, s maga a szertartás 
is minden elemében kihangsúlyoz-
za a megrendülés és a gyász érzé-
sét. Ugyanakkor a szívünkben már 
ott van a feltámadás örömhíre, és 
a tudat, hogy a kereszt számunkra 
nem egy szégyenletes kivégzőesz-
köz, hanem Krisztus értünk adott 
életének és szeretetének a jele.

– Hogyan lehetséges, hogy 
Jézus kereszthalálával megvál-
totta bűneinket?

– Ha egy szülő igazán szereti a 
gyermekét, akkor nem csak akkor 
szereti, ha a gyermek jól viselke-
dett, okos volt, vagy azért, mert 
szép. A szülő akkor is szereti a 
gyermekét, ha az rosszat tett, vagy 
élete vakvágányra futott. Isten is 

pont így szeret bennünket, bűneink 
és bukásaink ellenére. De az igaz-
ság mégiscsak azt követeli, hogy a 
bűnnek legyen következménye. Ha 
szeretetből elengednénk mindenki 
büntetését itt a Földön, az bizo-
nyára nagy felháborodást keltene, 
hiszen a kegyelem és az irgalom 
nem elég ahhoz, hogy a világ ször-
nyű dolgait csak úgy, következ-
mények nélkül elengedjük. Akkor 
hát mi az igazságos? Melyik bűn 
bocsátható meg? Ha egy szülőnek 
választania kellene, hogy melyik 
gyermeke kerülhet a mennyország-
ba, és melyik menjen a pokolba, 
amikor egyiknek is, másiknak is 
vannak hibái, kisebb-nagyobb bot-
lásai, vajon tudna választani?

Az a szülő, aki a gyermekeit egy-
formán és feltétel nélkül szereti, 
valószínűleg inkább ő maga vállal-
ná a szenvedést, és nem küldené 
egyik gyermekét sem a kárhozatba.

Az Isten végtelen szeretete pon-
tosan ugyanígy működik: azért, 
hogy a mérleg serpenyője helyre-
billenjen, Jézus Krisztus vállalta 
helyettünk a bűneink büntetését.

– Ha bűneinket Jézus eltöröl-
te a megváltással, akkor nekünk 
már semmi dolgunk sincs?

– A bűn maga a büntetés. Nyö-

günk is nagyokat a saját bűneink 
miatt, amikor bármerre próbálko-
zunk, nem találunk rá a boldog élet 
útjára. De aki Isten törvényei sze-
rint él, az meg fogja tapasztalni a 
boldog életet. Ha megértjük, hogy 
Jézus mit tett értünk, akkor mi is 
megteszünk mindent, hogy a hibá-
inkat, gyarlóságainkat, bűneinket 
megpróbáljuk jóvá tenni, és ke-
mény elhatározással a későbbiek 
során elkerülni. Ez az Isten iránti 
elköteleződés az, ami az isteni ke-
gyelemmel és Jézus megváltó mű-
vével együtt tud eljuttatni minket a 
boldog örök életre. Sokan összeke-
verik a hitet azzal az intellektuális 
kijelentéssel, hogy elfogadom, hogy 
Krisztus a megváltóm. De nem az 
a kérdés, hogy elhiszem-e hogy 
van Isten, elhiszem-e hogy Jézus 
a megváltóm, hanem az a kérdés, 
hogy ebből fakad-e egy konkrét 
viszony az Istennel, és egy olyan 
életforma, amire el kezdek töre-
kedni. Sok ember van, aki hisz az 
Istenben, de biblikus értelemben 
hinni azt jelenti, hogy bízom benne 
és a kezébe helyezem az életemet.

– Miért támadt fel harmad-
napra Jézus?

– Jézus Krisztus feltámadása 
számunkra megnyitotta a meny-
nyország kapuját. Felragyogtatta 
számunkra azt a reményt, és a 
hit által azt a bizonyosságot, hogy 
Isten valóban hazavár bennünket. 
Pál apostol azt mondja, hogy ha a 
feltámadásban nem hiszünk, akkor 
szánalmasabbak vagyunk minden 
földi teremtménynél, és a hitünk, 
ami életünk értelmét és célját adja 
meg, értelmetlenné válik. De vég-
ső célunk, a boldog örök élet már 
itt a Földön elkezdődik, és minél 

inkább meg tudjuk valósítani az 
igazi Krisztusi szeretetet az éle-
tünkben, annál inkább részeseivé 
válunk. Így a halál nem egy ször-
nyű és félelmetes dolog, hanem 
egy örömteli átlépés lehet az Isten 
országába.

– Hogyan teszi Isten boldog-
gá már a Földön az életünket?

– Ha valóban Krisztus útját jár-
juk, és az alaperényeket, mint az 
alázatot, a szelídséget, a türelmet, 
a jóságot és mindenek felett a sze-
retetet igyekszünk megvalósítani 
az életünkben, akkor az egész vi-
lágszemléletünk megváltozik. És 
akkor bármilyen is körülöttünk a 
világ, a mi boldogságunknak nem 
állhatja útját, hiszen azt nem a 
körülményeink határozzák meg. A 
legcsodálatosabb körülményeket 
is tönkre lehet tenni, de a legne-
hezebb körülményeket is csodála-
tossá lehet tenni. Minden a hozzá-
álláson múlik. Húsvét csodálatos 
ragyogásával Isten arra tanít min-
ket, hogy lássuk meg és tanuljuk 
meg a jót keresni az életben. Ha az 
energiáinkat, a figyelmünket a nö-
vekedésre összpontosítjuk, akkor 
tudunk fölé emelkedni a rossznak. 
Ha mindig a rosszal vagyunk elfog-
lalva, azt keressük, és azt akarjuk 
kiirtani, akkor eltelik az életünk 
úgy, hogy végig csak a rosszat lát-
tuk, és nem marad idő és energia 
a jó megtételére. Krisztus urunk 
sem kezdett el a Golgotán panasz-
kodni, hanem odaadta az életét, 
majd imádkozott azokért is, akik 
a legkegyetlenebbül bántak vele. 
Ettől lett ragyogóvá a Húsvét haj-
nala, és ettől válhat a mi életünk is 
ragyogóvá.

 K. G.

A nagypénteki áldozat
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A közparkok, városi zöldfelüle-
tetek gondozását a félegyházi 
városfenntartó cég mintegy 25 
fővel látja el. A csapat fele fű-
nyírást végez, ők március-ápri-
listól kezdve szeptember-októ-
berig folyamatosan kaszálják 
a parkok, útmenti zöldsávok 
gyepfelületeit, általában évi 
10-12 alkalommal, de a ki-
emelt területeket akár 20-22-
szer is. 

A csapat másik fele a városi és vá-
rosrészi közparkok területének tel-
jes körű gondozását, tisztántartá-
sát végzi. Ez ilyenkor kicsit olyan, 
mint amikor a koncertteremben a 
hangversenyre hangol a zenekar. A 
hangverseny – a nyári virágpompa 
– előtt valamennyi zenész behan-
golja hangszerét, hogy a koncert 
tiszta és csengő hangon, harmóni-
ában zengjen majd a közönségnek. 

A tavaszi kerti munkák során 
készítjük elő a közparkokat, hogy 
azok a nyári 4-5 hónapos inten-
zív használat idején a legjobb ön-
magukat adják. Ilyenkor láthatjuk 
a gyomláló, kapáló, gereblyéző, 
ültető, locsoló, takarító kertésze-

ket, vagy halljuk a fűnyíró, gyep-
szellőztető, gyepszélvágó gép és 
a motoros fűrész berregését, de 
illatozhatjuk a frissen szétszórt a 
talajjavító trágya pellet természe-
tesen egészséges illatát is. 

Kívülről nézve, hallgatva még 
csak karcos hangokat érzékelünk, 

de tudjuk, hogy az egyes han-
gokból hamarosan összhang-
ban megcsendül a „zenemű”. 

A zenészek gyakorolnak, 
hangolnak, koncerteznek, 
végzik a munkájukat, hogy a 
közönség jól érezze magát, 
hogy igazi élményben legyen 
része.

A hangverseny hasonlat, 
talán sok mindenben sántít, 
de azt mégis jól példázza, 
hogy begyakorlott, fegyelme-
zett, szervezett, átgondolt, 
egymásra figyelő és nem 
utolsó sorban jólélekkel vég-
zett csapatmunka nyújt szá-
munkra is, és szerez mások 
számára is örömet.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a parkfenntartás ennek szellemé-
ben folyjék. A színfalak mögött itt 
is sok minden történik, amíg meg-
telik a koncertterem, felhangzik 
a mű, vagyis a parkok, közterek 
megtelnek sétáló, beszélgető, ül-
dögélő emberekkel. 

A „zenekar” első debütálása 
a húsvéti ünnep, ekkorra bizony 
rendnek illik lennie, függetlenül 
attól, hogy korán vagy későn van 
az ünnep. Az idén a főtéri átépíté-
si munkák miatt néhány központi 
közpark nem része a repertoár-
nak, ami viszont kicsit rásegített 
arra, hogy más területeken jobban 
elmélyedjünk a készülődés során.

Jó látni, amikor a jól végzett 
munka – bizony fáradságos – örö-
mével a kertészek maguk is meg-
állnak egy pillanatra megnézni az 
eredményt, de tudjuk, hogy ez a 
munka Önökért, Önöknek van. És 
nagyon jó, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy az itt élők is ráhangolódnak 
erre a városi dalárdára, és szépül-
nek az előkertek, kertek, ház előt-
ti utcaszakaszok, egyre szebb és 
szebb dallamok csendülnek ásóval, 
kapával, gereblyével. 

Várják a nevezéseket a Virágos 
Félegyházáért versenyre
Idén kilencedik alkalommal hirdeti meg a Virágos Félegyházá-
ért felhívást Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület. Várják mindazoknak a jelent-
kezését, akik szívesen osztanák meg szép környezetük élmé-
nyét másokkal.

A versenyre nevezni lehet virá-
gos kiskerttel, balkonnal, konyha-
kerttel, gondozott zöldfelülettel, 
erkéllyel, előkerttel, közterülettel, 
növénygyűjteménnyel, vagy bár-
milyen ötletes, kedves növényal-
kalmazással. A jelentkezéseket 
május 31-éig fogadják. Az erre 

rendszeresített jelentkezési lap 
megtalálható a városi könyvtár-
ban, a művelődési központban, 
a Tourinform Irodában és letölt-
hető a www.kiskunfelegyhaza.hu 
honlapról. 

A szervezők június 11-30. kö-
zött, egyeztetett időpontban te-

kintik meg a kerteket, de az au-
gusztus 15-i értékelésig az ott 
látottakat ki lehet egészíteni más, 
esetleg a kert akkor nem látható 
szépségeit megörökítő fotókkal, 
amelyeket – nevezőnként legfel-
jebb 3-5 darabot – a pvsk@pvsk.
hu email címre lehet elküldeni. A 
fotó küldése nem kötelező, csak 
fotókkal nem lehet pályázni.

A rendezvény fővédnöke Csá-
nyiné Pap Andrea. Díjátadás 
2019. szeptember 7-én, a XXI. Li-
bafesztivál keretében lesz.

A részletes pályázati kiírást és 
a jelentkezési lapot az érdeklődők 
megtalálják a www.felegyhazikoz-
lony.hu oldalon. 

Tavaszi koncert – kerti munkákra 
hangolva a közparkokban

Fűnyírás kézi tologatós kisgépekkel a volt Zeneiskola előtti parkban

Talajjavító trágya pelletet szór a csapat egyik 
része a Hermann Ottó parkban

A zöld- és járdafelületek tisztántartása is 
hozzátartozik a parkok gondozottságához
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A költészet 
örök
A vers és irodalom szeretete 
végigkíséri az ember életét. 
Erről adtak bizonyosságot a 
Kiskunfélegyházi Nyugdíjas 
Klubok április 11-én, a Szak-
maközi Művelődési Házban a 
magyar költészet napján meg-
rendezett ünnepi műsorukban. 
A szépkorú előadókat Rátkai 
Sándor, a klubok mindennap-
jainak otthont adó intézmény 
vezetője köszöntötte. Ezt kö-
vetően a színpadon hangzottak 
el a magyar irodalom legszebb 
versei a nyugdíjasok csoportos 
és egyéni előadásában.

Aktív közösség
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület már-
cius 29-én tartotta meg évi rendes közgyűlé-
sét. Az évösszegző összejövetelen kiderült, 
hogy a 127 taggal bíró közösség 2018-ban 
több mint 50 kulturális rendezvény megtar-
tásával, szervezésével gyarapította a város 
szellemi életét, az értékek megőrzését. A be-
számolók után a közgyűlés megtárgyalta és 
elfogadta az idei programtervet és a költség-
vetést is.

Bimbózó testvér
települési kapcsolat

Az elmúlt évben hitelesítették a Jászfényszaru 
és Kiskunfélegyháza közötti testvértelepülési 
kapcsolatot. Az együttműködés jegyében Zi-
lahy Zoltán jászfényszarui szobrászművész 
grafikai alkotásaiból nyílt kiállítás április 5-én, 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A megje-
lenteket és a művészt Győriné dr. Czeglédi 
Márta, Jászfényszaru polgármestere és Ros-
ta Ferenc, Félegyháza alpolgármestere kö-
szöntötték. Az alkotó munkásságát dr. Feledi 
Balázs művészeti író ismertette és ajánlotta a 
kiállítást látogatók figyelmébe. 

Rosta Ferenc a megnyitón emlékeztetett 
a két település közös múltjára. Mint fogal-
mazott: – Az 1740-es esztendő elején 71 
jászfényszarui család indult el erre felé, hogy 
a Kiskunság homokján új hazát találjon. Az 
otthon maradottakból lettek a mai jászfény-
szaruiak. Az elvándoroltakból lettek Félegy-
háza új telepesei, akik pár száz év multával 
hivatalosan is találkozhattak testvéreikkel, 
hogy megpecsételjék, ami a sors könyvében 
leíródott. Ez hát a történet vége. 

Jászfényszaru polgármestere Győriné dr. 
Czeglédi Márta örömének adott hangot, hogy 
a két település egymásra talált. 

Zilahy Zoltán tárlata április 25-éig 
látogatható.

Félegyházi  
tollforgatókat díjaztak 

A 23 éve működő Kiskunfélegyházi Irodalmi 
Alapítvány minden évben pályázatot hirdet 
helyi költők, írók számára. Idén 40 pályamű-
vet értékeltek. A Szakmaközi Művelődési 
Házban április 11-én megtartott ünnepélyes 
díjkiosztón Mindák József kuratóriumi elnök 
adta át az elismeréseket. Díjazottak: 1. Bá-
lint Dorina, 2. Horváth István, 3. Horváth 
Szabina, 4. Nagy József. Különdíjat vehetett 
át: Horváth Szabina, Páll Anna Eszter, Tóth 
Johanna, Krajcsovszki József és Könyves 
Mirjam.

 Könyvtárosok  
egymás között

Könyvtáros szakemberek találkoztak Kiskun-
félegyházán a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tárban április 9-én. Az én könyvtáram című 
projekt keretében megtartott összejövetelen 
többek között megbeszélték, hogy az internet 
egyre szélesebb körű használata milyen új ki-
hívások elé állítja a bibliotékákat és a munka-
társakat. Az egyik legfontosabb megállapítás 

az volt, hogy a könyvtáraknak alkalmazkodni-
uk kell az új igényekhez és 21. századi plat-
formmá kell válniuk. Külön kihívás a fiatalok 
megszólítása. Az már látható – hangzott el 
– hogy a könyv a jövőben másodlagos eszköz 
lesz a könyvtárosok kezében, hiszen jelen-
tősen csökkent a kikölcsönzött könyvek szá-
ma, viszont a beiratkozásoké nem. A fiatalok 
a könyvtárba elsősorban az élményszerzés 
miatt mennek be. 

Petőfiemlékhelyek  
képviselői találkoztak 

Kiskunfélegyháza volt a házigazdája április 
12-én, a Petőfi-emlékhelyek 33. nemzetközi 
találkozójának és a társaság közgyűlésének. 
A találkozón megjelent vendégeket Rosta 
Ferenc alpolgármester köszöntötte, majd Ju-
hász István tartott előadást Tájélmény Petőfi 
költészete címmel. Mészáros Márta néprajz-
kutató Nemzeti közkincs címmel Köllő Mik-
lós szobrászművész félegyházi Petőfi-szobrá-
nak kalandos történetét ismertette.

A városházi tanácskozás után a vendégek 
megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, és 
meglátogatták a félegyházi emlékhelyeket, va-
lamint a dr. Tarjányi József magángyűjtemé-
nyéből nyílt kiállítást. 

Versben  
otthon vannak

Kiskunfélegyháza önkormányzata Petőfi 
Sándor, lánglelkű költőnk emlékére a 2018-
2019-es éveket Petőfi Emlékévvé nyilvánítot-
ta. A programsorozat részeként szavalóver-
senyt hirdetett a helyi Petőfi Emlékbizottság, 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület a középis-
kolás tanulóknak, akik április 12-én mond-
ták el kedvenc Petőfi-versüket. (A díjazottak 
névsora a www.felegyhazikozlony.hu oldalon 
olvasható.)
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Megérkezett a régen 
várt csapadék

A napokban érkezett csapadék igazi megváltást hozott a hosszú 
aszály által megviselt szántóföldi növények számára. A gabonák 
valósággal felfrissültek, így az esővel a tavaszi vetésű kapások 
egyöntetű kelése is biztonságosabbá vált.

A csapadékmentes tavasz nyomot 
hagyott a telet jól átviselt őszi ve-
tésű repcén. A gyenge fejlettségű 
növény csak a fővirágzati tenge-
lyen tudott virágot hozni, amelyen 
a most érkezett eső már csak kis 
mértékben tudott javítani – tájé-
koztatta lapunkat Terjék László 
mezőgazdasági egyéni vállalkozó, 
majd hozzátette: a folyamat csak 
részben visszafordítható, ezért 
terméskieséssel kell számolni.

– A hektikus hőmérséklet és az 
aszály még inkább megviseli a ga-
bonákat. A stresszes növények im-
munrendszere legyengült, a gom-
babetegségek a száraz időjárás 
ellenére is felütötték fejüket. Emel-
lett nagy nyomást gyakorolnak a 

rovarkártevők is, tovább rontva az 
egyébként is gyenge terméshoza-
mot. Így most a rovarkártevő-irtás 
mellett meg kellett kezdenünk a 
kalászosok gombaölőszeres keze-
lését is.

Mivel jelentős gyomosodás nem 
alakult ki, ezért a tavaszi ma-
gágy-előkészítés több helyen el-
hagyható volt, ezzel is csökkentve a 
talaj megnyitását és a víz kipárol-
gását a száraz földeken. Az elve-
tett kapásnövények, a napraforgó, 
kukorica a megérkező csapadék 
hatására ütemesebben tud kelni, 
de a kalászosok is felfrissültek, a 
korábban kijuttatott műtrágya pe-
dig most be tudott mosódni a ta-
lajba. K. G.

A gyógyítást támogatták
Test és lélek címmel szervezett 
jótékonysági egészségnapot a 
Béke Egy Mosollyal Kezdődik 
Alapítvány április 6-án, a Móra 
Ferenc Művelődési Központ-
ban. Az egész napos program 
résztvevői üdítő testmozgási 
gyakorlatokon vehettek részt, 
számos, az egészségmegőr-
zéshez kapcsolódó előadást 
hallgathattak meg. Volt álla-
potfelmérés és fogászati szű-
rővizsgálatot is igénybe ve-
hettek. A rendezvény ingyenes 
volt, de adománnyal járulhat-
tak hozzá ahhoz, hogy a kór-
ház kardiológiai rehabilitációs 
osztálya egy speciális, pulzoxi-
méterrel felszerelt szobabicik-
lit tudjon vásárolni.

Mozgásfejlesztő
játékok felajánlásból
Célt ért a kiskunfélegyházi Jog-
ging Plus Sportegyesület kez-
deményezése, a 27. szilveszte-
ri futáson összegyűlt nevezési 
díjak és felajánlások a Kiskun-
félegyházi Napköziotthonos 
Óvodák sporteszközeinek bő-
vítését és fejlesztését szolgál-
ták. Az elsősorban mozgásfej-
lesztést elősegítő eszközökből 
a lehetőségek szerint minden 
félegyházi óvoda részesült, 
mindezt Csernus Krisztina 
intézményvezető mondta el 
sajtótájékoztatón. A Jogging 
Plus Sportegyesület elnöke, 
Németh László hozzátette, az 
idei szilveszteri futás bevételét 
is jótékony célra ajánlják fel. 
Ezt a félegyházi önkormányzat 
az eddigi évekhez hasonlóan 
ugyancsak támogatja.

A Dózsa Óvodában megtar-
tott sajtótájékoztatón a 27. 
szilveszteri futáson összegyűlt 
265 ezer forintnyi összeg fel-
használásáról számoltak be, 

április 3-án. A Napköziottho-
nos Óvodák intézményvezető-
je, Csernus Krisztina elmondta, 
minden önkormányzati óvoda 
részesült az összegből. Fu-
tóbiciklit, labdákat, többfajta 
egyensúlyfejlesztő eszközt vá-
sároltak a gyermekek számára.

Az önkormányzat részéről 
Balla László alpolgármester 
a kezdeményezés sikeressé-
gét hangsúlyozta. A rekord-
létszámú nevező összefogott 
a jó ügyért, ehhez olyan spor-
tegyesületi partnert találtak, 
akinek fontos a jótékonykodás, 
támogatás.

A futóverseny mellé a tavalyi 
évben rajzpályázat is társult, 
amely sikeresen megmozgatta 
az óvodásokat. Több mint 100 
alkotás készült el – erről már 
Rosta Ferenc alpolgármes-
ter beszélt. A tervek szerint a 
rajzverseny idén is folytatódik, 
megcélozva egy-egy korosz-
tályt és egy-egy adott témát.

Dr. Tóth András, Kiskunfélegyháza
1. számú székhelyre kinevezett közjegyző

ezúton értesíti a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy megkezdte közjegyzői működését

Alácsné dr. Dósay Rita korábbi
közjegyző irodájának átvételével,

változatlan helyszínen.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Mónus Illés utca 2./B, földszint 5.

Telefon, fax: 06-76/466-792 
E-mail: iroda.tothandras@kozjegyzo.hu
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Cikkünk első részében a belterületi harangokkal és azok megszó-
laltatóival foglalkoztunk. Múltkori számunkban tévesen jelentettük 
meg Tarjányi Gyula nevét. A hibáért az érintettek elnézését kérjük.

A város külterületén egészen más 
helyzettel találkozunk, mint a belte-
rületen. Itt ugyanis nem voltak al-
kalmazott harangozók. Így csak az 
utóbbi kb. 110 év emlékezeti anya-
ga áll rendelkezésünkre. Ám ebből 
figyelemre méltó harangozóegyéni-
ségek bontakoznak ki. Ne feledjük: 
külterületen önként vállalt feladat-
ról volt, van szó, napi elkötelező-
déssel, legtöbbször fizetség nélkül, 
zivataros történelmi időkben!

– A második emlék a szabóhegyi 
5. dűlőben, a László-tanyánál álló 
Szent István haranghoz kapcsoló-
dik, amit 1868-ban öntöttek. Ere-
deti járomszerkezete az „új modor 
szerint” készült úgynevezett Poz-
dech-járom, amiből alig pár darab 
van a városban. László Ferenc 
(sz.:1979) elmondása szerint már a 
nagypapa is ebben a tanyában szü-
letett, 1913-ban. Ez azt jelentheti, 
hogy a dédszülők már a 19. század 
végén itt harangozhattak. A csalá-
di legendárium ugyanis nem őrizte 
meg olyan pontosan a kezdeteket, 
mint a Turcsányi család. Több mint 
valószínű tehát, hogy a László csa-
lád Félegyháza második legrégebb 

óta hivatalban lévő harangozó di-
nasztiája. Sajnos napjainkban nem 
szólaltatják meg, de híven őrzik.

A harmadik emlék az 1935 körü-
li évekből való, és városunk dísz-
polgárához, Ágó Józsefhez fűző-
dik. A sokak által Józsi bácsiként 
tisztelt későbbi tsz-elnök ezekben 
az években volt ifjú házas. Tanyát 
és földet bérelt a Kismindszen-
ti úti volt külső iskola környékén. 
Vállalkozó kedvű fiatal apa lévén 
megajánlották neki a környékbeli-
ek, hogy családonként évi egy véka 
(25-30 liter) búza illetményért ha-
rangozgasson az iskolánál lévő kis 
haranggal. Józsi bácsi elfogadta 
az ajánlatot. Éveken át a környék 
megbecsült harangozója volt. A 
történetet évtizedekkel később egy 
vadászat alkalmával mesélte el 
egyik beosztottjának, Szabó Béla 
(sz.:1945) építésvezetőnek. A ma 
is a környéken gazdálkodó Papp 
István (sz.:1944) megerősítette az 
egy véka fizetség valódiságát, amit 
szülei meséltek neki. (Megjegy-
zés: ez a kis harang van a Bugaci 
Csárdánál.)

– A negyedik emlék az alpári úti 

Hoffer-majorból való, a második 
világháború és az azt követő igen 
nehéz évekből. A birtokos Hoffer 
József a háború vége felé odahagy-
ta a birtokát és elmenekült. Ám a 
majorban volt egy kőkereszt és 
mellette egy kis harang. Ennek min-
dennapos megszólaltatója Gubcsi 
Gáspár volt. Az ott született és 
felnőtt Szász család élő tagjai (Ju-
lianna, sz.:1935, Teréz, sz.:1937, 
István, sz.:1939) egybehangzóan 
megerősítették, hogy a 82 éves 
Gazsi bácsi 1954-ben bekövetke-
zett haláláig harangozott. Ezután 
már nem volt gazdája a kis harang-
nak. Az 1960-as évek közepén egy, 
a majorba látogató szovjet delegá-
ció érkezése előtt – felsőbb utasí-
tásra – traktorra kötött drótkötéllel 
ledöntötték. A harangnak nyoma 
veszett, így lett vége a Hoffer-majo-
ri harangszónak és a kőkeresztnek.

– Az ötödik emlék a majsai úti 
volt külső iskola 1925-ben újraön-
tött kis harangjához kötődik. 1958-
ig az intézménynél volt, sok diák 
örömére, bánatára figyelmeztetett 
a tanítás kezdetére és végére. Ek-
korra érte el Ménesi Tibor – az 
igazgatónő Lenke néni új férje –, 
hogy távolítsák el a harangot az 
iskolától, mert ki nem állhatta a 
hangját. Ám ezzel az illető éppen 

egy kivételes harangozónői pályát 
indított el. Az történt ugyanis, hogy 
a szerkezetet az iskolától nem 
messzire, Ruskó Antalék tanyá-
jához költöztették. Felesége, (Kis 
Szabó Franciska, sz.:1920) magá-
ra vállalta a mindennapos haran-
gozást, amit 37 éven át a környék-
beliek nagy-nagy megelégedésére 
végzett. Azért nem tovább, mert 
1995 őszén betegsége miatt Pest-
re költözött a lányához. A harang 
elnémult, majd végül 2018-ban a 
Kiskun Múzeumba került.

– A hatodik-hetedik emlék a 
„Selymeshegyi gazdaság” megbízá-
sából Szlezák László mester által 
1928-ban öntött haranghoz fűző-
dik. Az első dűlőben lakó Dobos 
Mihály tanyájánál volt 1988 őszéig. 
Dobos úr évtizedekig húzta, reggel, 
délben, este, egészen 85 éves korá-
ig. Arról nem szól a fáma, pontosan 
mióta is volt ő a harangszó gazdá-
ja. 1977-ben a szomszéd tanyát 
megvásárolta egy fiatal házaspár 
– Kertész Jánosék – akik jó ba-
rátságban voltak az „Öregúrral”. 
Halála után, több évig tartó alkudo-
zás, engedélyeztetés végén 1995-
ben a Kertész házaspár áttelepít-
hette a harangot a saját tanyájuk 
elé. Négy évbe tellett a sajáterős 
felújítás. 1999. augusztus 19-én, 
Stein Ernő plébános, kiskunsági 
főesperes a házaspár 20. házassági 
évfordulóján végre újraszentelhette 
a már villamosított harangot. Azóta 
20 esztendő múlt el, s a házaspár 
ma is rendkívüli becsben tartja a 
harangot is, meg egymást is.

A húsvétot megelőző 3 napos 
„csöndben” – amikor „a harangok 
Rómába mennek” – gondoljunk 
hálával mindazokra is, „aki(k)től” a 
sokunk számára oly kedves haran-
gok szólnak.

 Szabó-Szűcs József

Ruskó Antalné Franciska néni

„Aki(k)től” a harang szól – 2. rész

Kertész-tanyai harangLászló-tanyai harang
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Az autizmust, a fogyatékosság 
ügyét társadalmasítani kell
A legfontosabb, amit kompromisszumok 
nélkül mindenkinek meg kellene tudni 
és tanulni, hogy az autizmust, a fogya-
tékosság ügyét társadalmasítani kell, 
el kell jutni oda, hogy arról a maga ter-
mészetességével tudjon beszélni min-
denki – mondta Fülöp Attila, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára április 3-án, a Laki-
telek Népfőiskolán.

Az elmúlt évtizedekben alapvetően 
hiányzott a fogyatékosság, az autizmus 
ügye iránti nyitottság, jellemzően a fo-
gyatékossággal élő emberekkel foglal-
kozó intézményeket a városok szélére 
építették, ezen változtatni kell. Kiemelte: 
a kormány a jövőben is, ahol csak lehet, 
szeretné megadni az érintetteknek az ön-
álló élethez való segítséget. Ennek egyik 
legfontosabb része a munkavégzés felté-
teleinek megteremtése, ezért a legtöbbet 
a jó példák bemutatásával lehet tenni.

Lezsák Sándor, a Lakitelek Népfőis-
kola alapítója elmondta: az autizmussal 
élők támogatása érdekében olyan egy-
máshoz illeszkedő erőforrásokra van 
szükség, mint amilyen az egyház, az 
iskola, az óvoda, az önkormányzatok, 
a különféle egyesületek és alapítványok 
vagy ezek szövetségei. Ennek az anyagi 
forrását pedig a kormányzatnak köteles-
sége viselni, mivel a költségvetés felada-
ta az emberek javát szolgálni.

Csurka István mondatai, 
gondolatai ma is időszerűek
Magyar szemmel címmel emlékülést tar-
tottak a rendszerváltásról, és a rendszer-
váltás kiemelkedő alakjairól március 30-
án és 31-én a Lakitelek Népfőiskolán. A 
cím nem véletlen műve: Magyar Szemmel 
címen Csurka István cikksorozatot írt a 
Magyar Fórumban, ezért a rendezvényen 
megemlékeztek Csurka Istvánról, aki már-
cius 27-én lett volna 85 éves.

2018 decemberében az IKON Egye-
sület, a Lakitelek Népfőiskola és a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet 
és Archívum Magyar szemmel címmel 

pályázatot hirdetett a rendszerváltás 
emlékezetére olyan Kárpát-medencei 
magyar főiskolai, egyetemi hallgatók 
számára, akik a bölcsészet, vagy egyéb 
társadalomtudomány valamely szakágá-
val, művészet-, vagy irodalomtörténettel 
foglalkoznak. A kutatónak több megadott 
témakör közül kellett egyet kiválasztania, 
és először annak 2-4000 karakteres ösz-
szefoglalóját elküldenie január 20-áig. Ezt 
követően a szakmai zsűri február 1-jéig 
döntött a tartalmi és formai követelmé-
nyek alapján arról, hogy a munka további 
kidolgozásra alkalmas-e. Pozitív elbírálás 
esetén a pályázó lehetőséget kapott arra, 
hogy munkáját 15-25.000 karakterben 

kifejtse, s azt 
megküldje. Ezt 
követően a 
legjobbak le-
hetőséget kap-
tak arra, hogy 
a Lakitelek 
Népfőiskolán 
megrendezett 
emlékülésen előadásban ismertessék 
munkájukat.

Állásajánlatok a népfőiskolán
A Népfőiskola Alapítvány munkatársat 
keres felszolgáló, konyhai kisegítő, taka-
rító, épület karbantartó munkakörökbe. 
Ezek betöltéséhez szükséges feltételek, 
valamint további információk olvashatók 
a népfőiskola honlapján.

Az uszoda és termálfürdő nyit-
vatartása a húsvéti hétvégén 
Értesítjük kedves vendégeinket, hogy a 
Lakitelek Népfőiskola Gyarmati Dezső 
Tanuszoda és Termálfürdője a húsvéti 
hétvégén is várja vendégeit, az alábbi 
nyitva tartás szerint.

Április 19. (nagypéntek): 
10-22 óra között

Április 20. (nagyszombat): 
10-22 óra között

Április 21. (húsvétvasárnap): 
10-22 óra között

Április 22. (húsvéthétfő): 
10-22 óra között

Kiskunfélegyháza, Molnár B.u. 2.

fb/ furediautosiskola

+36 -20/4 4 4 -2777
w w w.furedi.euinfo@furedi.eu

A tökéletes ajándékot keresed?
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ÁKO: „B” gyak.: 150%, VSM:  „B” elm.: 43,28%, „B” forg.: 59,18%

Egészséghét Pálmonostorán
„Az egészség nem minden, de az egészség nél-
kül minden semmi”. Ezzel az Arthur Schopen-
hauer-től kölcsönzött mottóval rendezte meg 
negyedik alkalommal az egészséges életmód-
dal, az egészségtudatosságra neveléssel kap-
csolatos programját a Pálmonostorai Gárdonyi 
Géza Általános Iskola. Színes programok vár-
ták az iskola tanulóit, szüleit és a község lakóit. 
Részt vehettek elsősegélynyújtási-tájékoztatón, 
fogápolási bemutatón, másság és esélyegyen-
lőség-érzékenyítő foglalkozásokon – mondta el 
lapunknak Győriné Farkas Anna főszervező.

A fenntarthatóság és környezettudatosság je-
gyében újrahasznosított termékekből készíthet-

tek alkotásokat, amelyeket díjakkal jutalmaztak, 
majd saját élményű foglalkozásokon az iskola pe-
dagógusai segítségével újabb alkotások készültek, 
legnagyobb kihívás a kupakokból készített közös 
kép volt. Szakemberek bevonásával különböző 
méréseken vehettek részt az érdeklődők: vérnyo-
más, vércukorszint, hallás, látás, önvizsgálat. A 
rendezvényt a Pilates torna zárta, amely a testre 
és lélekre egyaránt jótékonyan hatott.

Az egészséghét méréseiben, programjaiban 
részt vettek a Kiskunfélegyházi Egészségfej-
lesztési Iroda szakemberei, Dinnyés Józsefné, 
Fazekas Tiborné, Kócsó Németh Nóra és 
Varga Ernőné.

Megújult üzlet várja
a petőfiszállásiakat
Április 6-án, ünnepélyes keretek között nyitotta meg felújított 
Coop üzletét Petőfiszálláson az Integrál Zrt. A kereskedés na-
gyobb eladótérrel, kibővült választékkal és új külsővel várja a 
vásárlókat. A nemzeti színű szalag átvágása után a község lakói 
örömmel vették birtokba a boltot, ahol kóstolóval és kedvezmé-
nyes kínálattal is kedveskedtek az üzemeltetők. A megnyitóün-
nepségen részt vett a Kiskunfélegyházi Integrál Zrt., valamint a 
helyi önkormányzat vezetősége is.  (X)
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A Kiskunfélegyházi Dózsa György 
Általános Iskola tanulói élmények-
ben gazdag utazáson vettek rész 
március 12-e és 16-a között Er-
délyben a „Határtalanul” (HAT-18-
01-0408) pályázat támogatásának 
köszönhetően a Kecskeméti Tanke-
rületi Központ közreműködésével. 
A programokban bővelkedő kirán-
dulás Petőfi Sándorhoz, az 1848-
as forradalom és szabadságharc 
eseményeihez, valamint Erdély 
kulturális és természeti értékeinek 
megismeréséhez kapcsolódott.

Az utazás során a dózsások talál-
koztak a tordai magyar iskola diák-

jaival, megerősítve a két intézmény 
közötti barátságot. A kiránduláson 
felkeresték a Petőfi életéhez köthető 
emlékhelyeket: a kegyelet koszorúit 
helyezték el Tordán, Székelykeresz-
túron, Ispánkúton, Fehéregyházán, 
Segesváron. Korondon műsorral 
elevenítették fel nemzeti ünnepünk 
eseményeit. A gazdag programnak 
köszönhetően sétálhattak a Med-
ve-tónál, leereszkedtek a tordai, pa-
rajdi sóbányákba, kirándultak a só-
vidéken, jártak fazekasműhelyben, 
ismerkedve a korondi népművészet-
tel. Hazafelé még megcsodálták Vaj-
dahunyad várát.

Határon innen, határon 
túl a platánosok
A Kiskunfélegyházi József 
Attila Általános Iskola Pla-
tán Utcai Tagintézményé-
nek 25 diákja vett részt a 
Vajdaságban szervezett ki-
ránduláson március 27-e és 
30-a között az ökotudatos, 
fenntartható életért megva-
lósított pályázat utolsó, záró 
programjaként. A program 
az Interreg-IPA Magyaror-
szág-Szerbia Együttműkö-
dési Program keretében va-
lósult meg.

A diákok és nevelőik fe-
lejthetetlen napokat töltöt-
tek vajdasági barátaiknál, csodá-
latos természeti helyeken jártak. 
Megtekintették Óbecse és Török-
becse város nevezetes épületeit, 
meglátogatták a Than Emlékházat, 
kirándultak a több ezer madárfaj 
költőhelyéül szolgáló Sóskopó ter-

mészetvédelmi területhez, útba ej-
tettették az István korabeli Aracsi 
pusztatemplomot, egy napot pedig 
az Óbecséhez közeli Bogdán-kas-
télyban és annak gyönyörű zöldö-
vezetében töltöttek el. Az ötnapos 
programot táncház zárta. 

Erdély kincseivel  
ismerkedtek a dózsások

Jutalom tanulmányi kirándulást 
szervezett Rómába a Constanti-
num Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Kollégium a jól tanuló, szorgalmas, 
a közösségi munkában kiemelke-
dő, és a miséket rendszeresen lá-
togató diákok számára. Ebben az 
évben 20 diák és a kísérőtanárok 
vettek részt ezen a nem minden-
napi eseményen. 

A szervezés Bangó Beáta M. 
Klára nővér áldozatos, fáradtsá-
got nem kímélő munkáját dicséri. A 
diákok pedig egy-egy látványosság 
történetéből felkészülve tartottak 
előadásokat a kirándulás során. 
A csoport megtekintette egyebek 

mellett a Santa Maria Maggiore 
bazilikát, a Trevi-kutat és a spa-
nyol lépcsőt, a Szent Pál Bazili-
kát, a Kolosszeumot és a mellet-
te található diadalívet. Sétáltak 
a római kor emlékeit őrző Forum 
Romanumban, megtekintették a 
Pantheont, és meglátogatták a 
tengert is. A Vatikáni múzeum, a 
Sixtusi kápolna légköre, és a Szent 
Péter bazilika kupolájából eléjük 
táruló látvány után maradandó él-
ményekkel gazdagodva tért haza a 
csapat annál is inkább, mert Róma, 
a kereszténység központja egy ka-
tolikus iskolában tanuló diák szá-
mára sokkal több, mint turisztikai 
látványosság.

Rómában jártak  
a constisok

Barátságos íjásztalálkozók
Iskolák közötti íjásztalálkozók-
ra nyílt lehetőség a Szakma-
közi Művelődési Ház szerve-
zésében, amelyen a résztvevő 
iskolák diákjai többfordulós 
barátságos versenyen is ösz-
szemérték tudásukat.

Egy 2018-as pályázat jóvoltá-
ból az iskolák közötti együttmű-
ködés jegyében hat alkalommal 
rendeztek íjásztalálkozókat a 
kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakképző Iskola, a Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola és a 
Pálmonostorai Gárdonyi Géza 
Általános Iskola részvételével – 
tudtuk meg Rátkai Sándortól, 
a Szakmaközi Művelődési Ház 
ügyveze tő 
igazgatójá-
tól.

Az utolsó, 
és egyben 
záró ren-
d e z v é n y t 
április 10-
én, Pálmo-
n o s t o r á n 
t a r to t t ák , 
ahol a meg-
jelent csa-
p a t o k n a k 
l ő l a p o k ra 
és három 
dimenziós 
célokra kel-

lett lövéseket leadni. A hat lőál-
lás teljesítését követően a barát-
ságos verseny végén a diákokat 
éremmel jutalmazták, az isko-
lák emlékszobrokat kaptak, s a 
helyben sült debreceni kolbászt 
közösen elfogyasztva jó hangu-
latban zárták a napot.

A találkozók a Huszka József 
Hagyományőrző Egyesület szak-
mai segítségével és támogatá-
sával jöttek létre, a cél, hogy az 
iskolák között kiépült kapcsolat 
további intézmények bekapcso-
lódásával bővüljön, ezáltal egyre 
több tanuló megismerje és meg-
szeresse az íjászatot.

K. G. (Fotó: Nemes Imre)
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Az elmúlt évek sike-
reinek köszönhető-

en, a szolgáltatásaink dinamikusan 
fejlődnek, így ismét munkatársat 
keresünk csapatunkba.

Főbb feladatok:
–  Az ételek elkészítéséhez 

szükséges alapanyagok 
összeállítása, rendelése

–  Napi kiszabatok készítése 
az élelmezésvezetési program 
használatával

–  Napi étkezők létszámának 
összesítése

–  Szakácsok, konyhai kisegítők 
irányítása

–  A konyha eszközeinek 
időszakonkénti felmérése

–  Raktárkészlet folyamatos 
ellenőrzése

–  Kapcsolattartás 
az intézményvezetőkkel

–  Hatósági előírások betartása, 
betartatása

–  Heti és havi nyersanyagleltárak 
készítését 

–  Heti riportok megírása

Az álláshoz tartozó elvárások:
–  Szakirányú élelmezésvezetői, vagy 

vendéglátó ipari végzettség, közét-
keztetésben szerzett gyakorlattal

–  Minimum 1-3 éves szakmai 
tapasztalat

–  Számítógépes ismeretek
–  Vezetői szemléletmód
–  Gyakorlatias, határozott 

személyiség

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
–  Közétkeztetésben, vendéglátásban 

szerzett tapasztalat
–  „B” kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
–  Hosszú távú munkalehetőség
–  Versenyképes fizetés
–  Céges telefon
–  Utazási hozzájárulás
–  Étkezéstérítés

A TS Gastro Kft. felvételt hirdet

ÉLELMEZÉSVEZETŐ MUNKAKÖR 
betöltésére Kiskunmajsára

Jelentkezését pozíció megjelölésével, 
fényképes önéletrajzzal 

az allas@tsgastro.hu e-mail-címre várjuk.

Nagy volt az érdeklődés a Szakmák éjszakáján 
160 település 467 szakképző 
intézménye várta az érdeklő-
dőket április 12-én, a Szakmák 
Éjszakáján, több mint 4400 
programmal. Az események-
hez kapcsolódva a félegyházi 
középiskolák is szélesre tárták 
kapuikat az érdeklődők előtt.

Sok pályaválasztás előtt álló fiatal 
kereste fel a Kossuth Lajos Szakkép-
ző Iskola pályaorientációs rendezvé-
nyét, ahol az intézmény munkatársai 
valamennyi szakmacsoportba be-
pillantást engedtek. Lehetőség volt 
az eszközök kipróbálására, és va-
lamennyi szakmával kapcsolatban 
kérdéseket tehettek fel a látogatók. 
A rendezvényre többen családdal 
együtt érkeztek. Az iskola gondosko-
dott a legkisebbek szórakoztatásáról 
is, amíg a „nagyok” a különböző mű-
helyekben a cukrászat, vagy éppen 
a fodrász szakma kulisszatitkaival 
ismerkedtek. 

A Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium ez al-
kalommal is két helyszínen, az 
iskola épületében és a tangazda-
ságban is fogadott látogatókat. 
A rendezvényre Farkas Sándor 

agrárminiszter-helyettes is elláto-
gatott, aki a megnyitón a szakmát 
választó fiataloknak az agrárium 
fejlődéséről is beszélt. A tangaz-
daságban lovaskocsikázás, csikós 
bemutató és állatsimogató mellett 
lehetett kézműveskedni, növénye-
ket palántázni, valamint a saját 
készítésű, parázson sült szalon-
na és debreceni kolbász mellett 
a szintén az iskola által előállított 
gyümölcs- és zöldségleveket is 
meg lehetett kóstolni. Az iskola 
épületében is számos, az itt ta-
nulható szakmákat bemutató és 
népszerűsítő foglalkozással ké-

szültek a szervezők a kalácsfo-
nástól, a mézeskalács-díszítésen 
át a traktorszimulátorig. 

Nagy volt az érdeklődés a kis-
kunfélegyházi Közgében, hivatalos 
nevén, a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Közgazdasági Szakgimná-
ziumában is ezen az estén. Mint a 
programokból is kiderült: ebben az 
intézményben a szakmai felkészült-
ség mellett a művészeti oktatás is 
nagy hangsúlyt kap. A jó hangulatú 
programokból az is kitűnt, hogy az 
itt tanulók napjai kellemesen, köz-
vetlenül és támogató tanár-diák vi-
szony mellett telnek.

Kossuthos sikerek Győrben

A Győri Szolgáltatási Szakképzési 
Centrum Kossuth Lajos Középisko-
lája és Kollégiuma április 6-án 10. 
alkalommal rendezte meg a név-
adójáról elnevezett Kossuth Kupát. 
A kozmetikus és fodrászversenyre 
13 intézmény 178 tanulója, köztük 
a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegy-
házi Kossuth Lajos Szakképző Is-
kolája és Kollégiuma tanulói nevez-
tek, akik magas felkészültségről 
tettek tanúbizonyságot, és kiváló 
helyezéseket értek el. A résztvevő 
mintegy húsz diák lelkesen, sza-
badidejét nem kímélve készült a 
megmérettetésre, ahol két korosz-
tályban, a 9-12 és a 13-14-esek 
között képviselték a félegyházi 
intézményt.

A versenyre a félegyházi di-
ákokat Nagyné Patkó Anikó, 

Téti Tímea, Losonczi Erika, 
Presztóczki Veronika, Szabóné 
Vincze Anikó, Benkóné Barcsa 
Nóra tanárok, szakoktatók és gya-
korlati oktatók készítették fel. 

I. helyezettek: Dömötör Do-
rina 13. osztály, Fülöp Levente 
9. osztály, Herczeg Eszter 14. 
osztály, Szabó Lúcia 9. osztály, 
Mészáros Zita 13.osztály, Járvás 
Mercédesz 10. osztály, Szabó 
Csilla 10. osztály, Óndi Viktória 
10. osztály, Bálint Alexandra 
Katalin 13.osztály, Ondó Diána 
11. osztály.

II. helyezettek: Fülöp Levente 
9. osztály, Kiss Viktória Noémi 
12. osztály, Gál Éva Beatrix 10. 
osztály, Vas Mercédes 11. osztály. 

(További részletek: 
www.felegyhazikozlony.hu)

Józsefes 
siker

Április 6-án rendezték meg a 
megyei Weöres Sándor szava-
lóversenyt Kiskunhalason. Re-
kedt-Nagy Panni, a Kiskunfél-
egyházi József Attila Általános 
Iskola 2. a osztályos tanulója 
miután megnyerte az iskolai vá-
logatót, a városi, területi döntőn 
is ő bizonyult a legjobbnak. Ez-
zel az eredménnyel képviselhet-
te Félegyházát a megyei verse-
nyen, ahol 12 alsós és 12 felsős 
tanuló versenyzett. A zsűri ér-
tékelése alapján nagyon magas 
színvonalú szavalatokat hallgat-
hattak végig. Rekedt-Nagy Panni 
versének illusztrációjával – a 
szavalóversennyel párhuzamo-
san megrendezett rajzverse-
nyen – a 3. helyet szerezte meg. 
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Egy igazi Hamupipőketörténet
Kollár Hermina, a kiskunfélegyházi Csillag Szol-
gáltatópont vezetőjének élettörténete modern-
kori Hamupipőke-történet. Hermina egy több-
gyermekes szegény család első gyermeke. Nem 
hétköznapi életút van mögötte, amiből sok roma 
származású társa meríthet erőt.

– Milyen családba születtél, ho-
gyan telt a gyermekkorod?

– Édesanyám cigány volt, az 
édesapám magyar, de igazából 
nem az édesapám nevelt fel, ha-
nem a nevelőapám, akinek az 
anyukámmal több közös gyermeke 
is született. Nagy szegénységben 
éltünk, amit az anyám mentális 
labilitása sem könnyített meg. Az 
általános iskolát csak később tud-
tam befejezni, mert az anyám úgy 
látta jónak, ha kivesz az iskolából 
és elküld dolgozni még tizenéve-
sen. Mivel még jócskán tanköteles 
korú voltam, ezért esti iskolába 
kellett járnom, hogy ne legyen be-
lőle probléma. Sajnos, a gyermek-
kori bántalmazások garmadát él-
tem át az anyám és a nevelőapám 
jóvoltából, amelynek az lett a kö-
vetkezménye, hogy még jobban ki 
akartam szakadni abból az amor-
tizáló közegből.

– Milyen életcéljaid voltak 
tinédzserkorodban?

– Mivel elhanyagolt közegben 
nőttem fel, és már akkor is érez-
tem, hogy ennél többre vagyok hi-
vatott, mindig bennem volt az élni 
és tenni akarás, amely a ma napig 
jellemző rám.

– Mi segített kizökkenteni ab-
ból a helyzetből?

– Idén lesz 20 éve, hogy megis-
mertem a gyermekeim apját, aki 
látta az életteremet, a környezete-
met és ő úgy gondolta, hogy össze 
is költözhetnénk, mivel nagy volt a 
szerelem közöttünk. Együtt lakott 
több generáció, ugyanis a partne-
rem édesapjával és annak édes-
anyjával éltünk egy háztartásban. 
Nagyon könnyen beilleszkedtem, 
mert a származásom ellenére sem-
milyen megkülönböztetésben nem 
részesítettek, hanem mindig csak 
a pozitív megerősítést, a támoga-
tást kaptam tőlük. Az összeköltö-
zést követően viszonylag korán, 
pár hónapon belül teherbe estem 
az első lányommal. Ekkor egy kicsit 
elbizonytalanodtam, hogy képes 
vagyok-e felnevelni egy gyermeket, 
hiszen még én is gyermek vagyok, 
de amikor a kórházban a kezembe 
adták a kisbabát, megfogalmazó-
dott bennem, hogy én ezzel a gyer-
mekkel teljes mértékben elszakad-
tam az anyám mérgező mivoltától. 
Az idő előrehaladtával a félelmem 

hamisnak bizo-
nyult, mivel a 
„családom” min-
den támogatást 
megadott ahhoz, 
hogy békében, 
t isztességben 
tudjam nevelni a 
lányomat. Nem 
sokkal később 
teherbe estem 
a második lá-
nyommal, akinek 
érkezése újabb 
tétova érzést 
váltott ki belő-
lem. Ez idő tájt 
is biztosított a 
befogadó csalá-
dom a védősze-
repéről. A bizal-
mukat abban is 
éreztem, hogy a 
nagymama mi-
kor ágyban fek-
vő beteg lett, én ápoltam az utolsó 
lélegzetvételéig.

– Két pici gyermekkel, ho-
gyan tudtál részt venni a dol-
gos hétköznapokban?

– Tudtam, hogy innentől kezdve 
már nem csak magamért vagyok 
felelős, hanem gyermekeimért is, 
ezért fontosnak tartottam, hogy 
ápoltak legyenek a gyermekeim, 
tisztán tartsam a környezetemet,  
felelősségteljes anya és feleség 
legyek tizenévesen. Ez hatalmas 
erőt adott a továbbiakban. 2008-
ig, ameddig be nem kerültem a 
Constantinum iskola nagykonyhá-
jára, nem igazán éreztem a fele-
lősségteljes munka jelentőségét az 
életemben. Természetesen dolgoz-
tam itt-ott a lányok megszületését 
követően, de nem éreztem magam 
otthon sehol sem. Az iskola kony-
hájára bekerülve változott a szem-
léletem és már az volt a fontos, 
hogy a lányaimnak megfeleljek. Ne 
kelljen szégyenkezniük az anyjuk 
miatt, mint annak idején nekem 
kellett. Az ott töltött négy tanévből 
három alkalommal voltam kiváló 
technikai dolgozó. Ez a fajta meg-
becsülés meggyőzött arról, hogy 
még jobban küzdjek, még jobban 
akarjam az előrehaladást.

A nyolc általános iskolai vég-
zettségemet a gyerekek megszü-
letését követően szereztem meg, 

mivel úgy éreztem, hogy e nélkül 
nem fogok tudni semmit sem elér-
ni az életben. Mikor a lányok már 
nagyobbak lettek, ők is biztattak, 
hogy még többet tanuljak. Sajnos, 
a gyermekkorom viszontagságai-
tól nem sok önbizalmam volt, de a 
családi noszogatás elérte a célját. 
Mára már a sikeres érettségi bizo-
nyítvány, szakmunkás bizonyítvány 
és a jogosítvány is a kezemben 
van, amely akár kulcsa is lehet a 
továbbtanulásomhoz. Majd az idő 
eldönti…

Számomra a munka soha sem 
volt teher, így a konyhai kisegítői 
állásom mellett hosszú éveken ke-
resztül másodállásokkal is kiegé-
szítettem a családi kasszát. Ez 
nagyon kemény fizikai igénybevé-
telt jelentett, de csináltam, mert 
meg akartam mutatni mindenki-
nek, hogy képes vagyok bármire, 
ami a céljaim eléréséhez elen-
gedhetetlen. Példát akartam mu-
tatni a lányaimnak, a páromnak 
és mindenkinek. Erős akarattal 
és kitartással felépíthetjük ma-
gunkat a nulláról, vagyis ahonnan 
én indultam. Erre meg is kaptam 
a megerősítést a fiatalabbik lá-
nyomtól, aki azt mondta a napok-
ban nekem, hogy ilyen anyuka sze-
retne lenni, mint én, és ha lesznek 
gyermekei, úgy szeretné felnevelni 
őket, ahogyan ők nevelkedtek a 

testvérével. Ez az igazi elismerés 
számomra!

– A roma önkormányzatnál is 
képviselő vagy. Hogyan kerültél 
oda?

– 1992-ben alakult meg Félegy-
házán az első roma önkormányzat, 
amelynek nagyon örültünk, mert 
azt hittük, hogy majd lesz villa-
nyunk és majd a roma önkormány-
zat segít nekünk. Ez nem történt 
meg, de akkor elhatároztam, hogy 
ha olyan helyzetbe kerülök, hogy 
lehetőségem lesz segíteni a hát-
rányos helyzetben élőkön, azt meg 
fogom tenni. 2006-ban felkértek, 
hogy legyek roma önkormányza-
ti képviselő, amit örömmel elfo-
gadtam, de sajnos a célomat nem 
tudtam véghez vinni. Most újra 
képviselő vagyok, és olyan képvi-
selőtársakkal dolgozhatok együtt, 
akikre büszkén tekintek és tudom, 
hogy közös a célunk a fejlesztés 
érdekében.

– Hogyan kerültél a Csillag 
Szolgáltatópont élére?

– Mindig nagyon szerettem az 
emberekkel foglalkozni, fontos 
volt számomra az, hogy segíteni 
tudjak azokon az embereken, akik 
valamiért elesettek, segítségre 
van szükségük. Az élet úgy hozta, 
hogy a hajléktalanszállón vállaljak 
munkát. Szeretek ott dolgozni, bol-
doggá tesz, ha segíthetek az ott la-
kóknak, vagy mosolyt csalhatok az 
arcukra. A szállón végzett állásom 
mellett, a Csillag Szolgáltatópont-
ban részmunkaidőben vállaltam el 
az irányítást, mivel az előző veze-
tő helyett engem kértek fel, hogy 
igazgassam a létesítmény ügyeit. A 
döntéshozók fontosnak tartották, 
hogy a kinti közösség elfogadjon, 
és a kisebbségi önkormányzat is 
együtt tudjon dolgozni a kinevezett 
vezetővel. Ebben a helyzetben elő-
nyömre szolgált a cigány szárma-
zásom és a kivívott tiszteletem.

– Milyen terveid vannak 
a Csillag Szolgáltatópont 
fejlesztésében?

– Mindig a cél lebeg a szemem 
előtt. Szerencsére ennek megva-
lósításában a segítőim és az in-
tézmény további dolgozói is part-
nerek. Az, hogy minél jobban meg 
tudjak felelni az elvárásoknak. 
Szeretnék egy olyan közösséget, 
környezetet létrehozni, ahol min-
denki jól érzi magát és megkapja a 
kellő támogatást. Az intézmény és 
a környezete tisztaságát maximá-
lisan elvárom, ahová kedvvel tud-
nak jönni a város bármely pontjá-
ról mosni, tisztálkodni, vagy csak 
éppen egy csésze kávét meginni. 
Ahol mindenki megkapja a gondos-
kodást, az odafigyelést és a tiszte-
letet. V. B. 
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Április 23-27.
Ökohét a könyvtár szervezésében

Április 23., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-

mama klubja
Városi könyvtár, 10 óra

Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő 

csapatoknak
Asztalfoglalás szükséges: 76/466-843

Művelődési központ, 18 óra

Április 25., csütörtök 
A földrajzi szabadegyetemi 

előadássorozat keretében Gruber 
László Izland című előadása, az NKA 

támogatásával.
Bevezetőt mond: Bense Zoltán tanár

Városi könyvtár, 17 óra

Film Klub
Egy kosaras naplója című, magyarul 

beszélő, amerikai életrajzi dráma 
vetítése

A belépés díjtalan 
Művelődési központ, 18 óra

Április 26., péntek
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember 

előadása
Regisztrációs jegyek a helyszínen 
igényelhetőek, a belépés díjtalan

Művelődési központ, 14 óra

Szociopoly – érzékenyítő társasjáték, 
csoportfoglalkozás

A részvétel ingyenes, bejelentkezés 
szükséges Jéga Edina játékvezetőnél a 

70/403-7158-as telefonszámon
Művelődési központ, 17.30

Április 27., szombat 
Tavaszi Virágünnep

Értékesítéssel egybekötött dísznövény, 
virágkertészeti és kézműves 

termékbemutató, kulturális programok
10 órakor köszöntőt mond Csányiné 
Pap Andrea, polgármesterné asszony

Korona utca 

A Tavaszi virágünnepen keresse a 
könyvtár standját: könyvajánlók tavaszi 
munkákhoz, helytörténeti kiadványok 

árusítása

Kiskunfélegyházi Zenebarátok tavaszi 
hangversenye a magyar népdalok 

jegyében, a belépés díjtalan
Művelődési központ, 16 óra

Április 29., hétfő
Zöldváros projekt alapkőletétel

Ünnepélyes kincsesláda-elhelyezés a 
Petőfi-szobor melletti zöldterületen 

Petőfi tér, 15 óra

Április 30., kedd 
Az Aranyszamár Bábszínház 
A Holdkirály palotája című 
gyermekszínházi előadása 

Bejelentkezés Bodor Mariann 
programszervezőnél a 76/466-843-as 

telefonszámon
Művelődési központ, 10.30 és 14 óra

A NAV munkatársai várják az adózókat: 
segítséget nyújtanak ügyfélkapu 

nyitásához, a 2018-as SZJA bevallás 
kitöltéséhez, elektronikus elküldéséhez

Városi könyvtár, 9-17 óra

Április 30., kedd 
Mezősi Ágnes fotós kiállítását Molnár 

István nyitja meg
Városi könyvtár, 17 óra

Május 1., szerda
Városi majális

Kirakodóvásár, vendéglátó egységek, 
sportbemutatók, koncertek, májusfa 
Unique, Bikini, TNT nagykoncertek

Városi Parkerdő

Május 2., csütörtök
Zöld Nap

Kossuth utca, 7-11 óra

Május 3-4., péntek-szombat
Ballagások a középiskolákban

Új album Bodor Miklós 
képzőművészről

2019 májusában a kis-
kunhalasi Halas Múze-
um Alapítvány új albu-
mot jelentet meg Bodor 
Miklós festőművészről 
és grafikusról, aki nem 
ismeretlen Kiskunfél-
egyháza művészetsze-
rető közönsége előtt, 
hiszen 1958-ban lét-
rehozta, majd 11 évig 
vezette a napjainkban 
is működő Holló László 
Képzőművész Kört.

A keménytáblás, A4-
es méretű kötet mintegy 150 oldalból áll. Az elején a 
művészről szóló cikkek, írások és életrajzi összegzés 
olvasható. Nagy részét, körülbelül 140 oldalt a színes 
reprodukciók teszik ki, kezdve a félegyházi korszakkal, 
folytatva a további kiskunsági évekkel és zárva a kései, 
Kámban töltött időszakkal. A könyv kiadását Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata is támogatja. Május 
29-éig a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban 3000 forint 
befizetésével Ön is egy Bodor-album tulajdonosa le-
het. A támogatók nevei az április végi nyomdai leadás 
miatt nem kerülnek be a kötetbe.

Amíg a kiadvány elkészül, addig is a Hattyúház bel-
ső folyosójának falán elegáns megjelenítésben, újszerű 
elrendezésben 35 Bodor-grafika tekinthető meg, ame-
lyek a művész, illetve felesége, 
Bodor Zsófia adományai. A 
gyűjteményben ex-librisek, 
kiskunsági útszéli keresztek, 
illetve Madonnák kaptak képi 
formát, jellegzetes stílusban.

KÖNYVTÁRSAROK

Hagyományosan a parkerdő ad 
otthont a félegyházi majálisnak. 
Kulturális programok, sport, zene, 
vurstli és sok más, kikapcsolódás-
ra érdemes program vár kicsiket és 
nagyokat egyaránt. 

Május 1., szerda
9 órától zenés ébresztő a Kossuth utcán, 
a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar 
közreműködésével

KISTISZTÁS – A GYERMEKBIRODALOM 
PROGRAMJAI 10-TŐL 19 ÓRÁIG
–  Fido Bácsi Alapítvány, kutyamenhely 

– gyermekfoglalkozások 
–  Zöldmező Lovas Klub Egyesület – lovasko-

csikázás, lovagoltatás
–  Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző 

Sportegyesület – íjászbemutató 
–  Sportegyesületek bemutatója
–  Ugrálóvár, óriácsúszda, szivacslövő ágyú, 

arénával 
–  Kézműves foglalkozások, arcfestés, 

csillámtetoválás
–  Baba-mama jurta

A programok ingyenesek  
a gyermekek részére!

NAGYTISZTÁS – SZÍNPADI PROGRAMOK 
10.00  Csányi József polgármester 

köszöntője
10.15  Hagyományőrző program 

A Padkaporos Táncegyüttes bemutatója 
Constantinum Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola néptáncbemutatója 
Májusfadíszítés és állítás 
Aprók Tánca a Májusfa körül. Közre-
működik a POR zenekar

11.00 A Csurgó együttes koncertje
12.15  A Silver Step Tánccsoport bemutatója
13.30 Unique koncert
15.00 Bikini koncert
16.30  Kiskunfélegyházi Mazsorett együttes 

műsora
18.00 TNT élő nagykoncert

Támogatók: 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Móra Ferenc Művelődési Központ
Félegyházi Pékség

Szuperinfó
Szalai Busz Kft.

Félegyházi Közlöny
Rádió Smile

Rádió 1 Sirius – Kiskunfélegyháza
Petőfi Népe

A Szalai Busz Kft. felajánlásával idén is 
lesz ingyenes buszjárat a Majálisra, az

alábbi menetrend szerint:
Petőfi-lakótelep – Szent János tér –  

NT Kft.: 9.30, 13,00, 16,00 óra.
NT Kft. – a Szent János tér –  

Petőfi-lakótelep: 13.00, 16.30, 20.00 óra

Majális – 2019  
PROGRAMOK A PARKERDŐBEN
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Országos bajnok lett 
Kiss Henrietta
Kiváló eredményeket értek el a 
kiskunfélegyházi birkózók április-
ban. Csongrádon rendezték meg 
április 6-án, a délkeleti területi 
diák szabadfogású bajnokságot, 
ahonnan a 15 félegyházi indulóból 
13-an jutottak tovább az országos 
döntőre. Területi bajnoki címet 
szerzett Csillag Zalán, Páli Ger-
gő, Tapodi Norbert, Szécsényi 
Kornél. Ezüstérmesek: Borto Do-
minik, Bárány-Almási Tamás, 
Makra Levente, Víg Noel. Bron-
zérmesek: Bátyai Dorián, Czakó 
Zoltán és Makra Benjámin. To-
vábbjutottak még: Hideg Zita és 
Hideg Balázs. Egy héttel később, 
Dunakeszin zajlott a leány diák és 

serdülő Magyar Bajnokság, ahol 
remekül szerepeltek a félegyházi 
csapat tagjai. A legjobb eredményt 
ezúttal Kiss Henrietta érte el, 
ugyanis minden ellenfelét legyőzve 
országos bajnoki címet szerzett az 
56 kg-os súlycsoportban. Ketten 
harcoltak ki ezüstérmet, Bene 
Ivett a 34 és Páli Éva a 40 kg-
osok között. Bronzérmesek lettek: 
Hideg Zita a 28, Nagy Zita a 36 
és Szabó Szonja az 50 kg-os súly-
csoportban. Az 58 kg-os Tapodi 
Zsófia ötödik lett. A diák korosz-
tályban a csapatversenyt a Kis-
kunfélegyházi Birkózó SE nyerte. 
Edzők: Ván Jenő, Szabó József 
és Kelemen András.

Magyar bajnok szenior úszók
Hat versenyzővel képviseltette 
magát a Kiskun Vízi és Szabadidő 
Sportegyesület április 13-án és 
14-én Budapesten, a Tüske uszo-
dában megrendezett V. Duna Kupa 
Nemzetközi Szenior Úszó Egyesü-
letek Kupája és Fedett Pályás Nyílt 
Országos Bajnokságon. 64 sport-
egyesület 379 sportolója mellett 
nyolc országból érkeztek úszók. A 
félegyházi csapatból Sebők János 
magyar bajnok lett 100 és 800 mé-
teres gyorsúszásban, ezüstérmet 
nyert 50, 100, és 200 méteres pil-
langóúszásban, valamint 400 mé-

teres vegyes úszásban és 200-400 
méteres gyorsúszásban. Simon 
Géza ugyancsak magyar bajnok 
lett 100 méteres pillangóúszás-
ban, ezüstérmet nyert 50 és 200 
méteres mellúszásban és 200 mé-
teres hátúszásban. Ónodi László 
két bronzérmet szerzett 100 és 
200 méteres hátúszásban. Mellet-
tük negyedik lett a 4x50 méteres 
vegyes váltó: (Sebők János, Simon 
Géza, Ónodi László és Urbán Ta-
más). Az egyesület három magyar 
bajnoki címet, valamint kilenc 
ezüst- és két bronzérmet nyert.

Megyei rangadóval debütált a Hon-
véd Sporttelep megújított center-
pályája április 13-án. A listavezető 
Kiskunfélegyházi HTK a második 
helyezett Kiskőrösi LC-t fogadta a 
megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokságban. Kiegyenlített játékot 
hozott a találkozó, a kiskőrösiek 
két alkalommal is büntetőhöz ju-
tottak, ebből egyet értékesítettek 
az utolsó percekben. A győzelmet 
azonban mégsem tudták megsze-

rezni, a hosszabbításban szöglet-
ből egyenlített a KHTK, így meg-
őrizte 4 pontos előnyét a tabella 
élén. 

Bács-Kiskun Megyei I. 19. 
ford., 04. 13.

Kiskunfélegyházi HTK – Kis-
kőrösi LC 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Nagy Viktor 90. p. 
ill. Nagy Attila 88. p. (11-esből)

Kiállítva: Lesták Márk 90. p. 
(Kiskőrös)

Magas színvonalú mérkőzéseket, 
látványos ütközeteket hozott a 
II. Félegyházi Küzdősport Gála, 
amelynek április 6-án, a Kiskun-
félegyházi Városi Sportcsarnok 
adott otthont. A megvalósítás-
ban ezúttal is jeleskedett a Kis-
kunfélegyházi Harcművészeti 
Sportegyesület vezetője, Nagy 
Krisztián, illetve Simon Zoltán 
sportszervező. A gála a szurkolók 
körében is nagy népszerűségnek 
örvendett, szinte telt ház várta a 
ringbe lépőket. Az érdeklődők a 
Kiskunfélegyházi Harcművészeti 
Sportegyesület felnőtt versenyző-
it, a Félegyházi Térségi Sportis-

kola thai boksz szakosztályának 
utánpótláskorú tagjait, a Kurucz 
László által vezetett félegyházi 
Kyokushin Karate versenyzőit, 
valamint a Kiskunfélegyházi HTK 
ökölvívóit tekinthették meg többek 
között. Felhozó, bemutató és gá-
lamérkőzések váltották egymást, 
a fiatal és tapasztalt harcosok 
látványos, emlékezetes meneteket 
játszottak. Mintegy 24 mérkőzést 
szurkolhatott végig a közönség, 
minden összecsapáson az egyik 
fél Bács-Kiskun megyei versenyző 
volt. A félegyháziak mellett Ba-
járól, Kecelről, Bácsalmásról és 
Kecskemétről jöttek thai boxosok.

Döntetlen a „pályaavatón”

Osztották a pofonokat
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Kiskunfélegyházán az iparos 
tanoncok szervezett oktatása 
1882-ben kezdődött meg. Az 
első tanonciskola a mai piac-
téren egykor álló ún. „Fehéris-
kola” épületében működött. 

1908-ban a város vezetősége 
iparos- és kereskedőtanonc iskola 
céljára megvásárolta a mai Béke 
tér 4. szám alatti Fazekas-féle 
házat. Itt öt tanteremben délelőtt 
elemi és polgári iskolai oktatás 
folyt, délután pedig az iparos- és 
kereskedőtanoncok foglaltak he-
lyet az iskolapadokban. Ez az 
épület (többszöri felújítással és 
átalakítással) 1969-ig szolgálta az 
ipari tanulók képzését, majd 1976-
ig 120 tanuló diákotthoni elhelye-
zését oldották meg itt. Lebontása 
után a Centrum Áruház épült fel 
ezen a helyen.

Az ipari iskola vezetői már 1963-
ban tervbe vették egy új, legalább 

12 tantermes, tornatermes szak-
munkásképző intézet felépítését. 
A Városi Tanács a létesítmény 
számára térítésmentesen felaján-
lott egy 16 ezer négyzetméteres, 
később szükség szerint nagyob-
bítható közművesített területet 

a Kossuth utcán, a vasútállomás 
közelében. Ezen a helyen állt ko-
rábban a Fehérkereszt vendéglő, 
utóbb a gépgyár használta. 

Az építkezés hamarosan meg-
kezdődött, az alapokat 1967 már-
ciusában kezdték lerakni. Bár a ki-

vitelezés kicsit csúszott, de ötven 
évvel ezelőtt, 1969. március 24-én 
a félegyházi szakmunkástanulók 
végre birtokukba vehették az új 
iskolájukat, akkori nevén a 608. 
számú Ipari Szakmunkásképző 
Intézetet. A mintegy 18 millió fo-
rintos beruházási költséggel léte-
sített épület három emeletén ösz-
szesen 12 tanterem kapott helyet. 
Az átadási ünnepségre zsúfolásig 
megtelt a hatalmas tornacsarnok 
lelátója. Az érdeklődőknek Sere-
ge Gábor, az új intézet igazgatója 
elmondta, hogy az iskolában ösz-
szesen 1500 fiatal 50 különböző 
szakma gyakorlati és elméleti tan-
anyagával ismerkedhet meg. 

1976-ra az iskola területén több 
mint 43 millió forintos beruhá-
zással elkészült az ötszintes, 200 
ágyas diákotthon, az 1000 adagos 
konyha és a korszerű ebédlő, vala-
mint a kilenctermes tanműhely is. 
Ma az iskola Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma néven működik.

 Ónodi Márta
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50 éve épült a szakmunkásképző iskola

ÚJSZÜLÖTTEK: Rácz Zsolt Bálint 
(anyja neve: Vízkeleti Vivien), Ignácz 
Ferenc – Ignácz Nóra (Megyesi 
Tímea), Berente Kornél (Kovács 
Enikő), Dobos Mihály (Bársony 
Krisztina Katalin), Fődi Zalán (Kiss 
Nóra)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mó-
nus Gyöngyi – Szűcs Róbert, Seres 
Nikolett – Antal József, Dora Niko-
lett – Varga Zoltán

MEGHALTAK: László István, He-
gedűs Krisztián, Bódi Sándor, Ben-
se Lajosné Eszik Mária Rozália, 
Gondi Ferenc Vilmos, Seres Edit, 
Hatvani Béla, Jekkel Károly, Kurucz 
Ferenc – Kiskunfélegyháza, Tóth 
Józsefné Lajos Margit – Pálmo-
nostora, Nagy Imre – Kiskunmaj-
sa, Shomorova Nina – Kecskemét, 
Szekeres József – Izsák, Kouliakis 
Nikolaos – Görögország, Szélpál 
János – Tompa, Kecskés Istvánné 
Csille Veronika – Nyárlőrinc, Kis Fe-
renc – Nyársapát, Katona Sándorné 
Patyi Jolán – Csólyospálos

Anyakönyvi hírek

Hirdetés

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

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

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

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

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

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

Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

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. Krampusz: 2 éves, fekete, keve-
rék kan
2. Moszat: 3 hónapos, fekete, 
keverék szuka kölyök
3. Müszi: 3 hónapos, vörös, keve-
rék szuka kölyök, Nyüszi testvére
4. Nyüszi: 3 hónapos, fekete, keve-
rék szuka kölyök, Müszi testvére

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

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig
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Segít a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ál-
tal elkészített szja-bevallási ter-
vezet megtekintésében, kiegészí-
tésében, illetve a 18SZJA bevallás 

kitöltésében is segítenek a NAV 
munkatársai a Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban. A kihelyezett ügyfélszolgálat 
április 30-án, kedden 9 órától 17 
óráig várja az ügyfeleket.

Húsvéti „ÁR”-nagytakarítás!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Lenovo Thinkcentre számítógép: 
Intel Core i5 650, 2 GB mem., 160 GB HDD, DVD, 1 év garancia:
 41.990 Ft helyett 36.490 Ft!
Dell Inspiron 580 álló számítógép: 
Intel Core i3 550, 4 GB mem., 250 GB HDD, DVD, 1 év garancia:
 35.990 Ft helyett 30.990 Ft!
Fujitsu Esprimo P700 számítógép: 
IIntel Core i3 2120, 4 GB mem., 320 GB HDD, Win10, 1 év garancia:
 44.990 Ft helyett 39.990 Ft!
Okosórák már 5.990 Ft-tól!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Lenovo ThinkPad L440: Core i5 4200, 8 GB mem., 500 GB 
HDD, webcam, 14,1”-os kijelző, 6 hónap garancia:
 69.990 Ft helyett 66.990 Ft
HP Elitbook 8460p: Core i5 2540, 4 GB mem., 320 GB 
HDD, webcam, 14,1” kijelző, 6 hónap garancia:
 59.990 Ft helyett 51.990 Ft


