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Nem hagyjuk magunkat!

Polgármesterként sem tudok kibújni a bőrömből: közgazdász
vagyok. Számomra a legfontosabb a stabilitás és a biztonság.
Amikor munkatársaimmal megterveztük Félegyháza 2020. évi
költségvetését, reményekkel telve vágtunk neki az esztendőnek.
Abban a tudatban, hogy folytatjuk a korábbi években megszokott
tempójú munkát. De jött a járvány. És amit magával hozott, arra
senki nem volt felkészülve. Mi sem.

Ennek ellenére úgy gondolom,
hogy Félegyháza példát mutatott
helytállásból. Szinte pillanatok
alatt reagáltunk a gyorsan változó
helyzetben: ha arra volt szükség
maszkot varrtunk – majdnem 20
ezer maszkot osztottunk szét a vá-

rosban –, ebédet adtunk és adunk
az első sorban szolgálatot teljesítőknek. Úttörőkként hoztunk meg
az itt élők biztonságát szolgáló intézkedéseket, és segítő kezet nyújtottunk mindenkinek, aki nehéz
helyzetbe került.

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

Folytatás a 2. oldalon!

2020, amikor nem csak várost, összetartást építünk
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Folytatás az 1. oldalról!

A legfontosabb ezekben a hónapokban az emberek egészségének védelme volt. Az Önöké. Ez
az alapelv határozta meg minden
intézkedésünket.
A koronavírus-járvány lassan
lecseng. De azt már látjuk, hogy
a hatása még jó ideig velünk
marad. Ez alól mi sem tudunk
kibújni. A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán olyan
országos rendeletek, szabályok,
intézkedések születtek, amelyek
egyrészt pluszfeladatokat róttak
az önkormányzatokra, másrészt
pedig csökkentették, vagy elodázták bevételeinket. A helyi iparűzési adó megfizetésének időpontja
a tervezetthez képest eltolódott,
ami kedvezőtlenül hat a pénzügyeinkre. Az önkormányzati üzletek után április és május hónapokban nem számlázunk bérleti
díjat, a beszedett gépjárműadó
elvonása pedig 100 millió forintos
nagyságrendben okoz bevételkiesést. Ennek a tervezett összegnek
az elvesztésével és a rendkívüli
helyzet kezelésére fordított plusz
forrásokkal gyakorlatilag elfogyott
a költségvetésben elkülönített
tartalékunk.
Természetesen azonnal takarékos üzemmódra kapcsoltunk
és minden sajáterős beruházást
felfüggesztettünk. Igen, dönthettünk volna úgy is – sok másik önkormányzathoz hasonlóan –, hogy
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Nem hagyjuk magunkat!
2020, amikor nem csak várost, összetartást építünk
dolgozókat küldünk el, béreket
csökkentünk. 650 munkavállalóról
van szó. 650 félegyházi családról.
Polgármester vagyok, közgazdász, de elsősorban ember. Aki nem
felejtheti el, hogy ezek a kollégák
minden nap hozzáadtak és hozzáadnak valamit ahhoz, amitől Félegyháza azzá a hellyé válhatott, amire
most olyan büszkék vagyunk. Egy
percig sem volt kérdéses, hogy felelősséggel tartozunk a szociális dolgozókért, óvónőkért, bölcsisekért,
a könyvtárosokért, a konyhásokért,
a közművelésben dolgozókért, a
kertészekért, a hivatalnokokért, a
takarítókért… Mindazokért, akik
közül sokan most hivatásuk helyett
– amit ellehetetlenített a járvány –
gazt szednek, vagy öntöznek a közparkokban, játszóteret festenek,
követ hordanak…
Segítségüket mi azzal viszonozzuk, hogy senkit nem bocsátottunk
el, senkinek nem csökkentettük a
fizetését, és ezt a jövőben is tartani szeretnénk.
Lemondtunk minden halaszthatóról. Ezt az évet nem jellemzik
majd nagyszabású rendezvények,
sem látványos fejlesztések. Nem

is akarunk többet, mint átvészelni. Úgy, ahogy eljutottunk eddig:
együtt, vállvetve. Ehhez azonban
egy körülbelül 400 millió forintos
védőhálóra van szükség, amihez
kizárólag akkor nyúlunk hozzá, ha
feltétlenül szükséges. Ez az összeg
– amit az önkormányzat számla
vezető pénzintézete bocsát rendelkezésünkre – garantálja, hogy
Kiskunfélegyháza működőképes
maradjon ebben az évben, a béreket és a számlákat határidőben
tudja fizetni. Jövőre pedig tiszta
lappal, terhek nélkül indulunk.
Addig sem ülünk tétlenül. Áttekintettük az önkormányzat ingatlanállományát, és több százmillió
forint értékben szeretnénk nem
használt, vagy hosszútávra bérbeadott ingatlanokat értékesíteni.
Eredetileg az volt a szándékunk,
hogy az ebből befolyt összegből a
szociális bérlakásainkat korszerűsítjük és újakat vásárolunk. A
terveinket felülírta a járvány. Most
égető szükségünk van erre a pénzre azért, hogy a járvány ütötte
sebeket gyógyítani tudjuk. A nehéz helyzetben lévő félegyháziak
szociális támogatására és a jár-

ványhelyzet gazdasági hatásinak
kezelésére.
Tanuljuk az új kihívásokat: a Zöld
várost, a szökőkutak üzemeltetését, a városrészek új parkjainak
a fenntartását, a városfenntartó
cégünk minél hatékonyabb működtetését. Az élet a fejlesztések terén
sem áll meg teljesen: befejeződik a
Csólyosi út építése – ami évtizedes
igényt elégít ki – és napokon belül
elindul a Vasas-pálya közbeszerzési eljárása is. Az elnyert bölcsődepályázatunk sem marad el, de
kicsit csúszni fog, mert a lakosok
és az óvoda kérését mérlegelve új
helyszínen, a Csanyi úti szociális
otthon melletti ligetes, erdős területen építjük meg.
Ebben az évben nem parkokat,
tereket és infrastruktúrát, hanem
stabilitást és összetartást építünk.
Megőrizzük a munkahelyeket, gondoskodunk a gyermekeinkről, az
idősekről, az elesettekről, működtetjük a várost, és közben készítjük a terveket.
Mert higgyék el: minden vissza
fog térni a régi kerékvágásba.
Csányi József
polgármester

Újabb portálok újulnak meg a városháza épületén
Még 2016-ban döntött úgy a városvezetés, hogy
visszaállítja a szecessziós városháza eredeti faportáljait. Így, amikor az egyik érintett üzlethelyiség – a
jelenlegi Plus Market – megüresedett, a következő
bérlő számára feltételül szabta a város az eredeti
arculat kialakítását, azaz a faportálok visszaépítését. Így készültek el három évvel ezelőtt a patinás
épület első korhű faportáljai. Most pedig a Rossmann oldalában is megkezdődtek a munkálatok.
A megvalósításhoz örökségvédelmi engedélyeztetési terv készült,
amit levéltári kutatás előzött meg.
Eredeti fotók alapján tervezték
újjá, immár a XXI. század igényei
szerint a korábbi fém portálokat.
E tervek szerint folynak most is a
munkálatok. A megvalósítás költségeit az érintett üzletek bérlői
vállalták magukra.
– A városháza történetének vannak máig homályos pontjai, így
például nem tudjuk pontosan, hogy
mikor, miért és milyen körülmények között számolták fel az eredeti faportálokat, amelyek szerves
részét alkották az épület harmonikus egységének. Korabeli fotók

alapján próbáltuk
rekonstruálni az
egykori állapotot, és elkészíttetni a terveket,
ami végül több
tervező koprodukciójában meg
is történt. Mivel
műemlékről van
szó, természetesen megszereztük az illetékes hivatal engedélyét
is – mondta el lapunknak a témában Csányi József polgármester a
folyamat kezdetén.
Dr. Alács Miklós vagyongazdálkodási osztályvezetőtől meg-

tudtuk, hogy tavaly meghosszabbította a város a beruházáshoz
szükséges örökségvédelmi engedélyt. A Rossmann üzletének
megújulásával a Kossuth utcai
homlokzat
valamennyi
por-

tálja elkészül a megálmodottak szerint. Még idén kicseréli
egyik portálját a menyasszonyi
ruha üzlet is, így gyakorlatilag
öt év alatt az összes portált
helyreállítják.
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Félegyháza virágai
Ebben a rovatban időről időre bemutatunk néhány különlegességet a Kiskunfélegyháza közterein pompázó virágokból.
Piros gyűszűvirág (elől, fehérben): Európában is honos vadvirág, amely fényben gazdag, meleg
erdőszélek, tarvágások tipikus
növénye. gyönyörű, de nem túl
hosszú életű évelő, amely azonban
kedvező helyen a magját elszórva
képes megújulni és szaporodni.
Erdei csillagfürt (középen,
liláskékben): Észak-Amerikában
őshonos, Európában kedvelt dísznövény, amely virágzás után vis�szavágva egy szerényebb másodvirágzással is díszít, visszavágás

nélkül a növény nyáron visszahúzódik. Számára kedvező helyen
magról erőteljesen szaporodik.
Méltóságteljes megjelenésével a
kertek királynője, bár tipikusan vidéki hangulatot árasztó virág.
Japán kankalin (hátul, kárminpirosban): Japán nedves patakvölgyeiben élő finom megjelenésű tőlevélrózsás tavaszi növény.
Egymás fölött sorban, körkörös
szinteken hozza bájos kis virágcsokrait. Megfelelő helyen magjait
elszórva magától is terjed.

Megkezdődött az idei
egynyári virágok ültetése

A városközponti zöldfelületek átépítésével – a nagy évelőágyak
javára – 2020-ban jelentős mér-

tékben, mintegy felére csökkentek
az egynyári virágokkal díszített
zöldfelületek. Bár az egynyári virá-

gágyak a szakmai megítélések szerint kifejezetten
ünnepélyes
hangulatú,
gyakran merev, szabályos
ültetési rendben kialakított virágfelületek, Félegyházán évek óta igyekszünk
kicsit
természetesebb
megjelenést kölcsönözni
nekik, elsősorban mozgalmas, vegyes ültetésükkel.
Idén nagyjából 20 fajta,
összesen 7-8000 darab
virágpalántát ültetnek ki
a városfenntartó cég kertészei – tudtuk meg Nagy Ágnes
városi főkertésztől.

Ismét oktathatnak
az autósiskolák
Március 19-én a félegyházi autósiskoláknak is le kellett húzni a rolót, ugyanis a koronavírus-járvány miatt szüneteltetni kellett az oktatást. Május közepétől
újra lehet elméleti és gyakorlati oktatást is tartani. A
helyi autósiskolák vezetői, Füredi András és Bajáki
Attila arról számoltak be lapunknak, hogy a több
mint egy hónapos leállás komoly anyagi veszteséget
okozott a vállalkozásuknak, és a járművezetés-képzés csak hónapok múlva állhat helyre újból
– Az interneten keresztül ugyan működtünk, mert
az elméleti oktatást így is lehet segíteni, de új jelentkező ez idő alatt gyakorlatilag nem volt. Bevételhez
sem jutottunk, így azért, hogy a 16 alkalmazottat
megtarthassuk, visszavettük a munkaidőt napi két
órára. Nehezítette a dolgozók helyzetét az is, hogy

ők nem kapták meg a járulékmentességet – mondta
el Füredi András.
Bajáki Attila arról számolt be, hogy náluk is hasonló a helyzet, a munkatársak arra kényszerültek,
hogy átmenetileg szüneteltessék vállalkozásukat,
amit most újra aktiválniuk kell. Május 11-én már újra
beindultak a vizsgák, de az egészségügyi szabályok
betartása miatt minden nap csak fele létszámmal,
ami bizony jócskán eltolja a jogosítvány megszerzésének időpontját.

Szerdánként
nyitva a
félegyházi
hulladékudvar
Május 11-étől korlátozott
nyitvatartással (szerdánként
12 és 18 óra között) megnyitotta a félegyházi hulladékudvart (Kiskunfélegyháza,
Csongrádi út 2173/12 hrsz.)
az FBH-NP Nonprofit Kft.
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékokat csak
abban az esetben veszik át, ha
azt megfelelően szétválogatták.
A hulladékudvar igénybevétele
mindenkinek ingyenes, aki felmutatja lakcímkártyáját, illetve
a befizetett hulladékszállítási
számláját igazoló bizonylatot
(csekk, átutalási megbízás).
Kérjük, előzetesen tájékozódjon, hogy pontosan milyen
hulladékot, mekkora mennyiségi korlát mellett vesznek át a
hulladékudvarban, mert ennek
betartását kiemelten kérik. A
pontos lista megtalálható az
alábbi linken: https://felegyhazi
kozlony.eu/hirek/20338
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Újraindult a fogászati ellátás
A napokban újraindult a fogászati ellátás Kiskunfélegyházán is. A különbség a járványügyi helyzet előtti időkhöz
képest, hogy most minden
esetben telefonos időpontkérésre és egyeztetésre van
szükség. Amennyiben a telefonos kikérdezés során felmerül
koronavírus-fertőzés gyanúja,
akkor a fogorvos – halasztható
kezelés esetén – a háziorvoshoz irányítja a beteget, aki intézkedik a szűrésről.
Dr. Ónodi Izabellától, a sürgősségi ügyeletet is ellátó fogorvostól
megtudtuk, hogy az elmúlt 52 napban gyakorlatilag úgy tekintettek
minden páciensre, mintha fertőzött lenne. Fokozott elővigyázatosságra volt szükség, hiszen egy
kezelés során nagyon közel van az
orvos a beteghez, és a kilélegzett
levegő abban az esetben is fertőzhet, ha nem aerosol-képződéssel
járó beavatkozás zajlik. Ennek ellenére a kritikus helyzetben is gördülékeny volt az ügyeleti ellátás,
néhány eset kivételével a betegek
megértették a szabályokat és csak
akut, vagy krónikus fájdalommal
keresték fel a rendelőt.

– Összességében betartották a
szabályokat, követték az utasításokat a hozzánk érkezők, jól tudtuk
kezelni a helyzetet – hangsúlyozta a

szakember, majd hozzátette: a higiéniára eddig is nagy hangsúlyt helyeztek, de ez most még fokozottabban
érvényes. A rendszeres szellőztetés,

Útnak indultak a könyvfutárok

Könyvfutár-szolgáltatást indított a Petőfi Sándor Városi Könyvtár.
A kezdeményezés nagyon kedvező fogadtatásra talált. A város
minden részéről érkeztek kérések telefonon és e-mailben egyaránt. A könyvtár dolgozói május 14-én délelőtt nyeregbe pattantak, és bringával vitték hűséges olvasóikhoz a könyveket,
remélve azt, hogy az olvasás élménye könnyítheti a vesztegzár
elviselését.
Kállainé Vereb Mária igazgató
elmondta, hogy az eddig beirat-

kozott, elsősorban a 65 év feletti
olvasók számára nyújtják ezt a

szolgáltatást, a város
belterületén.
Az első alkalommal
mintegy
negyven
olvasónak, száz dokumentumot vittek
házhoz a könyvtár
dolgozói. A fiatalok
elsősorban a tanulmányaikhoz, a szakd o l g o z at í r á s ho z
szükséges könyveket kértek. A kisgyermekes családok
gyermekkönyvekre,
illetve a neveléssel
kapcsolatos írásokra voltak kíváncsiak.
A könyvtár folytatja a szolgáltatást, tehát továbbra is fogadják az igényeket a
76/461 429-es telefonszámon, a
psvk@psvk.hu email címen, vagy
a Facebook-oldalukon. A kéréseket hetente csütörtökön és pénteken teljesítik. Egy alkalommal
legfeljebb öt darab könyvet lehet
igényelni – tette hozzá Kállainé
Vereb Mária.

szigorú fertőtlenítés miatt a szokottnál több időnek kell eltelni két páciens fogadása között, így továbbra is
kérik a páciensek türelmét.

Megzenésítik
a győztes
dalszöveget
A Móra Ferenc Művelődési
Központ Dalszövegíró-pályázatára nagyon sok értékes,
megindító alkotás érkezett.
Ezek közül a legjobbnak, Antalicz Dóra (30): Rohanó világ című szövege bizonyult. A
szakmai zsűri különdíjat ítélt
meg Nagy József: Honvágy
című versének.
Antalicz Dóra kérdésünkre
elmondta, hogy a Móra Ferenc
Művelődési Központ oldalán
látta meg a felhívást, és körülbelül egy óra alatt született
meg a győztes dalszöveg, miközben tanulni segített a kislányának. A Rohanó világ című
szöveget a Széljáró Balladás
együttes zenésíti meg. A beérkezett műveket a Móra Ferenc
Művelődési Központ Facebook-oldalán nézhetik meg az
érdeklődők.
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Ragaszkodom a régi formavilág őrzéséhez
Tiszaalpáron Gergely Ramóna, a Népművészet
Ifjú Mestere, népi iparművész, egyike azoknak, akik tovább éltetik,
gondozzák a kosárfonás hagyományait. Nem
könnyű, de nagyon szép
hivatás. Ezt nyilatkozta
lapunknak Ramóna.
– Hogyan és miért tanulta ki ezt a mesterséget?
– A szüleim is kosárfonással foglalkoztak, sőt a
nagyszüleim és ükanyáim
is. Én vagyok az ötödik generáció, aki ezt a hivatást
választottam. Kora gyerekkorom óta gyakoroltam és
tanultam ezt a mesterséget.
– Mennyire volt ez
terhes
kisgyerekként,
serdülőként?
– Gyerekként egyáltalán nem volt terhes. Aztán, amikor kamaszodtam,
serdültem, akkor mindent
szerettem volna lenni, csak
kosárfonó nem. Az élet valahogy mégis ezt hozta.
Nagyon megszerettem, és
emellett maradtam.
– Ha vissza lehetne pörgetni az időt és újra választás elé
kerülne, akkor is ezt a hivatást
választaná?
– Igen! Egészen biztos, hiszen
annyi szépség van benne. Az alkotás öröme nélkülözhetetlen lenne
már. Olyan jó érzés az, amikor leülök a műhelyben egyedül, csendben, kitalálom, hogy mit készítsek.
Ez ma már nélkülözhetetlen számomra. Szeretem a szép kosarakat, a bevont üvegeket, a kihívást,
a várakozást, hogy mi kerül ki a kezem közül. És persze az sem mellékes, hogy másoknak is tetszik és

örömüket lelik benne és szívesen
használják. Ragaszkodom a hagyományokhoz, a régi formavilág
őrzéséhez.
– Mik a kosárfonásban a legjellemzőbb hagyományok?
– Van az erdélyi húzott technika, ami nagyon nehéz és nagyon
jó anyagot kíván. A másik a tiszaalpári hagyomány, ami fonással
készül. Hagyományosak a zöldvesszős fonott kosarak is mindkét
tájegységen.
– Említette az alapanyagokat. Hozzá lehet jutni jó
vesszőhöz?
– Sajnos a térségben már nehe-

KÖNYVTÁRSAROK
Újdonságok
Lassan 2 hónapja nem fogad látogatókat a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, ám a szakmai
munka nem állt meg: könyvkiadók sikerlistáit
figyelve, az olvasók igényeit, szokásait szem
előtt tartva rendelik meg a gyermekkönyveket, a szépirodalmi műveket, az életvezetéssel kapcsolatos szakkönyveket, a dvd-ket. A
könyvtárosok bíznak abban, hogy hamarosan
újra nyithatnak és többek között az alábbi újdonságok közül válogathatnak az olvasók.

zen. Nekem szerencsém van itt Alpáron, mert testvéremnek van egy
kis fűzese, azt tudom használni. A
többit Lengyelországból szerezzük
be, ami nem olcsó, de megbízható
minőségű.
– Mennyire időigényes egyegy darab elkészítése?
– Változó. Van olyan kosár, amit
– 28 év tapasztalatának köszönhetően – fél óra alatt elkészítek, de
van olyan is, amikor egész nap dolgozom rajta. Az üvegfonás azonban több napos munka.
– Nemrégiben nyert egy pályázatot, hogy ezt a hagyományőrző munkát feldolgozza,

Bereményi Géza régóta várt önéletrajzi
regénye, a Magyar Copperfield, elsősorban a
gyermek- és ifjúkorról szól. Az érzékeny művész vallomásában sorra veszi, és ragyogó
portrékban örökíti meg élete meghatározó figuráit, találkozásait.
A családregényeket író Fábián Janka idén
megjelent műve A könyvárus lány, melynek
főszereplője Julcsi, aki az ’56-os forradalom
véres, zavaros napjaiban menekülni kényszerül, és végül egy amerikai kisvárosban, távoli
rokonoknál köt ki. A kamaszlánynak már Magyarországon is nagy vágya volt, hogy egyszer
könyvesboltja lehessen. Vajon Amerikában, az
álmok hazájában a felnőtt Julie-nak valóra válik ez az álma?

megörökítse. Milyen feladatot jelent ez?
– A Magyar Művészeti Akadémia hároméves
ösztöndíját nyertem el. Ez
arról szól, hogy olyan mesterektől tanulok, akik őrzik
a hagyományokat. A tanulás
mellett dokumentálom is a
tevékenységüket. Leírom és
megtanulom a különböző
technikákat és ezeket a táborainkban tovább is adom,
megtanítom. Ez a munka
szeptemberben indult. Azóta már négy műhelyben
jártam.
– Táborokat is szervez.
Mi várható idén?
– Most készítem elő a tiszaalpári gyerek és felnőtt
táborokat. Az első június
végén kezdődik. Szerencsére nagy az érdeklődés
irántuk. Nincs egy hete,
hogy meghirdettem, de
már nyolcan jelentkeztek.
A foglalkozásokon más
népművészeti ágakkal is
megismerkedünk. Például
nemezelünk, agyagozunk,
csuhébabákat, csutkababákat készítünk, a tábor végén
pedig egy kiállítást is rendezünk.
A táborok állandó, lelkes résztvevője 11 éves kislányom, Noémi is,
aki már szinte profi módon fonja
a vesszőket.
– A kosárfonás magányos
munka. Befelé forduló alkat?
– Gyerekkoromban azt mondtam,
hogy filozófusnak kellene lennem.
De nem vagyok befele forduló alkat, nyitott vagyok. Minden és mindenki iránt. Ugyanakkor szeretem
a magányt. Szeretek gondolkodni,
elmélkedni az élet nagy dolgairól.
Jó egyedül lenni néha, esetleg belső
beszélgetéseket folytatni. 
H. S.

A történelem
iránt megszállottan érdeklődő
Jennifer Robson valóságos
tényeken alapuló
könyve II. Erzsébet menyasszonyi ruhája megvarrásának kulisszatitkait fedi
fel, miközben érzékletes képet fest Nagy-Britannia rengeteg áldozattal járó, háború utáni éveiről, hétköznapjairól, a korabeli angol
társadalomról.
Az új könyvek megvásárlására Ön is tehet
javaslatot a következő e-mail címen: psvk@
psvk.hu
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Trianon tragédiájának 100. évfordulója alkalmából rövid városi
megemlékezés lesz június 4-én, 16.30-kor, az országzászlónál.

Trianon 100
Idén, június 4-én emlékezünk a trianoni békeszerződés aláírásának

Juhász Gyula: Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e
földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg
bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette
hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer
Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha

Számos más rendezvény mellett több olyan matematikaverseny országos döntőjét
sem tudták megtartani idén
a koronavírus-járvány miatt,
ahová az addigi fordulókban
elért eredményeik alapján
a Batthyány Lajos Általános
Iskola diákjai bejutottak. Az
iskola vezetése ezúton is elismerését fejezi ki minden tanítványuk iránt, aki bármilyen
módon – versenyen, megmérettetésen – öregbítette az intézmény jóhírét.
Az iskola tanulói és matematika
szakos tanárai baráti és családi
kategóriákban egyaránt elindultak azon az országos online versenyen, amelyet a Medve Verseny
szervezői hirdettek meg. Indulói
létszámuk a 3-8. évfolyamban
meghaladta az 50 főt. A legtöbb
induló csapat az iskolából „Arany

századik évfordulójára. Ebből az alkalomból a Félegyházi Közlöny kéthetente egy-egy verset ad közre, emlékezve történelmünk e sötét napjára.
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban,
árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy
föltámadásra
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!

Kis irodalmárok
Márciusban rendezte meg
a HEBE Kft. a Fogom a kezed egyfordulós országos
irodalmi csapatversenyt.
A verseny során irodalmi
alkotásokban, híres emberek életútjában a pozitív példák keresése, saját
gondolatok, vélemények
megfogalmazása volt a fő
szempont.
A barátság, önzetlenség, az
emberi nagyság történeteivel, most is működő alapítványok céljaival ismerkedhettek
meg a tanulók. A feladatok
sokszínűségét mutatja, hogy
a kutatómunkák során még
jobban betekintést nyerhettek a diákok a költők életébe, egymáshoz fűződő
barátságaikba.
A versenyen az 5-6. osztályos korosztályból országos
III. helyen végzett: Bakos Lilla,
Besze Réka, Kohut Vanessza
és Vízhányó Janka. Alsó tagozatos korukban dr. Bódainé
Szekszárdi Éva tanítónő nevezte a lányokat, akik 2019-ben is
hasonlóan szép eredményt értek
el. A 7-12. osztályos korosztály-

Hírek a Batthyányból

fokozatú vándor” megtisztelő
címmel zárta a versenyt, de 3
csapatnak sikerült a „Gyémántfokozatú vándor” rangot elérnie.
A 4 „gyémántos” csapat tagjai:
Csenki Ákos - Oláh-Marcényi

Péter 6. a osztály, Jéga-Szabó
Rebeka, Hegedűs-Jász Nikolett, Majoros Anna Zsófia 7.
a osztály, Kis Domonkos, Nagy
Laura, Oláh-Marcényi Balázs
8.m osztály. A tanári csapat: Se-

ból a 11. helyezést érte el: Galló-Szabó Dorka, Gémes Kitti,
Fodor Milán és Juhász Dávid.
A diákok nemcsak csapatban,
hanem egyéni munkájukkal is
hozzájárultak az elért eredményekhez. Az idei évben a csapatokat felkészítő, segítő nevelő:
Gajdacsiné Vízhányó Brigitta.
lyem Erika, Szederkényi Barbara, Rádiné Petróczi Márta.
A Kis Domonkos, Nagy Laura,
Oláh-Marcényi Balázs összetételű nyolcadik osztályos csapat
olyan fergeteges sebességgel
haladt a „Logirintus” verseny útvesztőin, hogy a gyémántfokozat
megszerzése után még mindig
maradt a rendelkezésre álló idejükből, így belevágtak egy másik
kihívásba is, amit Arany fokozatú
vándorként zártak. A „Logirintusban” egy sztoriba összefűzve,
rejtvényeket és logikai feladványokat kellett megoldani.
A koronavírusos időszak alatt
az iskolában felügyelet alatt
lévő gyerekek Jernei Anikó tanítónővel és az iskola technikai
dolgozójával, Osztopáni Mihállyal közösen feldíszítették az
iskola auláját és kertjét május
10-én, a Madarak és Fák Napja
alkalmából.
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KÖRKÉRDÉS: Lesznek-e gyerektáborok a nyáron?
A kormány döntése szerint az ottalvást nem igénylő gyermektáborokat meg lehet tartani a nyáron. A hónap végén, a járványügyi
helyzet ismeretében döntenek az ottalvós táborokról. Körkérdésünkben ezúttal arra kerestük a választ, hogy igénylik-e a félegyháziak a nyári gyermektáborokat, és tervezik-e a szervezők, hogy
megteremtik a lehetőséget.
Görög Imre (vízilabdaedző): – A
terveink között szerepel a 8. Csobbanó Delfinek tábor megszervezése,
aminek idén nyáron is a Félegyházi
Termál Parkfürdő adhat otthont. A
strandok addigra már kinyitnak, ha
nem történik semmi váratlan, idén
is több turnust szervezünk. A feltételek még nem teljesen tisztázottak, de az biztos, hogy szigorú szabályoknak kell megfelelni a táborok
szervezése kapcsán.
Gerecs Attila (utánpótlás-labdarúgó edző): – A Félegyházi Térségi Sportiskola is tervezi a nyári
labdarúgó tábort. Ha minden rendben megy, akkor augusztus elején
kerülhet rá sor, a Honvéd Sporttelepen. A járványügyi szabályok
jelenleg tiltják az öltözők használatát, a következő időszakban ki fog
alakulni, hogy mit lehet és mit nem.
Kérdéses többek között a közös étkeztetés is. Sok múlik a NÉBIH feltételein. A labdarúgóedzések eközben már elindultak, de a gyermekek
2-3 méteres távolságban gyakorolhatnak egymástól és a csapattársakkal nem érintkezhetnek.
Szabó Csaba (kosárlabdaedző):

– Idén nyáron is hatalmas igény lenne a Félegyházi Térségi Sportiskola
kosárlabda táborára. Mi szervezők
azon vagyunk, hogy ez megvalósulhasson. A feltételek jelenleg még
nem tisztázottak. Sok múlik az
országos és a helyi szabályozáson
is a tekintetben, hogy mit lehet és
mit nem. Többek között még arról
sem született döntés, hogy a sportcsarnokok mikortól nyithatnak ki.
Ezek függvényében valószínűleg
csak szabadtéren tarthatjuk meg a
tábort. Szerencsére az elmúlt években kibővültek a lehetőségeink, a
Honvéd Sporttelepen nagyon szép
és korszerű kosárlabdapálya épült,
ahol edzéseket tarthatunk. Ezzel
kapcsolatban várjuk többek között
a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének az álláspontját is.
Kovács-Csonka Szilvia (igazgató, Móra Ferenc Művelődési
Központ): – A kialakult járványügyi
helyzet miatt az intézmény március
16-a óta zárva van a látogatók előtt,
így a nyári kézműves táborok megrendezése is kétségessé vált. Nagy
igény lenne a táborokra, hiszen az
elmúlt hónapokban a gyermekes

szülők szabadságai megfogyatkoztak, a nyári szünidőben mindenképpen könnyebbséget jelentenének a táborok a családok számára.
Abban bízunk, hogy a korlátozást
mielőbb feloldják, ezt követően újra
fogadhatunk látogatókat.
Rózsa Sára (tanuló, 10 éves):
– Én a Tarjányi Xéni néni művésztáborába mennék idén is legszívesebben. Nagyon szeretem ezt a tábort, mert jó emlékek fűznek oda. A
legjobb barátnőm is oda jár és Xéni
néni is nagyon kedves. Egyáltalán
nem szigorú.
Cseri Inez (tanuló 12 éves),
Cseri Lotti (tanuló 10 éves): –
Lovas- és tánctáborba szeretnénk
menni idén nyáron. Nagyon hiányoznak a barátaink, a tánctáborban mindig új táncokat tanulunk és

imádjuk, amikor nagyon sokan táncolunk. Lovas táborba azért szeretnénk menni, mert régen lovagoltunk
már a tanyán és nagyon vágyunk rá.
Veres Borbála (35): – Egy óvodás és egy első osztályos gyermek
anyukájaként nagyon bizakodom,
hogy a nyáron részt vehetnek a gyerekeim különböző táborokon, mert
az elmúlt időszak mindenkinek nagyon sok mentális nehézséget okozott. A gyerekeknek nagy szükségük
van a korosztályukban eltöltött időre, amire az elmúlt pár hétben nem
volt lehetőség. A gyerekeimet évek
óta a megszokott úszó és vízilabdatáborba fogom adni, ahol a régi
barátokkal feloldódhatnak, kibeszélhetik a karanténban felhalmozott élményeket és új barátságokra
tehetnek szert.

Hirdetés

Álláshirdetés pedagógus
munkakör betöltésére
A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

– testnevelő tanár
– biológia szakos tanár (egyetemi végzettséggel)
– matematika szakos tanár (egyetemi végzettséggel)
– óvodapedagógus
A pályázathoz kérjük csatolni:
– önéletrajz
– motivációs levél
– végzettséget igazoló diploma másolata
Elbírálás várható ideje: legkésőbb 2020. május 29.

Álláshirdetés élelmezésvezető és szakács
munkakör betöltésére
A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

– élelmezésvezető
– szakács
A pályázathoz kérjük csatolni:
– önéletrajz
– motivációs levél
– végzettséget igazoló okirat másolata
Elbírálás várható ideje: legkésőbb 2020. május 29.

A PÁLYÁZATOT AZ ALÁBBI CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI:

A PÁLYÁZATOT AZ ALÁBBI CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI:

Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Kollégium
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor u. 2.
E-mail: constantinum@constantinum.hu
További információ: Mindák József intézményvezetőnél

Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Kollégium
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor u. 2.
E-mail: constantinum@constantinum.hu
További információ: Mindák József intézményvezetőnél
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Szabadtéri színpad és közösségi ház:

gazdagodnak a plébániák
Második hétvégén vehettünk
részt szabadtéri szentmisén a
Sarlós Boldogasszony plébánia
jóvoltából. A szabadtéri fedett
színpad az idei – az egyházközség szervezésében megvalósult – Vőfélytalálkozó bevételéből épült fel.
– A koncepció az, hogy egy 400500 fős közösségi teret építsünk
ki – mondta el Rónaszéki Gábor
plébános. – Többfunkciós a megvalósítás, hiszen már elkészült
korábban az a 25 méter, fedett,
nyitott szín, amely a hétköznapokon az autók elhelyezésében segít,
valamint fatárolásra is alkalmas.
Egy átrendezést követően ugyanez
nézőtérként funkcionál, asztalok
és székek elhelyezésével. Emellett
szerepelt célként egy 6x4 méteres
fedett, szabadtéri színpad, amelyen hangversenyeket, szabadtéri
miséket és egyéb rendezvényeket
lehet tartani tavasztól őszig úgy,

hogy nem vagyunk kiszolgáltatva
az időjárás viszontagságainak. Jó
időben az egész udvar használatba
vehető, a nézőtéren 400 fő elfér.
Rónaszéki Gábor hozzátette: a
járványhelyzettől független volt
a terv, most viszont kihasználva
a nagyobb tér és a szabad levegő adta lehetőségeket, a hétvégi
szentmiséket itt rendezik meg
mindaddig, amíg zárt térben – így
a templom falai között is – a védőtávolság és egyéb szigorú szabályozások vannak érvényben.

Az új helyszínt a hívek nagy
örömmel fogadták. Nem csak azért,
mert szépnek találják, hanem annak is örülnek, hogy a szertartásokon madárcsiripelés közepette, hűs
fák árnyékában vehetnek részt.
A plébános arról is beszélt, hogy
ha a korlátozásokat teljes mértékben feloldják, a misék visszatérnek a templomba, hiszen ott van
a helyük. Ettől függetlenül a június
27-én tartandó búcsúi szentmisét
szabadtérre tervezik, így kényelmesebben elférnek majd, nem kell

zsúfoltságtól tartaniuk. Egyébként
– tette hozzá – a színpadot azért
tervezték, hogy olyan rendezvényeknek, előadásoknak is legyen
tere, amelyek stílusában, minőségében nem feltétlenül kapcsolódnak a templomi dolgokhoz. Hangversenyt persze a templomban is
tudnak szervezni, de akkor olyan
darabot kell játszani, ami oda való.
Terveik között szerepel a szabadtéri
színpadon köszönteni Dolhai Attilát, vagy a Vivát Bacchus együttest.
Ezek a produkciók Rónaszéki Gábor szerint sok embert bevonzhatnak ide, akik egyébként nem jönnének. Nem is titkolt célja ezzel, hogy
megszólítsanak olyanokat, akikkel
egyébként nem találkoznának. Ilyen
módon az egyházközség bővülésére is számítani lehet. A zenés
rendezvény első előadását augusztusra tervezik, amelyről a későbbiekben részleteket közlünk.
A Szent István plébánia életében is
fontos lesz az idei év. Korábban már
beszámoltunk róla, hogy közösségi
ház épül ott. Hajagos Gyula atya
megkeresésünkre elmondta, hogy
az építkezés rendben folyik, a tervek
szerint halad, és ahogyan arról már
hírt adtunk, év végére befejeződik.

135 éves a félegyházi iparosok testülete

Kemecsei János karosszérialakatos-mester harmincöt éve tagja
és két éve elnöke a Kiskunfélegyházi Vállalkozók Ipartestületének
A testület történetéről elmondta,
hogy 1885. május 5-én alapították meg a helyi iparosok. Elnöke
annak idején Holló József, ügyésze pedig dr. Holló Lajos volt.
Az elmúlt 135 évben sok minden
megváltozott, de az alapvető cél
ugyanaz, hogy segítsék a félegyházi iparosok – jelenleg mintegy
kétszáz tagjának – boldogulását.
Beszámolt arról is, hogy a tagság
korosodik, mintegy 30 tagjuk már
nyugdíjas, ötvenévesnél fiatalabb
iparos pedig alig akad.
Pedig – tudtuk meg – minimális, hatezer forintos éves tagdíjjal
dolgoznak, a nyugdíjasoknak pedig mindössze 1200 forint tagdíjat kell fizetniük. Ezért cserébe

Fotó: Németh Tünde és Petőfi Népe

A félegyházi iparosok százharmincöt évvel ezelőtt alapították meg
a kiskunfélegyházi ipartestület elődjét, a kun-félegyházi ipartestületet. A szervezet már a korai időktől rendelkezett székházzal,
de ez az 1920-as évekre elavulttá vált, ezért úgy határoztak, hogy
újat építenek. 1929-ben megépült az új székház, amely az iparosok közösségi életének otthonává vált. Az ipartestület elmúlt
néhány évtizedéről Kemecsei Jánossal, a testület elnökével, és
Bodor Istvánnal, a felügyelő bizottság tagjával beszélgettünk.
különböző képzések, tanfolyamok, tájékoztatók megszervezésével segítik a tagokat.
Bodor
István a rendszerváltás
első évében
lett maszek,
azaz
kisv á l l a l ko z ó .
52 éves volt
akkor. Mint
mondja, az úgynevezett szocialista gazdaság leépülésének időszaka sok buktatót, nehézséget
tartogatott, és úgy gondolta, hogy
iparos közösségbe tömörülve, közösen, könnyebben találnak megoldásokat. – Nekem ez bejött –
summázza tapasztalatait.
– TMK-s gépjavító lakatos szakmámnál fogva sok iparos társam-

nak tudtam segíteni a mindennapi boldogulásban. Ez a segítség
kölcsönös volt. A közös gondok,
közös problémák gyorsan ös�szehoztak bennünket. Több tagtársunkkal a mai napig felkeressük egymást, baráti maradt a
kapcsolatunk. Már több mint 15
éve vagyok a felügyelőbizottság
aktív tagja. Ezért rálátásom van
a testület működésére, életére.
Szerintem összetartó közösség
vagyunk. Jövőnk akkor van, ha fel
tudjuk venni a modern kor tempóját. Klubélet, képzések, oktatások,

érdekképviselet, rendezvények
magas színvonalú lebonyolítása
jellemzi a mindennapjainkat. Országos szinten a legjobban működő tíz ipartestület közé tartozunk. Ezt köszönhetjük a régi és a
mostani elnökségnek és a tagságunknak egyaránt. Igyekszünk a
programok sokszínűségét kínálni
minden korosztály számára. Sok
olyan közérdekű programmal
várjuk a város lakosságát, amivel
megismerhetnek bennünket és
beléphetnek a testületbe.

s. r.
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Luxus lehet idén az eperdzsem?
Tart az eperszezon, de félő, hogy ilyen árak mellett kevés eperlekvár készül majd a háztartásokban. Jelenleg 1300-2000 forint
között lehet kilónként vásárolni a közkedvelt gyümölcsből, ami
jóval több, mint tavaly ilyenkor.
A miértekről Kürtösi Beáta termelőt kérdeztünk, aki elmondta,
hogy a drágulás véleménye szerint
nem feltétlenül a vírushelyzetnek
tudható be. Az értékesítési csatornák nem változtak, ők Budapesten
adják el a gyümölcs javát, részint
szlovák vevőknek, évek óta. Talán a
pozitív hozadéka a magyar termelők számára az elmúlt vírusterhelt
időszaknak, hogy elenyésző a budapesti piacon megjelenő spanyol
eper.
Ő párjával gazdálkodik Haleszban, 1500 négyzetméteren, 9000
tő eper tulajdonosa. Ez a mennyiség már jóval kevesebb az évekkel
ezelőttihez képest.

A termelő szerint a magas ár a
kedvezőtlen időjárás miatti kisebb
kínálatnak tudható be. Hiányzik a
tartós, melengető napsütés, ami az
érés folyamatát gyorsítaná. Ezen kívül fagykárral is kellett számolniuk.
A mostanság nem ritka hajnali mínusz 1-2 fokos hőmérséklet, a nagy
hőingadozás nagyban befolyásolja a
növény fejlődését, így a hozamot is.
A magas ár ellenére nagyon kelendő a gyümölcs. Két hete tartja
az árát, minden elkel, amit piacra
visznek. Árcsökkenés csak tartós
meleg hatására várható, akkor nő
a hozam, elárasztják a piacot és
kevesebbért tudják majd eladni a
nagy kínálat miatt.

Jelenleg kétnaponta szednek, a
munkaerő viszont a vírushelyzet
ellenére nagyon hiányos. Több felhívással éltek és kínáltak munkát,
de alig néhány ember jelentkezett.
Négy olyan munkavállaló van, akikre támaszkodhatnak. Reggel 6-kor
kezdenek, délben indulnak Pestre
a gyümölccsel.
Idén először egy korábbi tapasztalás alapján Beáta otthonról is értékesít. A háztól vásárlás
a vírushelyzet kapcsán nagy teret nyert, így ő is úgy gondolta,
hogy megpróbálja. Létrehozott
egy Facebook-csoportot, Epres
Betti-Kiskunfélegyháza, Halesz
néven, ahol minden információ
megtalálható a vásárlással kapcsolatosan. Június elején várható
a dzsemnek alkalmas eper, ennek
az ára várhatólag kevesebb lesz
majd.

Javában tart a spárgaszezon

A félegyházi piacon is tart a spárgaszezon. Megosztó zöldségről
van szó, van olyan, aki még sohasem kóstolta. Pedig érdemes.
A legjobb áron ezekben a hetekben juthatunk hozzá, hiszen nálunk az igazi szezon mindössze egy hónapig tart, május elejétől
június elejéig.
Az első spárgák nyomait Kr. e.
5000 táján az ókori Kínai Birodalom területén találták meg, gyógynövényként használták hurutos
betegségek,
hólyagproblémák
kezelésére. Gyógyító hatása volt
ismert már az ókori Egyiptomban, de az antik Görögország és
a Római Birodalom lakosai is igen
megbecsülték.
A spárga enyhe vízhajtó hatással
rendelkezik, emellett tisztít, valamikor a vesekő természetes eltávolítójaként alkalmazták. Tökéle-

tesen beilleszthető fogyókúrába,
hiszen 10 dkg spárga mindössze
20 Kcal-t tartalmaz.
Tartalmaz kalciumot, foszfort, vasat, sok káliumot, viszont
nátriumtartalma
alacsony.
A
nyomelemek közül ónt, szilíciumot, molibdént. Zöld klorofillban
gazdag, több benne a C-vitamin
és a karotin, mint a halványított
változatában, ezért táplálékként is
értékesebb.
A kiskunfélegyházi piacon több
termelőnél is vásárolhatunk spár-

gát. Az ára besorolás szerint változik, ha megelégszünk a kisebb vagy
esetleg nem tökéletesen egyenes
példányokkal is, akkor már fél
kilogrammhoz, 400 forintért is
hozzájuthatunk.
Náczi Andrásné Szatymazról
hozza a spárgát. Húsvét óta járnak
ide, mert Szegeden nem tudtak értékesíteni az ottani piac bezárása
miatt. Hárman dolgoznak a gazdaságban férjével és lányával. Állításuk szerint szeretik a félegyházi
piacot.
Nagy Pálné Csongrádról hozza az áruját Félegyházára. Ő 1,3
hektáron termel zöld spárgát.
Csongrádon sokkal több termelő
van jelen az említett zöldséggel a
piacon, ezért jár hozzánk árulni.

Rendkívüli felvételi eljárást
hirdet a Mezgé
Rendkívüli felvételi eljárást
hirdet a térség legismertebb,
legelismertebb és legszínvonalasabb agrárszakképző
intézménye, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
– tudtuk meg Rózsa Pál igazgatótól. Ennek keretében azok
a tanulók is felvételt nyerhetnek, akiknek a normál felvételi
eljárás valamiért nem sikerült,
de ők mégis a jó hírű iskolába
szeretnének technikus vagy
szakmai bizonyítványt szerezni. Ezek a következők: mezőgazdasági, sütő- és cukrászipari és húsipari technikum,
lovász, növénytermesztő, állattenyésztő, pék, hentes és
húskészítmény-készítő.
Fontos tudnivaló, hogy az
eljárást a tanulónak egyénileg
kell kezdeményeznie, hiszen
a rendkívüli felvételi eljárás
már nem központilag történik.
A jelentkezési lapot a www.
mezge.hu/felveteli
oldalról
kell letölteni, majd a kitöltött dokumentumot eljuttatni
elektronikus úton az iskola@
mezge.hu címre, postai úton
vagy személyesen a 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor
u. 2/A számra, június 15-éig.
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Színésznőből edző: Fliszár Dóra
Fliszár Dóra neve ismerős lehet
azoknak a félegyházi lányoknak,
nőknek, asszonyoknak, akik dinamikus, eredményes, hatékony
edzésre vágynak, fogyni szeretnének, vagy egyszerűen a testmozgás szeretete miatt választják azokat az órákat, amiket Dóri
edzőként kínál.
Pályája nem volt mindig ennyire egyértelmű. Mielőtt Kiskunfélegyházára költözött, több éven át teljesen más hivatásban lelte örömét. Színésznő volt.
Aztán váltott. Nagyot. A miértekről beszélgettünk vele.
– Mesélj, kérlek a Félegyháza
előtti éveidről. Hogyan lettél
színésznő? Mikor határoztad el?
– Csongrád megyében, Nagymágocson nőttem fel. Már az általános iskolában kiderült, hogy elég jó vagyok matematikából. Hatodikos voltam, amikor
szembejött egy lehetőség, a Szegedi
Radnóti Miklós Gimnázium hatosztályos speciális matematika osztályának felvételi felhívása. Megpróbáltam,
felvettek, talán ötödik legjobbként. A
szüleim a fejüket fogták, de végül elengedtek 12 évesen kollégiumba, a kilencvenes években nem túl jó hírű Szegedre. A suli mellett táncoltam, olykor
énekkarban énekeltem, verset mondtam, de akkor még nagyon úgy tűnt, hogy a reál
irány lesz az én utam. Aztán 1997-ben láttam
egy Csehov előadást, ami teljesen magával ragadott, majd 1998-ban a Szegedi Kortárs Balett
egyik előadását, a Trallalát (ezt kb. húsz alkalommal láttam). Azt hiszem, akkor fertőződtem
meg teljesen a színház világával. Ha volt egy
kis szabadidőm, rohantam előadásra, később
sikerült bekerülnöm a színfalak mögé is, így
betekinthettem a próbafolyamatokba, megismerkedtem színészekkel, rendezőkkel, egy-egy
előadás teljes hátterével. A gimi utolsó évében
már biztos voltam benne, hogy ebben az irányban szeretnék továbbtanulni. Tudatosan készültem a Színművészeti (akkor még) Főiskolára,
ahová nem sikerült a felvételim. A következő
évben – barátaimat követve – Békéscsabára felvételiztem, a Jókai Színház stúdiójába, ahová
egyből felvettek, így a következő 4 évet ott töltöttem, két csodálatos mester, Kovács Edit és
Jancsik Ferenc színművészek szárnyai alatt.
– Hány évet töltöttél el színpadon?
– Az iskolás évek alatt is folyamatosan játszottunk a Jókai Színház produkcióiban, így
összesen 8 évadot töltöttem színházban.
– Voltak szerepálmaid? Megvalósítottad
őket?
– Szerintem mindenkinek vannak ilyen-olyan
szerepálmai, így nekem is voltak, de én mindig is
inkább arra vágytam, hogy minél több stílusban
kipróbálhassam magam, minél változatosabb
feladatok találjanak meg. Játszottam zenés darabban, drámában, vers- és táncszínházi produkcióban, operettben, musicalben, picit belekós-

tolhattam a filmezésbe, forgattam reklámfilmet
és videoklipet is, szóval nem panaszkodom.
– Úgy érzed, minden mélységét és magasságát megtapasztaltad a színészetnek,
mielőtt elhagytad a pályát? Miért hagytad
abba?
– Ez a 8 év arra mindenképpen kevés volt,
hogy teljes mélységében/magasságában megtapasztalhassam ezt a gyönyörű pályát. Az elsődleges oka a pályamódosításomnak a gyermekvállalás volt. Úgy éreztem, hogy az első
néhány évben elsősorban a gyermekeimre szeretnék koncentrálni, ennyi kihagyás viszont nem
biztos, hogy belefért volna a színházi pályámba.
Ezt nem nagyon lehet félállásban csinálni.
– Nem hiányzik? Nem bántad meg?
– Nem mondom, hogy nem hiányzik, hogy
megbántam-e, az pedig egy nehéz kérdés. Úgy
érzem, most teljes az életem, de épp a napokban beszélgettünk arról, hogy egyszer majd
szívesen visszacsöppennék valamilyen formában a színházi világba. És itt nem nagy szerepekre gondolok, hanem most például olvastam,
hogy énekkari művészeket keresnek Kecskemétre, vagy mondjuk statisztának a Szegedi
Szabadtérire.
– Mit kaptál a színészettől?
– Rengeteget adott, talán a legfontosabb,
amit még Békéscsabán neveltek belénk, az a
magabiztosság és gondolkodásmód, amivel
az élet számos más területén megállhatjuk a
helyünket. És persze rengeteg barátot, ismeretséget, élményt, emléket szereztem. Tudást,
műveltséget, egyfajta kritikus szemléletmódot,

önuralmat, kitartást, érzékenységet.
Órákig tudnám sorolni.
– Miért lettél edző?
– Az edzői pályafutásom kezdete
már-már szokványosnak mondható.
Szülés után (igen, én nem a váradósság
alatt kapkodtam magamra a kilókat)
meghíztam, le akartam fogyni, ezért elkezdtem aerobikozni. Gyorsan szerelem
lett belőle, aztán egyszer csak arra gondoltam, hogy talán nem is lenne olyan
elvetemült ötlet ezzel foglalkozni. Végülis valahol ez is egyfajta színház. Estéről-estére egy-egy „produkciót” adok
elő a vendégeimnek. Ezen kívül pedig
példát mutatok a gyerekeimnek, rengeteget tanulok az emberi testről, segítek másoknak, hogy egészségesebb,
tudatosabb, fájdalommentesebb életet
élhessenek, és ez egy olyan „munka”,
ami könnyen beilleszthetőnek tűnt az
életritmusunkba. Azt éreztem, hogy
semmit sem veszíthetek, ha elvégzem
a képzést. És így is lett. Ismerősi ajánlásra beiratkoztam a Fitness Company
aerobik sportedző képzésére. Az alapképzést számos továbbképzés követte
és követi is még a továbbiakban. Nincs
megállás, folyamatosan képezni kell
magunkat, mindig van valami újdonság,
mindig lehet és kell is mélyíteni a tudásunkat, ha lépést akarunk tartani. Elképesztően dinamikusan fejlődő tudományágról van szó. Hogy kiteljesít-e? Úgy érzem,
igen. Tele van kihívással, minden ember, minden
probléma más és más, nekem kell megtalálnom
a kulcsot. Ez sokszor nem könnyű, de igyekszem mindig legjobb tudásom szerint megugrani a lécet. Érdekes egyébként, mert az emberek
csak annyit látnak, hogy kimegyek és jókedvűen
„ugri-bugrizom” 1-2 órát, és azt gondolják, ez
milyen könnyű. Közben meg elképesztő men�nyiségű munka van egy-egy óra mögött, akár a
fizikai, akár a szakmai részét nézzük, hiszen egy
edzést meg kell tervezni, fel kell építeni, esetenként menet közben improvizálva változtatni kell
rajta, le kell vezényelni mosolyogva, motiválni
kell, és ezt mindig az épp aktuális résztvevők
igényeihez igazítva. A jókedvű „ugri-bugri” csak
a show része.
– Mit jelent neked Kiskunfélegyháza?
– 13 éve, amikor ideköltöztem, még nem
igazán láttam a város igazi arcát. A budapesti nyüzsgő élet után úgy gondoltam, hogy majd
aludni idejárunk, mert mást itt úgysem nagyon
lehet csinálni. Aztán szépen lassan rájöttem,
hogy egy csodás kis ékszerdoboz ez a város.
Nagyon szeretem az emberi léptékét, azt, hogy
bármerre járok, mindig összefutok egy-két ismerőssel. Szeretem, hogy van egy remek művelődési központunk, az országos hírű Rocktár,
gyönyörűek a megújult terek, bár a platánsortól eddig is mindenki el volt ájulva, aki nálunk
járt. Számos dolgot tudnék még felsorolni, de
a legfontosabb, hogy nagyon élhető város egy
kisgyermekes családnak és nekünk most ez a
legfontosabb.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

Németh László műfordítói
tábort hirdet a népfőiskola
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója
elmondta: a pályázati felhívásra olyan
harmincöt év alatti fiatalok jelentkezését várják, akik elhivatottságot
éreznek a Magyarországgal határos
Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna nyelvein,
valamint a történelmi szomszédok,
Csehország és Lengyelország nyelvén született szépirodalmi szövegek
magyarra fordítása iránt – adta hírül a
Magyar Hírlap.

A Németh László nevét viselő táborba egy legalább
négyezer
karakter
hosszúságú,
nyomtatásban még
meg nem jelent,
magyarra fordított
20-21.
századi
szöveggel, valamint
a Lakitelek Népfőiskola honlapjáról
letölthető, kitöltött
és aláírt jelentkezési lappal lehet pályázni.
A résztvevők az augusztus 16. és
23. között tervezett táborban előadásokat hallhatnak a közép-európai
irodalmakról és kultúrákról, a szemináriumi foglalkozások keretében pedig
megismerkedhetnek a fordítás elméletével és gyakorlatával.
A képzés térítésmentes, a szervezők
a nyertes pályázók számára a tábor
teljes idejére szállást és étkezést biztosítanak – tette hozzá Lezsák Sándor.
A tábor időpontjának esetleges
módosításáról a szervezők az aktuális járványügyi helyzethez igazodva
döntenek.

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

Uszodamestert
keresünk
Munkatársat keres uszodamesteri
munkakörre a Lakitelek Népőiskola
Alapítvány.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: uszodamesteri végzettség, együttműködési készség, magas
fokú szolgáltatószemlélet, rugalmas
munkavállalási készség. Előny, de nem
feltétel a vízgépészeti végzettség.
Amit kínálunk: kulturált, színvonalas
munkakörnyezet, megfelelő munkafeltételek, magas szintű együttműködés,
megfelelő bérezés, széleskörű, béren
kívüli juttatások.

Ficsór Sándor 90 éves
A jeles születésnap alkalmából az ünnepeltet családján kívül Orbán Viktor miniszterelnök úr, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata nevében Csányi József
polgármester és Balla László alpolgármester urak emléklappal, a Kiskunfélegyházi
Darvas Általános Iskola vezetősége Jankovszki Zoltánné, Mester Mónika és Vásárhelyiné Ficsór Katalin oklevéllel köszöntötte.
Ficsór Sándor Kiskunfélegyháza város kiemelkedő pedagógus személyisége, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskola egykori tanára, igazgatóhelyettese 1930. május
3-án született városunkban. Sanyi bácsi,
ahogy sokan tisztelettel nevezik, 1952-ben
szerezte kémia-biológia szakos tanári diplomáját a Szegedi Állami Pedagógusképző
Főiskolán. Pályáját Budapesten kezdte, ahol
kötelező katonai szolgálatát is teljesítette.
Tanított Petőfiszálláson, majd alapító tagja
lett a kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolának. Tanári pályáját városunkban
a Batthyány Lajos Általános Iskolában, majd
nyugdíjazásáig a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolában folytatta. Az oktató-nevelő
munka mellett több mint 10 évig tanfelügyelőként is tevékenykedett.
Több, máig elismert pedagógus kollégát
segített szakmai előre jutásában. Elmondása szerint a szemléltetés, a gyakorlati
tevékenységen, kísérletek végzésén alapuló
tanulás határozta meg tanítási módszereit.
A gyakorlatiasságra, életrevalóságra nevelés
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fontos szempontoknak számítottak. Szabadidejét soha nem sajnálva, lelkesen vitte
diákjait általa szervezett kirándulásokra és
táborokba.
Az iskolai elfoglaltságai mellett a családját
is mindig szem előtt tartotta. Folyamatosan
figyelemmel kísérte és támogatta a felnövekvő gyermekeit és unokáit. Hobbijának a
magyarországi tájak és városok nevezetességeinek bemutatása számított.
Több évtizeden keresztül vállalt belföldi
idegenvezetést különböző turistacsoportok
és egy kiskunmajsai nyugdíjasklub számára.
Kiváló munkásságát számos kitüntetéssel,
többek közt az Oktatásügy Kiváló dolgozója címmel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták. Értékes szakmai
tevékenységének elismeréseként a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara 2002-ben arany, 2012ben gyémánt és 2017-ben vasoklevéllel
jutalmazta.
Isten éltesse sokáig erőben
és egészségben!

Je l e n t k e z n i
fényképes
önéletrajzzal az uszodamester munkakör
megjelölésével az allas@nepfolakitelek.hu e-mail címen, vagy személyesen
az intézmény portáján leadva lehet.

Továbbra is zárva tart a
Gyarmati Dezső Tanuszoda és
Termálfürdő
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,
hogy a Lakitelek Népfőiskola Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdője
a koronavírus okozta helyzet miatt
továbbra is zárva tart. Megértésüket
köszönjük!
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KORMÁNY

2020. május 22.

INFORMÁCIÓ

A kormány meghosszabbította a határidőt:

MÁJUS 31-IG
LEHET FELHASZNÁLNI
A REZSIUTALVÁNYOKAT

Tavaly minden nyugdíjasnak 9 ezer forint értékű rezsiutalványt
juttattunk el. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek is részesüljenek a közös
eredményekből, hiszen évtizedekig dolgoztak az országért, és felnevelték
gyermekeiket. Az utalványokat földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás
kifizetéséhez lehet felhasználni.
További információkért, kérjük, keresse a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_rezsiutalvany_204x275mm.indd 1

2020. 05. 15. 15:29:22

SPORT l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2020. május 22.
Szűk kéthónapos szünetet
követően ismét újraéledt a
sportélet a Honvéd Sporttelep termében, ahol a Kiskunfélegyházi Harcművészeti
Sportegyesület tagjai május
4-én indították újra az edzéseket. Kezdésnek heti három
tréninget tartanak összevont
csoportban előzetes bejelentkezés alapján a megfelelő higiéniás körülményekre ügyelve – mondta el Nagy Krisztián,
egyesületi elnök.
A terem megnyitását és az edzések elkezdését alapos megfontolás előzte meg, hiszen ügyelni kell
az egyesületi tagok egészségére,
a szigorú előírások betartására,
a terem és az eszközök fertőtlenítésére. A körülményeket figyelembe véve az eddigi csoportokat
összevonva az első héten három
edzést tartottak, amin a későbbiek során változtathatnak az

Újra edzenek a KHSE versenyzői

aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve – tette hozzá Nagy
Krisztián.
– Az edzéseket erőnléti alapozással kezdtük. Szerencsére a tavaszi időjárás kedvezett nekünk,
így sok szabadtéri futással indítottunk. A futásokat termi edzések

A sport előtt nincs akadály
Sport mindenek felett, akár ez is lehetne a jelmondata mindazoknak, akik a mozgás elhivatottjaként mit sem törődnek a
nehezített tényezőkkel a tavaszi szezonban. A részleteket Papp
Viktória, kiskunfélegyházi versenyző és elkötelezett állatbarát
mondta el.
– Tavaly ősszel én rendeztem meg
az I. Kiskun Kutyás Terepfutó versenyt a városunkban, ahol a gazdák
és kutyáik együtt futhatták le a kiírt
távokat. Idén is szeretném összehozni ezt az alkalmat, de a világjárvány ebben gátat szab. Azonban az
országos sportesemények rendezői
nagyon kreatív módon áthidalták
ezt a problémát. Instant, vagy más
néven virtuális küzdelmeket hirdettek meg. Ezeknek a lényege, hogy
mindenki egyedül, a saját környezetében eleget tehet a követelményeknek. Ezt egy applikáció segítségével
rögzíteni kell, majd a szervezőknek
elküldeni, akik ugyanúgy rangsorol-
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ják az teljesítményeket, mintha normál versenyen vettünk volna részt.
Ezt követően a résztvevők postai
úton kapják meg a befutó csomagot, érmet – foglalta össze Viktória
a részleteket.
– Ebben a szezonban kilenc eseményre neveztem, amelyből ezidáig ötöt teljesítettem. Ebből volt
egy 30 kilométeres kerékpártúra,
a maradék négy szám pedig öthét kilométeres canicross, vagyis
kutyával lefutott etap volt. Nem
hiányzott a jótékonykodás sem a
céljaim közül, így a Magyar Vöröskereszt megsegítésére kihirdetett
futamot én is megcsináltam, ahol

követik, megfelelő létszám mellett
a távolságokat betartva tréningezünk. Szűk kéthónapos szünetet
követően nehezebb visszarázódni.
Természetesen mindenki készült
otthon, de a csoportos edzések
kimerítőbbek. A korlátozás ideje
alatt videókkal és eszközökkel se-

gítettük egymást, jó közösséget alkotva, hasznos tanácsokat adtunk.
Az edzéseket szigorú szabályok
szerint tartják és a terem bejáratánál kézfertőtlenítőt helyeztek ki.
A páros gyakorlatokat követően a
használt eszközöket mindenki külön fertőtleníti, illetve a tréningek
végén a terem alapos kitakarítása,
felmosása sem marad el.
Teljesen kizárni természetesen
nem tudják a fertőzésveszélyt, hiszen kontakt sportról révén szó az
edzőtársak érintkeznek egymással, de amire csak lehet, ügyelnek.
Nagy Krisztián hozzátette, bíznak
benne, hogy ősszel már rendezhetnek helyi versenyt. Több tervük is
szerepel ezzel kapcsolatban, akár
nézők nélkül élő közvetítéssel is lebonyolítanának egy kisebb gálát.

a nevezési díjakból
körülbelül négymillió
forint gyűlt össze országos szinten. Ezt
bármilyen eszközön
véghez lehetett vinni,
mint például szobakerékpáron, vagy futópadon, vagy kint a
természetben. Igyekszem úgy kiválasztani
a versenyeket, hogy
legyen köztük egy-egy
szervezetet, vagy kórház, amit ily módon
támogatni tudok. Most igazán nagy
fába vágtam a fejszémet, ugyanis
egy 100 kilométeres távon indulok
a Trianoni események 100. évfordulója alkalmából. Úszva, futva,
kerékpárral, vagy ezek kombinációjával teljesíthető. Én az utóbbi
két opciót választom, ugyanis így
két hű társammal, Perkével, a belga juhászkutyámmal és Sammyvel,
a helyi menhelyről örökbefogadott

keverék kutyusommal közösen
küzdhetjük le. Ennek teljesítési
ideje május 5-e és június 4-e között van. A terveim között szerepel
az is, hogy ha a vírushelyzet lehetővé teszi, újra megszervezem Kiskunfélegyházán a kutyás terepfutó
versenyemet, ha nem, akkor én is
elgondolkodom a virtuális megvalósításon – számolt be Papp Viktória.
V. B.

Háziversenyt rendeztek
a dartsosok
Az online megmérettetések
mellett ezúttal egy légtérbeli
háziversenyt rendeztek a Félegyházi Darts Club tagjai május
második hétvégéjén. A versenyzők az elmúlt időszakban otthon edzettek és a továbbiakban
háziversenyekkel készülnek a
majdani
megmérettetésekre.

Izgalmas, szoros meccseket játszottak a felek. Az egész napos
II. Háziversenyt végül Horváth
Tibor nyerte meg, megelőzve
Horváth Zsoltot és Mészáros
Józsefet. Az első 180-ast Pecz
István dobta, míg a legnagyobb
100 fölötti kiszállót Mészáros
József érte el.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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EMLÉKEZÉS A REDEMPCIÓ 275. ÉVFORDULÓJÁRA – III.

Félegyháza és a redempció
A Jászkun kerület 1745ben
engedélyezett
redempciója
szabadságot, jászkun földtulajdont és egyedülálló
társadalmi rétegződést
eredményezett. A jászkun szabadság és a
jászkun
földtulajdon
adott lendületet a kibontakozó paraszt-polgári fejlődésnek.
A Félegyháza által megváltott 58000 katasztrális hold nagy részét a
redemptusok
osztatlan
közös tulajdonban közlegelőnek tartották meg.
Ebből szakítottak ki szőlőtelepítésre, évente újraosztásos veteményesnek, kukorica
és krumpliföldnek. Veteményest,
ha jutott, a nem redemptusok
is kaphattak. A közlegelőn fűbér
ellenében minden lakos legeltethette állatait. A redempcióban
elnyert területi autonómia védőernyőt jelentett a lakosok számára.
A megváltásba a közpénztárból

fizettek 3233 rajnai forintot, aminek fejében községi tulajdon lett a
ferencszállási osztatlan pusztából
kihasított tanyaföld, a parókia és a
kántor földje, a belterület és a községi célú ingatlanok.
A határ 30,72%-át a redemptusok számára tőke- vagy tanyaföldnek osztották ki, amit szabadon
örökíthettek, használhattak, és

Karanténkoncert

forgalmazhattak. Egy egész telek
területe 140 hold volt, amelyért a
kamatokkal együtt 304 rajnai forintot fizetett a gazda. Félegyházán összesen a 319 földváltóból
21-en tudtak egész telket váltani, a
legtöbben negyed telket váltottak,
a legkisebb birtok pedig 1/24-ed
telek, azaz 5,83 katasztrális hold
nagyságú volt.

A jogokat a megváltott földhöz
kapcsolták, így az itt lakók egy
bizonyos terület megváltása után
redemptusságot, kevesebb hozzájárulásért irredemptusságot, vagy
éppen földet nem, de személyes
szabadságot nyerhettek. A helyi
értelmezés szerint, aki a váltott
tőkeföldjét eladta, vele adta a
hozzákapcsolt jogokat is. A redemptusság a váltott föld nélkül
nem öröklődött, és elméletben
bizonyos területű földbirtok öröklésével vagy vásárlásával bárki
számára megszerezhető volt, aki
teljesítette a tehervállalás egyéb
kötelezettségeit is, például a katonaállítást. A redemptusok lettek
a teljes jogúak, választók és választhatók, akik széles beleszólási
lehetőséget nyertek a közügyekbe,
ingyen vagy alacsony bérért használhatták a közlegelőt, és elővételi
joguk volt az ingatlanvásárlásoknál. A kevesebb terhet vállaló irredemptusok választói jogot nem,
de néhány gazdasági kedvezményt
és előjogot nyertek, a földnélküli,
de szabad zsellér lakosok pedig a
maguk munkájából éltek. Számos
munkavállaló és bérlő is érkezett
Félegyházára, őket tartózkodóknak
nevezték, akik sokszor tíz év után
sem kapták meg a lakosi jogot, és
nem vásárolhattak ingatlant, ami
nélkül nem válhattak redemptussá
sem.
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

Hirdetés

13 évesek lettünk!

Ne légy babonás, nyerj okosórát TE!
Születésnapi nyereményakciót hirdetünk,
amelynek főnyereménye egy Xiaomi okosóra!
2020. május 18. és június 5. között mindenki,
aki 5.000 Ft felett vásárol üzletünkben,
részt vesz a sorsoláson!
Sőt! Ez idő alatt minden

Szabadtéri muzsikával vitt változatosságot a szomszédok és
arra járók eseménytelen karantén napjaiba dr. Francia László
és dr. Tóth Ákos. A két előadó
– ki-ki saját teraszáról – a Liszt
Ferenc és a Munkácsy utca ta-

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Jaksa Szofi (anyja
neve: Nánási Fanny), Szűcs Rózsa
(Tóth-Péli Rózsa)
MEGHALTAK: Lászki István,
Lajos Tibor – Kiskunfélegyháza,

lálkozásánál vasárnap esténként
adott alkalmi koncertet. Tárogatójukon magyar népdalokat és
klasszikus műveket szólaltattak
meg. Ígéretük szerint a hagyomány nem is szakad meg, amíg
lelkesedésük és a karantén kitart.
Nagy István László, Szlovák Tibor,
Szeverényi Istvánné Mendi Margit,
Vörös László Mihály – Kecskemét,
Horváth Lajosné Gyóni Piroska Rózsa – Kiskunmajsa, Tóth Béla – Kocsér, Karazsia Sándorné Tasi Jolán
Anna – Szentkirály

és

terméket

13%-al olcsóbban árusítunk!
TOVÁBBÁ kisorsolunk még gyerek okosórát,
és egy CAT víz-, por- és ütésálló telefont! A sorsolás
2020. június 5-én, pénteken 15 órakor lesz!

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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