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Idén is lesz nyár a parkfürdőben

– Hogy élték meg a szüneteltetés heteit?
– Hidegzuhanyként ért bennünket az ország összes fürdőjét
érintő bezárás, ami valójában a

nyitvatartás szüneteltetése volt.
A vele járó bizonytalanság mindenkit megviselt. Az elmúlt két
és fél hónapban mi mégis arra
készültünk, hogy a fürdő újranyi-

tását legkésőbb a nyári szezonra
engedélyezik. Hiszen a nyári kánikulában nem lehet az embereket
otthon tartani, a szabadvízi fürdőzéshez képest pedig a szigorúan
ellenőrzött és megfelelő hatósági
kontroll alatt üzemelő fürdők biztonságosabbak. Ennek megfelelően összeállítottuk a munkatervet,

amely alapján a takarítás, fertőtlenítés és karbantartási feladatok mellett kertészkedés, festés
és egyéb munkák is szerepeltek.
A feladatokkal jól haladtunk annak ellenére, hogy több kollégám
csaknem egy hónapig a városi
zöldfelület karbantartási, festési
és egyéb munkákban segédkezett.

LAPUNK LEGKÖZELEBB AUGUSZTUS 28-ÁN JELENIK MEG!

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Fantoly Márton

Hosszú szünet után június 5-én ismét megnyitja kapuit a Félegyházi Termál Parkfürdő – tudtuk meg Kelemen József fürdővezetőtől, akit többek között az újranyitás körülményeiről kérdeztünk.
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Folytatás az 1. oldalról!

– Milyen feltételek mellett
működhet idén nyáron a fürdő?
– A június 5-én esedékes nyitásról fontos tudni, hogy a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK)
utasításait követve a fürdő csak a
kültéri medencéket, azok közül is
az úszó és a csúszdás gyermekmedencét nyithatja meg. Az úszómedencét csak úszni tudók, a gyermekmedencét pedig kizárólag 12
év alatti gyermekek használhatják.
A termálmedencék megnyitását,
illetve a fedett uszoda medencéit,
a szaunát és a gőzszolgáltatást
nem indíthatjuk el. A fürdő üzemeltetési szabályzatának megfelelően
a külső rész, azaz a strand nyitvatartási ideje hétfőtől vasárnapig 9

Idén is lesz nyár a parkfürdőben
órától 20 óráig tart. Nem lesznek
megtartva az éjszakai fürdőzések.
A délelőtti úszójegyek 9 órától délig lesznek érvényesek, délutáni
úszójegyek pedig nem válthatók.
A március 16. előtt vásárolt bérletekre 81 nap hosszabbítást adunk.
Az előírásokkal összhangban a
fürdő egyidejű befogadóképessége
270 fő lehet, ami azt jelenti, hogy
nagyon szigorúan kell ellenőriznünk a vendéglétszámot. Ezért a
kötelezően viselendő karszalag
500 forint kaucióhoz lesz köt-

Emlékezés
a félegyházi hősökre
Május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján koszorúzással emlékeztek meg Kiskunfélegyházán az első és második világháború félegyházi hőseiről.
A Felsőtemetőben felállított emlékműveknél a város nevében Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek, valamint a Jobbik
helyi szervezete képviseletében
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Kollár László, F. Juhász Péter
és Makány Mátyás helyezték el a
tisztelet koszorúit, majd Hajagos
Gyula atyával közösen mondtak
imát az elhunytak üdvéért.

ve. (Amikor a fürdő elhagyásakor
a vendég leadja a pénztárban a
karszalagot, visszakapja a kaució
összegét.) Nem lesz érvényben a
tavaly bevezetett kilépőjegy, továbbá a kilépés a fürdő elhagyásának
számít, és a létszámkorlát miatt
nem tudjuk garantálni, hogy a távozót vissza tudjuk engedni.
– Milyen higiéniai előírásokat
kell betartania a fürdőzőknek?
– A fürdőbe látogató vendégek
néhány szigorú előírással fognak
találkozni, amelyek közül több már
nem ismeretlen számukra. Zárt
térben, azaz a fogadótérbe belépve a maszk használata kötelező
lesz. A bejárati ajtónál a cipőtalp
fertőtlenítőn keresztül kell haladni,
ezt követően kötelező az alkoholos kézfertőtlenítő használata. A
fürdő területén a papucs használata kötelező. A vízbelépés előtt
kötelező a szappanos előfürdő,
medencevízbe csak ezt követően
szabad lépni. A megszokott útvonal helyett az öltözőből a strand
az uszoda felé nem lesz járható,
csak a büfé melletti vészkijáraton
Hirdetés

lesz megközelíthető. Fontos a nem
családtagok között a két méter védőtávolság megtartása.
– Lesznek-e edzések, nyári
táborok?
– Visszatérnek az egyesületi
edzések, e célra több idősávot jelöltünk ki elkerülendő a nagyobb
tumultust. Hétfő, szerda, péntek
18.30-tól 20.00 óráig, kedd, csütörtök 18.00-20.00 óráig, valamint
hétfő és szerda délelőtt 9.00-11.00
óráig használhatnak maximum két
pályát az egyesületek a kültéri
úszómedencében. A nyári szünidőre már érkeznek a nyári táborokkal
kapcsolatos megkeresések, amelyek egyeztetése folyamatban van.
– Lehet-e tervezni egy ilyen
szezonra?
– Bízunk benne, hogy a korlátozásokat hamarosan enyhítik és az
uszoda, illetve a többi medence is
elérhetővé válik a fürdőzők számára. Néhány meglepetéssel is
készülünk, apró fejlesztések ezek,
amelyek a pihenést, a kikapcsolódást szolgálják. De ezekről győződjenek meg inkább személyesen!
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Újra működnek az óvodák
A többi vidéki városhoz hasonlóan a félegyházi óvodák is megnyitották kapuikat május 25-étől. Csernus Krisztina óvodavezetőt az
új helyzetben alkalmazott szabályokról kérdeztük.
– Nagyon örültünk, hogy a törvényi előírások lehetővé tették
az óvodák számára a működést,
már nagyon hiányoztak a gyerekek a kollégáknak – mondta el az
óvodavezető. – A köznevelésért
felelős államtitkár bejelentését
követően rengeteg dolgunk volt,
hogy zavartalanul fogadhassuk
az ovisokat: fel kellett mérnünk a
szülői igényeket, megrendelni az
étkezéseket, fertőtleníteni az eszközöket… Új házirendet is készítettünk, amelyben egyértelműen
lefektettük a mindenki számára
kötelezően betartandó szabályokat. A szülőket érintő legfontosabb szabály, hogy nem mehetnek

be az intézményekbe. Az óvónénik
átveszik tőlük a gyerekeket, és ez
a rend érvényes a délutáni hazamenetelre is.
Megkértük a szülőket, hogy a
gyermekek minél kevesebb tárgyat
hozzanak be, azokat is fertőtlenítve. Sajnálatos módon a puszit, a
simogatást és az ölelést most mellőznünk kell, amiért dicsérő szavakkal, közös meséléssel kárpótoljuk a kicsiket. Betegség esetén a
gyermek orvosi igazolás ellenében
jöhet csak vissza a közösségbe. Jó
időben igyekszünk sokat a szabadban tartózkodni, altatásnál pedig
törekszünk az ágyak közötti megfelelő távolság fenntartására – tá-

jékoztatta lapunkat Csernus Krisztina, aki kiemelte: jelen helyzetben
nem kötelező az óvodába járás,
igazoltnak tekintik azoknak a gyermekeknek a hiányzását, akiket inkább még otthon tart a család.

Közösségi térrel születik újjá
a volt Vasas-pálya
Hamarosan új sport- és szabadidőközpont létesül a félegyházi
volt Vasas-pálya területén. A fejlesztés aktualitásairól Farkas Mihály projektmenedzser elmondta, hogy a támogatási szerződés
megkötése és a pályázat benyújtása között eltelt két és fél év
miatt a kiviteli költségek olyan mértékben haladják meg a kivitelezésre kapott támogatást, hogy az többlettámogatási igény
benyújtásával nem kezelhető. Ezért született az a döntés, hogy
a tervezett fejlesztést két ütemre bontva valósítja meg az önkormányzat. Az első ütemben többek között a nyitott közösségi tér
kialakítása, a sportpálya megújítására, szolgálati lakás kialakítása, két darab szociális bérlakás vásárlására és felújítására, és
közbiztonsági fejlesztésekre kerül sor.
Mivel idén május 29-i beadási határidővel ismét megnyíltak
Bács-Kiskun megyében a TOP
szociális
városrehabilitációs
pályázatai, a félegyházi önkormányzat pályázatot nyújtott be
a második ütem megvalósítása
érdekében a Leromlott városi
területek rehabilitációja című

felhívásra, 233 millió forint, továbbá a kapcsolódó ESZA-fejlesztéseket tartalmazó A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex
programok című felhívásra 69,9
millió forint támogatási öszszeggel. A második ütem nyolc
darab szociális bérlakás felújí-

tását tartalmazná a kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztésekkel. A
pályázatok benyújtásával a Vasas-pálya és környezetének megújulása két projekt keretében, az
önkormányzati önerő minimalizálásával történhet meg.
Az új komplexum nemcsak a
környékben élők, hanem az egész
város lakosságának szolgálatába áll majd játszótereivel, fitnesz,
kosárlabda és futópályáival, zöldfelületeivel. A körbekerített új
sportparkot térfigyelő kamerákkal
is ellátják. Az épülő új helyiségek
közül néhányat – többek között egy
szolgálati lakást – a polgárőrség
használ majd. Ettől többek között
a környék közbiztonságának javulását várják. A beruházással a
Bankfalu eddig elhanyagolt része
kel új életre.
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ENYHÍTÉS
A PIAC
látogatásában
Június 5-én, péntektől korhatár nélkül, bárki látogathatja a
reggeli nyitástól a félegyházi
piacot. A 65 év felettieknek
kötelezően kijelölt idősáv 11
és 12 óra között lesz, vagyis
ebben az időszakban kizárólag ők tartózkodhatnak és vásárolhatnak a piacon. Maszk
használata nem kötelező, de
ajánlott.

Megkezdődött
a beiratkozás
a művészeti
iskolába
Megkezdődött a beiratkozás a
Kiskunfélegyházi Balázs Árpád
Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az eljárás rendhagyó keretek
között zajlik, amelyről Kis-Fekete Vilmos, az iskola igazgatója tájékoztatta lapunkat. Az
igazgató elmondta, hogy a beiratkozás módja idén nem személyesen történik, hanem egy
online felületen lehet megadni
az adatokat és kiválasztani azt
az ágat a művészeti képzések
közül, amelyik iránt érdeklődik
a gyermek.
Egy videó készült ez alkalomból, ami az évente ilyenkor
szokásos hangszerbemutatót
hivatott helyettesíteni. Normál
esetben ez az időszak arról
szól, hogy az általános iskoláskorú gyermekek személyesen
megismerkednek a hangszerekkel, a művészeti ágakkal különböző bemutatók által, ám ez
most a járványügyi helyzet miatt lehetetlen. Ezzel a videóval
próbálták a hiányt pótolni.
A következő linken elérhető a beiratkozási lap:
https://forms.gle/
wTCCSRX5PwnmQsGN8
További információ kérhető a
művészeti iskola elérhetőségén
a 76/560-006-os telefonszámon. Jelentkezni június 20-áig
lehet.
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Működik a szökőkút
Sokak örömére egy ideje működik a főtéri nagy szökőkút. Egyelőre minden nap
16, 18, 20 és 21 órakor kezdődik a program, amely 15 perc hosszú. A rendszer
szélérzékelős, így nagyobb szélben a vízoszlop alacsonyabb. A víz, az épített
környezet és az éjszakai kivilágítás látványa számos amatőr és profi fotóst
megihletett. Ebből készítettünk egy albumot. Fogadják szeretettel!

KÖRKÉRDÉS: Hogy tetszik a főtéri szökőkút?
Május 21-én indították el a nagy főtéri szökőkutat, amely mintegy 40 négyzetméteren vizes attrakcióval, fényjátékkal szórakoztatja a járókelőket meghatározott délutáni és esti időpontokban. Az óránkénti 15 perces műsorokat nagy érdeklődés
övezi, sokan családostól érkeznek a programra. A legkisebbek a vízfalak között sétálva fedezik fel Félegyháza legújabb
látványosságát.

Mezei Attila (39): – Szerintem a
környék egyik legjobb szökőkútját
építették meg a városban. Mindenképpen kuriózum és úgy látszik, nagy népszerűségnek örvend
a félegyháziak között. A városkép
és a város megítélése szempontjából is sokat számít. A szökőkút
a főtéren van, mindenki itt közlekedik. Feldobja a városképet, és

egyfajta látványosságként szolgál
esténként. A kíváncsiság miatt
jöttem ki én is. Most, hogy nincsenek egyéb szabadtéri programok,
ez éppen elég ok, hogy az emberek kisétáljanak a főtérre.
Vörös Rezső (71): – Nagyon szuper ez a szökőkút, alig vártam az
elkészültét. Először azt hittem,
hogy csak a könyvtár előtti kicsi

szökőkút lesz. Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy az
Ótemplom előtt is készül egy. Jó
látni, hogy a kisgyermekeknek nagyon tetszik, sokan bemennek a
szökőkút belsejébe. Nagyon ötletes és hangulatos.

Varga Csenge (9): – Nagyon tetszik a szökőkút. Azt szeretem
benne, hogy világít és változtatja a színét. Még nem mentem
be a közepébe, nem szeretnék
vizes lenni, de később lehet,
hogy kipróbálom. Más városban
láttam már hasonlót, ezért is
vártam, hogy elkészüljön. El is
neveztem Kiskunfélegyházát kis
Budapestnek.

Nagyné Tapodi Tímea (35): –
Meglepődtem, hogy milyen sok
embert érdekel az új szökőkút és a
hozzá kapcsolódó fényjáték-program. A gyerekeimnek, Martinnak és Máténak nagyon tetszett,
most látták először. A fények és
víz magasságának változása nagy
élményt nyújtott számukra. Kicsit még hideg a víz, de a nyári
forróságban kellemesebb lesz. Jó
volt látni ennyi embert, kicsit már
elszoktunk a tömegtől. Nem kell
nagyobb városokba menni, hogy
ilyen sok szépséget lássunk. Séta
valamelyik parkban, vagy a szökőkút látványa igazi kikapcsolódást
nyújt mindenkinek.
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2023 év végéig kell
engedélyeztetni a kutakat

2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra
Magyarországon. Erről a parlament döntött még május 19-én.
Legutóbb 2018-ban módosították
a vízgazdálkodási törvényt, akkor

2020 december 31-éig adtak haladékot a fúrt kutak tulajdonosainak

a bírság alóli felmentést biztosító
vízjogi fennmaradási engedély beszerzésére. A fennmaradási engedély kérelmezésének határidejét
most 2023 végéig meghosszabbították. A módosítás július elsejétől
lép hatályba.
Magyarországon több százezer
ingatlantulajdonost érint az engedély nélkül, de ettől még nem
feltétlenül jogszerűtlenül létesített
és működő fúrt vagy ásott kutak
utólagos engedélyeztetése, vagyis
működtetésükhöz a használatba
vételi engedély kérése a helyi önkormányzat jegyzőjénél. 1992 előtt
ugyanis nem kellett engedély, illetve bejelentés kútfúráshoz. Maga az
engedélyezési eljárás illetékmentes, a megadásához azonban kell
a kút összes lényeges paraméterét
rögzítő szakvélemény képesített
és hivatalosan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. Ennek ára
helyszíntől és vállalkozótól függően 50 ezertől akár 150 ezer forintig terjedhet.

Munkahelyvédelmi támogatást kapott
a Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet

Öt cég, közöttük a Petőfiszálláson működő Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet képviselőinek adott át munkahelyvédelmi bértámogatói okiratot Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter május 26-án, Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen. Az eseményen jelen voltak Bányai Gábor, Font Sándor,
Lezsák Sándor, Salacz László és Zombor Gábor országgyűlési
képviselők is.
Ván Jenő a szövetkezet elnöke
lapunknak elmondta, hogy nagyon nagy segítség ez számukra, hiszen dolgozóikat – nehezen
ugyan –, de meg tudták tartani –
csökkentett munkaidővel és bérrel. Május elsejétől július végéig
már a kieső munkabér 70 százalékát pótolhatják a támogatásból.
– Egyelőre nem tudunk teljes
kapacitással dolgozni, mert a

vírushelyzet miatt a megrendelések nagyon visszaestek. Reményeink szerint júniusban már
ki tudjuk használni teljes kapacitásunkat. Ha helyreáll a régi
menetrend, a fizetések is normalizálódnak. Addig is dolgozunk a
piacok kiépítésén. Törekvéseinknek már mutatkoznak is az eredményei. A tejtermelő gazdáktól
természetesen eddig is minden

alkalommal felvásároltuk a tejet
és gondoskodtunk az értékesítéséről is. Igaz, hogy partnereink a
rendkívüli helyzetre hivatkozva
jelentősen csökkentették a felvásárlási árakat – tette hozzá az
elnök.
A támogatási okirat átadásakor
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter hangsúlyozta: a munkahelyvédelmi bértámogatást országosan 9500 vállalat vette igénybe, ami 125 ezer
munkavállalónak jelent többletbért. Salacz László beszédéből
pedig kiderült, hogy Bács-Kiskun megyében 534 cég összesen
6560 munkavállalója részére igényelte és kapja meg a segítséget.
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Ismét van
személyes
ügyintézés
Visszaállította távhőszolgáltatási ügyfélszolgálatán a
személyes ügyintézést a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit
Kft., az alábbi feltételekkel.
Ügyintézéshez kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk,
vagy sál, továbbá az ügyféltérben kihelyezett kézfertőtlenítő
használata. Személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálati helységben egyszerre egy
ügyfél tartózkodhat – kivétel a
tulajdonosváltás, amikor az eladó és a vevő együttes jelenléte
szükséges.
Kérik, hogy a várakozó ügyfelek az ügyfélszolgálati iroda
előtt megfelelő távolság betartása mellett várakozzanak. A
papíralapú dokumentumokat az
ügyintézést megelőzően elektronikusan küldjék meg. Készpénz helyett átutalással, vagy
csoportos beszedési megbízással egyenlítsék ki számlájukat.
A melegvízmérők állásának
bejelentéséhez a továbbiakban
is mellőzik a papíralapú bejelentőlapokat, ez online mérőóra
bejelentő felületen történik. A
mérőóra diktálás minden tárgyhó 28-a és tárgyhót követő hónap 3-a közötti időszak. A határidőn túl érkező bejelentéseket
nem áll módjukban elfogadni. A
nem diktáló fogyasztók részére
átlagmennyiséget számláznak.
Ügyfélfogadás hétfőn 7 és 12,
szerdán 8 és 20 óra között van.
Az ügyfélszolgálatot a 76/461428-as telefonszámon, vagy
a tavho@kiskunfelegyhaza.hu
email címen lehet elérni.

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk nyári
szünetet tart.
Legközelebb
augusztus 28-án
jelenünk meg.
Mindenkinek tartalmas
nyarat kíván
a Félegyházi Közlöny
csapata!
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– 83 szarmatakori objektumot tártak fel Gátéron a Kiskun Múzeum
munkatársai egy március közepén
kezdődött ásatás során – tudtuk
meg dr. Knipl István régész, történész muzeológustól, a félegyházi
Kiskun Múzeum munkatársától. A
szakember elmondta: ebben volt
két árok, négy ház és többféle élelemtároló gödör. Töredékes kerámiák és állatcsontok is előkerültek,
amelyek már a múzeumban várják
a restaurálást. Ezután azok a darabok, amelyeket sikerül összeállítani, kiállításba kerülnek. Alapvetően
viszont a végállomás a szakleltár,
amely a nagyközönség számára
nem publikus. Az anyag így kutatható lesz, vagyis, ha régész, vagy
gátéri helytörténész szeretné a
későbbiekben megtekinteni, akkor
a múzeum lehetővé teszi számára.
A Kiskun Múzeum gyűjtőköre
a járás, vagyis a Kiskunfélegyházához tartozó településeken:
Bugacon, Bugacpusztaházán, Petőfiszálláson, Pálmonostorán, Gátéron talált leletek tekintetében
illetékes. A gátéri ásatás célzott
volt, hiszen az önkormányzat által
tervezett temetőbővítést kellett
megelőznie, mivel ismert régészeti
lelőhelynek számított a terület.
Kiskunfélegyházán például a
Bankfalu bizonyos utcái is ismert
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Befejeződött a gátéri ásatás

régészeti lelőhelyek, amit a telekkönyvben feltüntetnek. Amikor
valaki megveszi a telket, akkor
számolnia kell a régészettel, ott
feltárást kell végeztetnie.
Dr. Knipl István hangsúlyozta:
más a helyzet, ha a saját kertemben találok valamit. Az otthon talált dolgokról tudnunk kell, hogy
– még ha a saját udvaromon találtam is – a föld, amelyből előkerült,
a magyar állam tulajdona. Ettől
kezdve beszolgáltatási, bejelentési
kötelezettségem van. Volt már példa erre is. Például amikor csator-

názás során találtak szarmata sírt
Kiskunfélegyházán. Bejelentették,
szakszerű feltárás, leletmentés
történt, amely során edények,
gyöngyök kerültek elő. Ez a lelőhely mindaddig ismeretlen volt. A
régészeti munka fél napot tett ki,
így nem tartotta fel lényegesen a
beruházást.
A régész senkinek sem ajánlja
a fémdetektoros keresést, ugyanis – mint elmondta – néhány éve
szigorítottak a törvényen. Ennek
értelmében fémkeresőt összerakott állapotban külterületen még a

Biztonságos utazások – 2020
Mindenki sejthette, hogy ez
a nyár kicsit más lesz. Utazási szempontból biztosan.
Ezekben a pillanatokban próbál a turizmus talpra állni és
a helyzetük nagyon nehéz.
Vissza kell nyerni az emberek
bizalmát szolgáltatóként és
le kell győzni nagyon sok félelmet utasként ahhoz, hogy
minden visszazökkenjen a régi
kerékvágásba.
Olyan kézenfekvőnek tűnő dolgok
változnak meg és esnek más szabályozás alá, mint a lifthasználat,
a foglalás, a lábtörlők fokozott
használata, a medencék igénybevétele, svédasztalos étkezések.
Előtérbe kerülnek a telefonos
alkalmazások, amelyek akár szobaajtókat is nyithatnak majd bizonyos szállodákban. A szabályok
országonként és szállodánként
változhatnak, így, ha utazni szeretnénk, mindenképpen fontos
tájékozódnunk előtte. Utazási irodáknál, vagy a konzuliszolgalat.
kormany.hu oldalon nagyon hasznos információhoz juthatunk.

A Kiskun Nova Utazási Iroda
képviselője, Szetlikné Farkas
Szilvia, a Rádió Smile-nak adott
interjújában elmondta, hogy az
idei egy nagyon rövid szezon lesz
előreláthatólag. A szolgáltatók
kiterjedt biztonsági, higiénés és
egészségügyi előírásoknak igyekeznek megfelelni a saját dolgozóik és az utasok védelmében.
Komoly tárgyalások és egyeztetések folynak az Európai Unió

országai között, hogy minél biztonságosabban utazhassunk már
2020-ban is. Ennek alapján a preferált országok: Görögország, Törökország, Bulgária, Montenegró.
A megbeszélések során több ötlet
is felmerült, ilyen a turistaútvonalak létrehozása, amely alapján
egy meghatározott útvonalon,
meghatározott megállók közbeiktatásával juthatunk el az utazás
célpontjába.

csomagtartóban elhelyezni is illegális tettnek számít.
– Bár nagyságrendileg 15-20
százalékát ismerjük a lelőhelyeknek, a járás nagyon gazdag leletanyagban. A Kiskun Múzeumban tavaly megnyitott régészeti kiállítás
anyaga a neolitikum kivételével javarészt félegyházi, vagy a járásból
előkerült tárgy. A rézkortól a késő
középkorig gyakorlatilag 60007000 éve folyamatosan laknak itt
emberek, és ennek a nyoma ott
van a földben. Ez egy nagyon gazdag vidék – szögezte le a régész.
– A belföldi utazásokat tekintve nem a szállodák az elsődleges
célpontok – tette hozzá Szetlikné. – A tanyasi turizmus virágzik
jelenleg. Minél távolabb a várostól, az emberektől, minél közelebb a természethez. A néhány
napos gyors utazások a felmérések alapján meg fognak szűnni,
és a helyüket az öt-hat napos pihenések veszik át. A szezon vége
jelen állás szerint október végére
tehető.
Az utazás módjainál is változásokkal kell számolnunk. Teljes
kapacitással nem mehetnek a
buszok, a klímarendszer tisztítására fokozott figyelmet kell fordítani, és folyamatos fertőtlenítési
munkákat kell a menet során
végezni. Repülőterekre csak utasok léphetnek be, kísérők nem. A
hőmérséklet mérése és a maszk
használata kötelező lesz, a gépen
az catering (étel- és italfelszolgálás) szolgáltatás megszűnik. Automata csomagfeladó rendszert
vezetnek be, az érintkezéseket ezáltal minimalizálják. A kézipogygyász tekintetében azt kérik, hogy
a lehető legkisebb méretű legyen
és csak egészséges személyek
repülhetnek.
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A karanténidőszakban is kihívást talált Kiss Zoltán: elkezdett lócákat készíteni. Sokoldalúságára persze nem ekkor
derült fény, három gyermek
édesapjaként
kedvtelésből
vőfélyként
tevékenykedik,
emellett 18 éve az Ótemplom
karbantartója,
sekrestyése,
harangozója és gondnoka.
Beszélgetésünk során egy érdeklődő, minden iránt nyitott,
rendkívüli kreativitással megáldott ember portréja rajzolódott ki, aki mindig igyekszik a
lehető legjobbat kihozni abból,
amit elé sodor az élet.
1991-ben szerzett ács szakképesítést, majd azonnal munkába állt
a szakmában. 2000-ben, feleségével, Mártival építeni kezdték a
házukat, így az addigi keresetet
kiegészítendő, éjjelenként mosogatást vállalt a pizzériában. Amikor elkészült a ház, megkérték az
akkori plébánost, Talapka Istvánt, hogy szentelje meg azt. A
plébános ezt meg is tette, s amikor megtudta, hogy mi mindent
készített saját kezűleg a ház ura,
dolgozni invitálta. Hiszen nagy
szükség volt az Ótemplomban egy
olyan emberre, aki mindent meg
tud javítani és oldani. Előbb karbantartó volt, majd a gondnoki és
sekrestyés feladatokat is rábízták. Ennek már 18 éve.
Kiss Zoltán ma is nagyon örül
annak, hogy így alakult az élete.
Bár – mint mondja – sok feladat
van, és eleinte nehéz volt megszokni a környezetet, ma már otthonosan mozog ebben a közegben.

Egy elégedett ember

Látszólag a véletlen hozta
Zoli életébe a vőfélykedést is.
Ő ugyanis azt hitte, hogy násznagyként vesz részt egyik barátja
esküvőjén, de mint az esemény
előtt egy hónappal kiderült, vőfélyként számítottak rá. Azt
mondja, akkor is, később is úgy
érezte, hogy ilyet soha többé nem
vállal. Aztán mégis… Az első alkalom után két helyre is hívták
hangulatfelelősnek, és lassanként ez a „szerelem” is megérett

az életében. Kiforrott a stílusa,
megtalálta a saját hangját. Már
évek óta szervezője a Sarlós Boldogasszony plébánia jótékonysági eseményének, a vőfélytalálkozónak is.
Emlékezetes alkalmakból nincs
is hiány: például amikor a Brassó
melletti Szecsele városban a szertartás a déli órákban kezdődött,
aztán a lakodalom kora délutántól
mindössze éjfélig tartott. Ott ez
volt a szokás és a kétóránkénti tá-
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lalás, így éhen biztosan nem maradtak a vendégek. Volt példa arra
is, amikor az öngyilkos hajlamú
vőlegényt kellett megnyugtatni és
lefektetni, a lakodalmat pedig a
házaspár egyik tagjával, a menyasszonnyal levezetni. Úgy tartja,
hogy mindegyik esetből tanult, az
élete gazdagodott. Úgy a rengeteg
felemelő pillanattól, mint a negatív dolgoktól.
A famunkákkal mindig szívesen
foglalkozott, de miután úgy hétnyolc évvel ezelőtt egy darab fából Jézus arcát ábrázoló karcolt
munkát készített, egyre inkább elmélyítette tudását, aminek eredményeként faragott órák, képek
sora született meg.
– Nekem ez a levezetés, a pihenés, amikor hazaérek este, vagy
ebédidőben. De csak ilyen családi háttérrel megy ez, ami nekem
megadatott. Márti nélkül semmi
nem lenne – tette hozzá.
A vírushelyzet miatti otthonlétek újabb örömforrást hoztak az
életébe: kezei között megszületett
az első lóca, amit nem csak szép
és mutatós, de hasznos népi bútornak is tart. Zoltán tervei között
szerepel még sok hasonló, de egy
dologban biztos: a népi vonaltól
nem kíván eltávolodni. Azt mondja, olyan hobbitevékenységek
ezek, amelyek nem fárasztják, inkább feltöltik egy nehéz nap után.
Boldogságként él meg minden
egyes elkészült darabot, és éppen
addig akarja folytatni, amíg ez így
marad. Hát, ilyen tervei vannak
egy elégedett embernek, aki így
nyilatkozik: „Elégedett vagyok,
teljes az életem.”

Megújul a százéves iskola Petőfiszálláson
Egyik legöregebb iskolájának
felújítását végzi a petőfiszállási önkormányzat. A mintegy százéves iskolát megvásárolták, az átalakítások
megkezdődtek.
A volt intézmény forgalmas főút
mellett van, ami reményt ad arra,
hogy nagyon sokan megállnak ott,
és megnézik a település életét
bemutató kiállításokat, amelyek
bemutatják a helyi kézművesek,
népművészek munkásságát és a
településtörténeti
dokumentumokat, valamint a Péteri-tó változatos és egyedi növény- és állatvilágát, ezek mellett pedig egy
kápolnát is kialakítanak – mondta
el Szász János polgármester.

A harangláb már elkészült. A
kápolna harangja is rendelkezésre áll, amit 1929-ben Slezák

László harangöntő készített.
A felszentelt harang éveken át
a félegyházi tanyavilágban élő-

ket hívta szentmisére a bugaci
gazdakör kápolnájába. Mivel később oda új harangot önttettek,
így ez a kis harang használaton
kívül maradt és most a félegyházi Szent István Templom plébánosának, Hajagos Gyulának
a közbenjárásával került Petőfiszállásra. A harangot ünnepi
szentmise keretében vette át a
képviselő-testület. A „bronz hívószót” a fehér barátok a szentkúti kegyhelyen őrzik addig, amíg
el nem készül az egykori iskola
kápolnája.
Az iskola megvásárlását és
átalakítását dr. Bábel Balázs, a
Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye érseke, illetve a pálos plébánia is támogatta.
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Akiért a harang szól…

In memoriam

Bense Sándor

nyugalmazott főkántor,
kántortanító
Kiskunfélegyházán született 1931.
november 18-án, egy sokgyermekes család 11. gyermekeként.
Édesapja városi kézbesítő, édesanyja háztartásbeli volt, egyszerű,
dolgos, vallásos emberek. Az otthoni nevelés határozta meg egyéniségét, gondolkodásmódját, világnézeti felfogását.
Az elemi iskola ötödik osztálya
után a nyolc osztályos gimnáziumban tanulhatott tovább, de az alsó
négy osztály elvégzése után átiratkozott az Állami Tanítóképző Intézetbe. Ennek két oka volt, szülei
szerény anyagi helyzete és a zene
iránti fokozott érdeklődése. Szívesen emlékezett korábbi iskoláira,
de a tanítóképzőben a hasonló
családi körülmények között nevelkedett tanulótársai jelentették számára az igazi barátokat. A magas
képzettségű tanárok nemcsak tanítottak, de neveltek is, igazi magyar tanítókká képezték diákjaikat.
A képzőben még az 1947-48-as
tanévben kántorképzés is volt. A
leendő kántortanítók az orgonával
is megismerkedhettek, ami élete
meghatározó hangszere lett. Az
iskolák államosítása során a kántorképzés megszűnt, ilyen jellegű
tanulmányait csak a tanítói oklevél
1951-ben történő megszerzése
után, egyházi keretek között tudta
folytatni. A képesítővizsga után az

1952-53 tanévre, Ágasegyházára
került. Itt a felső tagozaton éneket, testnevelést és a 8. osztályban
matematikát tanított. Egyúttal a
8. osztálynak lett az osztályfőnöke. Az igazgató kérésére sikeresen
megrendezte az első tornaünnepélyt zenés gyakorlatok betanításával és atlétikai számokkal. 1953
novemberében katonai szolgálatra
hívták be, Budapesten a főírnoki
irodába kapott beosztást.
Leszerelése után 1955-ben Gátérra került, ahol 3 éven keresztül
tanított. Az 1958-59–es tanévre
Fülöpjakab területén egy tanyai
iskolába helyezték. Innen az 196061-es tanévben Kiskunmajsa Leányiskolájába került, elsősorban,
mint énektanító. A kántori hivatásról nem mondott le, az erre vonatkozó oklevelet az egyház által beindított kántorképzőben szerezte
meg Budapesten, 1959-ben.
Az ötvenes, hatvanas években a
„kettős foglalkozást”, mármint a tanítást és kántorizálást együtt végezni a kor szelleme miatt nem lehetett.
Bár tanítani nagyon szeretett, a kántori pályát választotta, ahol szabadon orgonálhatott. Ez nem jelentette
azt, hogy kapcsolatai megszakadtak
volna más ideológiai nézetet valló
ismerőseivel, barátaival. Egész életében azt kereste, ami összeköt és
nem azt, ami szétválaszt.

KÖNYVTÁRSAROK
Nyári hírek
A koronavírus-járvány miatt a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár személyesen még nem látogatható, ám nem maradnak olvasnivaló nélkül
az igazi könyvmolyok. A könyvtárosok a 65
éven felülieknek csütörtöki és pénteki napokon
házhoz viszik a kért könyveket.
Júniustól az intézmény munkatársai – az időjárástól függően – számítógéppel kitelepülnek
a könyvtár főbejárata elé, ahol visszaveszik a
kikölcsönzött könyveket, átadják a korábbi ké-

Bense Sándor 1958-ban megnősült, és egészen 2014. június
30-áig boldog házasságban élt
Marianna feleségével, annak hirtelen jött haláláig. Házasságukból
4 gyermekük született, majd 9
unoka és 3 dédunoka látta meg a
napvilágot.
A kiskunfélegyházi Szent István
Templomban 1961 Szilveszterén
iktatták be, és lett az egyházközség főkántora. Fiatal kántorként
fellendítve az egyház zenei életét,

résre összeállított könyvcsomagokat és felveszik az olvasók dokumentumok iránti igényét.
A könyvtárosokkal piaci napokon, kedden,
pénteken 8 és 11 óra között, szerdán, csütörtökön 13 és 15 óra között találkozhatnak.
***
Már hagyománnyá vált, hogy a könyvtár ifjú
olvasói számára táborokat szervez. Június
29-étől a felső tagozatos diákokat öko-élménytáborba várja, július 6-ától az alsósok olvasótáborban vehetnek részt. A gyerekek egy
feledhetetlen hetet tölthetnek el olvasással,
játékkal, kézműveskedéssel és kirándulással.
Bővebb információkért érdeklődjenek telefonon: (76) 461–429.

énekkart alapított és vezetett abban az időben, amikor a fiatalságot
minden eszközt felhasználva próbálták a vallásos élettől elfordítani.
30 év kántori szolgálat után
ment nyugdíjba 1991. november
1-jén. Vasárnaponként még éveken
keresztül Petőfiszállás-Pálosszentkúton kántorizált.
Már nyugdíjasként, az ő csodálatos hangján hangzott fel a Himnusz
a Szent István-szobor szentelése
alkalmával 2005. augusztus 20-án.

***
Pályázatot írt ki
a városi könyvtárak számára
június 11-i benyújtási
határidővel a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök
beszerzésére. Ha városunk bibliotékája nyer
ezen a pályázaton, akkor a pultok elé plexifalat
helyeznek fel, amellyel védik a könyvtárosokat
és a látogatókat, valamint ózongenerátoros
berendezéssel biztonságosan fertőtlenítik a
könyveket.
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Mi virít?
Nagy Ágnes városi főkertész
segítségével a félegyházi főtér
pompás virágaiból fedezünk fel
ismét egy csokorra valót.
Itt a nagy völgycsillag (a kép elején rózsaszínben) és a léggömbhagyma (hátul fehér színben)
virít a főtéren. A nagy völgycsillag
hazánk dombvidékein, középhegységeiben is honos ritka, védett növény. A nyáron hosszan, kitartóan
virágzó, nagyon bájos növény szépsége a nemesítőket is foglalkoztatta, napjainkban a fehértől a sötét
bordóig terjedő színekben számos
fajtáját termesztik, kereskedelmi
forgalomban a védettség miatt csak
ezek kaphatók. Eredetileg szivárgóvizes, szellős, világos tisztásokon él.
Gyöktörzses, lassan terjedő növény,
tenyeresen mélyen hasogatott levelei fölött – akár 20-30 centiméter –
magas szárakon nyílnak az egyébként szárazvirágként is mutatós
virágai.
A díszhagymák talán kevéssé
használt, bár nagyon látványos, nyár
elején virágzó hagymás évelők. Egy
részük vágott virágként is nagyon
szép, a nárciszokat és tulipánokat
követik virágzási időben. Jellemzően lila, liláskék színű virágaikkal díszítenek, a fehér színű fajaik, fajtáik
viszonylag ritkák. Száraz területeken nagy melegben leveleik gyorsan
leszáradnak, ezért mindenképpen a
leveleket takaró növények közé érdemes ültetni őket.
Méhbalzsam, ápolka, indiáncsalán. A sokféle néven ismert növény
Észak-Amerikából származik, hazánkban leginkább a tűzpiros színű
változata ismert. A Félegyházára
ültetett faj késő tavasszal virágzik
halványlila színben, rendkívül lát-

Méhbalzsam

A nagy völgycsillag (a kép elején rózsaszínben)
és a léggömbhagyma (hátul fehér színben)

ványosan. Természetes élőhelyei
erdőszélek, erdei tisztások, bozótosok világos, napsütötte, vagy szűrt
fényű gyepes területek. Jól elviseli
a hosszabb száraz időszakokat, az
egyébként méhbalzsamokat gyakran megtámadó lisztharmatnak is
jól ellenáll ez a faj. Az elnyílt virágok
visszavágásával ezt az ellenállást
tovább erősíthetjük, esetenként
egy későbbi, gyengébb virágzásra
serkenthetjük a növényt. A méh-

balzsam valamennyi része erősen
aromás, illatos.
A lenti középső képen két érdekes növény látható: elől a kékvirágú lózsálya egy élénk színű
fajtája, hátul a mezei, vagy macedón varfű lila színű példánya. A
lózsálya Közép-Európától egészen
Nyugat-Ázsiáig vadon is előforduló
évelő vadvirág, nem túl száraz, üde
rétek látványos, 50 centiméter magas, nyáron hosszan virágzó növé-

Előtérben a kékvirágú lózsálya,
hátul a mezei, vagy macedón varfű
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nye. Nagy, bokros levelei fölött hoszszú szárakon hozza a körkörösen
egymás fölött csomókban ülő virágait. Az elvirágzást követő visszavágást ez a növény is meghálálja.
A varfű egy rendkívül igénytelen,
Európában is honos, a Nyugat-Dunántúlon nálunk is előforduló vadvirág. Kifejezetten szárazságtűrő, éppen ezért gyakran nem túl
hosszú életű, de számára kedvező
helyen elszórt magjaiból megújuló
növény. Hosszú virágszárain ülő kis
virágfejek rendkívül hangulatosan
lazítják az évelőágyak beültetését.
Az elnyílott virágok eltávolításával
látványosan meghosszabbítható a
virágzása.
A jobb oldali lenti képen egy jellemzően fehér színre tervezett növénykiültetés két nyár eleji virága
látható. Elől a gyapjas tisztesfű,
amely látványos fehéren szőrözött leveleivel és hajtásaival képez
erős színfoltot, míg hátul a piros
sarkantyúvirág egy fehér virágszínű fajtája található.
A tisztesfű Ázsiában sziklás,
törmelékes lejtőkön, cserjésekben
vadon él, tarackokkal terjedve alacsony szőnyeget képez. Kifejezetten
szárazságtűrő, tápanyagban szegény talajt kedvelő növény, amely
nedves, tápdús talajon csak rövid
életű. Szereti a sok napsütést,
egyébként kicsit extenzív gondozású kertekben régóta alkalmazott
évelő.
A sarkantyúvirág Dél-Európából
származó, ott sziklás, köves helyeken élő, ismert virágágyi évelő.
Szintén napot, meleget kedvelő,
némi szárazságot még elviselő,
erőteljes megjelenésű vadvirág.
Kertbe ültetve a virág visszavágásával másodvirágzásra serkenthető, egyébként magját elhullatva,
más növényeket is visszaszorítva,
erősen szaporodhat.

Elől a gyapjas tisztesfű, hátul a piros
sarkantyúvirág egy fehér virágszínű fajtája
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Hogy nézne ki az, hogy én
lapos kenyeret sütöttem!?
Szabó Győző 1979-ben kezdett el pékként dolgozni. Elkötelezettévé vált szakmájának.
Kezdőként több cégnél is dolgozott Kecskeméten, majd Félegyházán. Amikor 21 évvel
ezelőtt megalakult a Félegyházi Pékség, oda szegődött, és szándékai szerint innen is
fog nyugdíjba menni. A pékségben ma már vele együtt dolgozik felesége Incike, és lánya, Emese is. Győzővel a mintegy negyven év tapasztalatait összegeztük.
– Miért ezt a szakmát választotta?
– Amikor édesanyám a hatvanas években sütötte a kenyeret, és éreztem annak az illatát,
akkor ragadt meg bennem valami – illatok, ízek,
hangulatok –, amik később ehhez a szakmához

vonzottak. Amikor a barátaim – akik előbb végeztek az általános iskolában, mint én –, elmentek Nagykőrösre inasnak, péknek, én mentem
utánuk. Nem akartam sem esztergályos, sem
csőszerelő lenni, hanem csak pék. Én még azok
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közé tartozom, akik lapátos kemencén kezdték.
Ma már kevesen vagyunk, akik végigjárták a
szakma fejlődésének lépcsőfokait. Az első munkahelyem a Kecskemét és Vidéke Sütőipari Vállalat volt 1979-ben. Ebben az évben jó helyezést
szereztem országos szakmai versenyen és nagyon örültem, hogy rögtön munkába is állhattam.
17 éves voltam akkor, és mindig éjszaka dolgoztam. Később, 13 éven keresztül több pékségben
megfordultam. Kunszálláson, a P&P pékségben
sütöttem a kenyeret kilenc és fél évig. 1999-ben,
amikor megalakult a Félegyházi Pékség, akkor
hazajöttem dolgozni, azóta is itt vagyok.
– Mi az a szépség a pék mesterségben,
amiért ennyire ragaszkodik hozzá?
– Az, hogy minden egyes nap jó minőségű terméket kell produkálni. Ebben a szakmában nem
nagyon lehet tévedni. Ha valaki mégis téved,
akkor nagyon nagy mennyiségű selejtet gyárt.
Hogy nézne ki az, hogy én lapos kenyeret sütöttem! Ennek a szakmának nagyon sok szépsége
van. Az egyik az, hogy mindig tiszta körülmények között dolgozunk. Nekem az éjszakázás
sem jelent gondot, mert az első tíz évben megszoktam, sőt ma már csak így szeretek dolgozni. Akkor csend van és nyugalom.
– Az a mondat, hogy „mindennapi kenyerünket add meg…”, gyakran eszébe jut?
– Igen-igen! Én valamikor ministráltam a
templomban, és a Miatyánkot nagyon sokszor
el kellett mondani. Az abban megfogalmazott gondolat magasabbrendű, de igaz a mindennapjainkban. Mi megsütjük a mindennapi
kenyerünket.
– Büszke a munkájára?
– Hogyne! Főleg arra, hogy ilyen hosszú időt bírtam ki ebben a szakmában. Ez ma már nem jellemző. Szakmatársaim kilencven százaléka már
pályát módosított, sokan külföldön dolgoznak. Én
is mehettem volna, mert hívtak, és a fizetség is
tízszerese lett volna az itthoninak, de nem mentem. Olyan honvágyam lett volna, amit nem tudnék elviselni. Én, ha elmegyek Szentesre horgászni egy-két napra, már akkor is föltámad bennem
a honvágy. Volt, amikor hamarabb is jöttem haza.
Nem tudtam elviselni még ezt a harminc kilométeres távolságot sem. Százszoros fizetésért sem
mentem volna el, mert szeretem ezt az országot
a maga hibáival, bajaival egyetemben.
– Milyen a jó pék?
– Nem iszik, nem dohányzik, és 44 éve dolgozik a pékségben. Na, jó, ez csak vicc volt.
Találkoztam az évtizedek során nagyon sok
emberrel. A jó pék soha nem engedi meg
magának, hogy termékével bármi baj legyen.
Megpróbálja a legjobb, legszebb, legfinomabb
kenyeret sütni.
– Szóljunk egy pár szót a családról is.
– Feleségem Incike, és egyik lányom Emese,
aki cukrásznak tanult, itt dolgozik velem együtt.
Bettina lányom az egészségügyben végzi munkáját, és már két unokámmal együtt látogat
meg bennünket. Boglárka lányom pedig a Móra
Ferenc Gimnáziumban tanul. Ő nem fogja a pék
szakmát választani, mert a grafikai, művészeti
tanulmányok vonzzák elsősorban. De ez nem
baj. Soha nem szóltunk bele gyermekeink pályaválasztásába. A fő az, hogy azt csinálják, amit
szeretnek, amiben jól érzik magukat, és tisztességgel helyt tudnak állni.

Hájas Sándor
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Megérkeztek a gyurgyalagok
Mintegy hétezer kilométer
megtétele után hazatértek az
Egyenlítő déli részéről gyurgyalagjaink. A Kiskun utca
végén féltve őrzött homokrézsűkön
kialakított
fészkelőhelyeken körülbelül 50
partifecske már megkezdte a
költést. A gyurgyalagok közül
15 fészkelt be eddig – mondta
el lapunknak Meizl Ferenc, a
Madárbarát Klub vezetője.
A színekben pompázó madarak
hajnali öt óra körül már láthatóak a félegyházi égbolton, ahogy
vadásznak a rovarokra. Meizl Fe-

11

renc arról is beszámolt, hogy az
önkormányzat a régebbi fészkelőhelyet is felújítja, a hamarosan
pedig építenek a homokfal mellett egy három méter magas, két
méter szélességű állványzatot,
ahol tálakat helyeznek ki, feltöltve vízzel és sárral, hogy gondoskodjanak a madarak itatásáról és
segítsék fészekrakásukat. Ezen
az állványon elhelyeznek 20
műfészket is, amiktől a molnárfecskék megtelepedését remélik.
Újabb kerítést is építenek, hogy
senki ne zavarhassa a madarakat. Természetesen ezt úgy teszik, hogy a kíváncsiskodók, az
óvodás és iskolás csoportok jól
láthatóan megfigyelhessék a madarak mindennapjait.

Jótanácsok növényvédelemből Bőséges az
Kert hiányában sem kell lemondanunk a friss, egészséges zöldségekről és a színekben
gazdag, virágos környezetről. Fekete István, a kiskunfélegyházi Frézia Virágkertészet
tulajdonosa és Lászlóné Virág Bea – a szintén félegyházi székhelyű Lászlónék Kertészete társtulajdonosa – egyszerű, de praktikus tanácsokkal látott el a balkonnövények
és a konyhakert gondozásához.
Abban
mindkét
szakember egyetértett, hogy a színpompás, egészséges és bő termésű
növények elengedhetetlen
feltétele
a kezdeti palántanevelő közeg és
a rendszeres locsolás, ápolás. Egy
szakszerűen kiválasztott, tápanyagban gazdag talaj
egész
szezonban
támogatja virágainkat és zöldségeinket a növekedésben. A hiányzó
anyagok pótlására
professzionális
szerek állnak rendelkezésre, ezeket
kis kiszerelésben is
megvásárolhatjuk a
szaküzletekben. Fekete István arra is felhívta a
figyelmemet, hogy a túl sok tápoldat használata
is károsan hathat a virágjainkra. Azt tanácsolja,
hogy szigorúan tartsuk be a gyártó által javasolt vízhez keverési arányt, mert kárt tehetünk
a növény hajszálgyökereiben, amelynek következtében az elhal. Inkább azt az elvet kövessük,
hogy gyakrabban, de az előírt mennyiséget nem
túllépve alkalmazzuk a koktélt.
Mint Lászlóné Beától megtudtuk, az idén
kifejezetten sok problémát okoznak a kertekben elszaporodott levéltetvek. Az élősködők
megfékezésére azonnali megoldás kell, mert a
későbbiekben kialakuló vírusos megbetegedés
komoly gondokat okozhat az állományban. Ezt

kémiai és biológiai
úton is megtehetjük.
– Kertészetünkben sikeresen alkalmazzuk a kártevők
ellen a biológiai védekezést. A paprikaágyásokba többféle
poloskát telepítünk
minden évben. A
paradicsomültetvényünkben a lisztecske ellen fürkészdarazsakkal harcolunk.
A minél több és
szebb termés érdekében pedig a
poszméhek vannak
a
segítségünkre.
Környezettudatosan
végezzük a növényvédelmet és csak ott
avatkozunk be, ahol
elkerülhetetlen
a
gazdasági kár elkerülése érdekében, kizárólag olyan szerrel, ami
a biológiai növényvédelmet nem veszélyezteti –
hangsúlyozta Bea.
– A dísznövények esetében a káliszappanos
oldat, vagy a szaküzletekben beszerezhető rovarirtó spray-k hatásosak a szirmokon, vagy
azok között megbújó rovarok ellen. Mindig legyen kéznél valamelyik fajta vegyszer és használjuk rendszeresen a megfékezésükre, megelőzésükre. Ez az odafigyelés kiváltképp fontos
a muskátlik és a petúniák esetében, amelyek
nagy ellenségei a káposztalepke és a levéltetű.
Balkonnövényeink meghálálják a gondoskodást
és csodás díszei lehetnek otthonunknak.

V. B.

idei zöldborsótermés

800-1000 forintért lehet kilogrammonként hozzájutni a friss zöldborsóhoz a
félegyházi piacon. A magyar konyha
közkedvelt zöldsége frissen fogyasztva
fejti ki leginkább jótékony hatását, sokáig tárolva cukortartalma keményítővé
alakul. Ezért fontos, hogy két-három
napnál tovább hűtőszekrénybe sem érdemes tárolni.
Vásárláskor figyeljünk rá, hogy ne ráncos,
színevesztett példányokat válasszunk. Igazán zamatos a friss, élénkzöld, súlyos szemeket tartalmazó hüvelyes. Talán nincs is,
aki ne szeretné ilyenkor szezonban a kerti
zöldborsólevest, az igazán ízletes, húsmentes borsópaprikást nokedlivel, vagy a
zöldborsófőzeléket.
Érdemes tudni, hogy ez az egyik legértékesebb hüvelyes zöldség: növényi tápanyagokat, ásványi anyagokat, vitaminokat és
antioxidánsokat tartalmaz. Nagyszerű folsavforrás, amely várandósság idején segít
megelőzni a velőcső-záródási rendellenességeket a magzatnál. Tartalmaz C és K vitamint, B-komplex vitaminokban is gazdag.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei
Elindult az Antológia Kiadó és
Nyomda Kft. honlapja
Az Antológia Kiadó és Nyomda gondozásában szépirodalmi és történelmi
témájú könyvek jelennek meg már
1990 óta. A világ minden tájáról érkeznek kéziratok a kiadóhoz és eddig
több mint 340 könyvet adtak ki. A következő időszakban folyamatosan frissítik a honlapon a megjelent könyvek
listáját. További információkat a www.
antologia.hu honlapon találnak.

Ismét nyitva
a Hungarikum Liget
Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, hogy a Hungarikum Liget szolgáltatásait (Hotel Club Tisza – szállás,
Tisza Étterem – vendéglátás, Nimród
Footgolf Park – footgolf) május 29étől újra igénybe vehetik a járványügyi
helyzetre vonatkozó óvintézkedések
betartása mellett. A jelenlegi szabályok
értelmében a Lakitelek Népfőiskola
Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdője most még nem látogatható, de felkészültünk a nyitásra és
amint a hatóságok engedélyezik, újra

fogadni fogjuk vendégeinket. Kérjük,
vegyék figyelembe, hogy a vendégfogadás és étkeztetés feltételei – az
eddigiekhez képest – változhatnak az
előírt egészségügyi intézkedéseknek
megfelelően, amelyekre a vendégeink
és a munkatársaink egészségének védelme érdekében kerül sor. Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket!
Várjuk Önöket szeretettel!
A Hungarikum Liget munkatársai
Tel.: +3676/549-050
E-mail: hotelclubtisza@nepfolakitelek.hu

Munkatársat keresünk
ÉPÜLETKARBANTARTÓ
munkakörbe
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: legalább szakmunkás
alapvégzettség, szakirányú végzettség: épületműszaki területen jártas
szakember (burkolás, festés, kőművesmunka), magas szintű problémamegoldás, felelősségvállalás, önálló gondolkodás, döntésképesség,
együttműködő képesség, „B” kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk: kulturált, színvona-
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu
las munkakörnyezet, kiváló munkafeltételek a munkavégzéshez, magas
szintű munkatársi együttműködés, bejelentett munkakör, megfelelő bérezés,
széleskörű béren kívüli juttatások.
Jelentkezés: fényképes önéletrajz,
amelyben jelölje meg, a karbantartó
munkakör érdekli. Jelentkezését az allas@nepfolakitelek.hu e-mail címen,
vagy az intézmény portáján várják.

Munkatársat keresünk
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
MŰSZAKI KARBANTARTÓ
munkakörbe
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: legalább szakmunkás
végzettség,
szakirányú végzettség: épületműszaki területen jártas szakember
(villanyszerelés, gépészet, cső-és
vezetékszerelés), magas szintű problémamegoldás,
felelősségvállalás,
önálló gondolkodás, döntésképesség,
nyitottság, jó kapcsolatteremtő és
együttműködő képesség, „B” kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk: kulturált, színvona-

las munkakörnyezet, kiváló munkafeltételek a munkavégzéshez, magas
szintű munkatársi együttműködés, bejelentett munkakör, megfelelő bérezés,
széleskörű béren kívüli juttatások.
Jelentkezés: fényképes önéletrajz,
amelyben jelölje meg, a karbantartó
munkakör érdekli. Jelentkezését az
allas@nepfolakitelek.hu e-mail címre,
vagy az intézmény portáján várják.

Munkatársat keresünk
PARKGONDOZÓ munkakörbe
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: kert, park szeretete,
igényesség, együttműködő képesség, rugalmas munkavállalás. Előny:
nagyobb füves terület gondozásában
való jártasság.
Amit kínálunk: kulturált, színvonalas munkakörnyezet, magas szintű
együttműködés, megfelelő bérezés,
széleskörű béren kívüli juttatások.
Jelentkezés: fényképes önéletrajz,
amelyben jelölje meg, a parkgondozó munkakör érdekli. Jelentkezését az
allas@nepfolakitelek.hu e-mail címre,
vagy az intézmény portáján várják.

Ismét próbál a Padkaporos Táncegyüttes
Pontosan három hónappal azután, hogy be kellett zárni a próbatermet, június 15-én a Zsongoló csoporttal megkezdi újra
a táncedzéseket a Padkaporos
Táncegyüttes, amit június 16án a Pitypang, június 17-én pedig a Százszorszép és a Naprózsa csoport követ – tájékoztatta
lapunkat Kátai Tibor művészeti
vezető. Hozzátette: az eddigi
online találkozások a már megtanult folyamatokat, lépéseket
tartották frissen, de nem pótolta az emberközeli próbákat,
edzéseket, beszélgetéseket.
Elmondta, hogy az egészségügyi szabályokat betartva, vagyis
terem- és kézfertőtlenítés, szájmaszk és javasolt távolságtartás
mellett kezdik meg a próbákat a
megszokott helyen, a Padkaporos
Házban. A július 10-éig terjedő
időszakban azokat a koreográfiákat állítják össze, amelyeket nem
sikerült eddig befejezni. A vezető
és a táncosok is nagyon várják már
a találkozást, hiszen a mozgás, az
együttes tánc öröme pótolhatatlan.
A terveik között szerepel augusztusban egy hatnapos tábor, amelynek részleteit később ismertetik.

2020. június 5.
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Száz éve csonkították meg hazánkat
Trianoni emlékmű, Hatvan – Tóth Dávid alkotása

Trianon tragédiájának 100. évfordulója
alkalmából Kiskunfélegyházán is rövid
városi megemlékezést tartottak. Mivel
az eseményt lapzártánk után rendezték meg, dr. Tarjányi József, a Petőfi
Emlékbizottság elnöke ez alkalomra írt
beszédéből idézve emlékezünk meg az
évfordulóról.
Június negyedikén, száz évvel ezelőtt, a Történelmi Magyarország falvaiban és városaiban délelőtt tíz órakor megállt az élet, megszólaltak a harangok, szirénák, hajókürtök,
autódudák, a villamosok csengői, emlékeztetve a szomorú pillanatra, a Trianoni békediktátum kényszerű aláírására. Hazánk későn értesült az aláírás pontos időpontjáról, a
délután 16 óra 30 percről, ezért az emberek
helyesen úgy döntöttek, hogy egész nap gyászolnak. A zászlókat félárbocra eresztették,
tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az
üzletek, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el.
A Félegyházi Hírlap beszámolója szerint
az Ébredő Magyarok Egyesületének szervezésében már május harmincadikán, vasárnap délelőtt 10 ezer ember gyűlt össze
Csongrád főterén és tüntetett hazánk kétharmadának elvétele ellen. Megismétlem,
10 ezer ember egy kisvárosban, a szomszédunkban, Csongrádon!
Félegyházán pontosan 100 éve, június
negyedikén délelőtt 10 órakor gyülekeztek a
piactéren (ma Petőfi tér) a kiskunok a szomorú megemlékezésre. Ahogy a Félegyházi
Hírlap 1920. június 6-i számában olvasható, a tiltakozó gyűlést szintén az Ébredő
Magyarok Egyesülete hívta össze, hogy tüntessenek a ránk kényszerített, hazánkat és
nemzetünket halálosan sértő békediktátum
pontjai ellen. Városunk vezetése néhány hónappal később, 1920. november huszadiki

ülésén egyhangúlag a következő határozatot fogadta el:
„Kiskunfélegyháza város képviselő-testülete tiltakozik az igazságtalan és erőszakos
trianoni béke ratifikálása ellen, utasítja a
polgármestert, hogy ezen határozatot illetékes helyre terjessze fel!”
Ami boldog pillanat volt 1920-ban a tisztességtelen eszközökkel területszerző szomszédos országoknak, az pokoli fájdalom a
Csonka Magyarországon maradt és az onnan kiszorult magyarok millióinak egyaránt.
Ez számokban kifejezve annyit jelent, hogy
a Szentistváni Magyarország elvesztette területének kétharmadát, mely 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága pedig
18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százaléka
került az újonnan létrejövő, vagy haszonszerző országok birtokába. A trianoni diktátum megalkotói figyelmen kívül hagyták az
1910-es népszámlálási adatokat, így mintegy 3,2 millió magyar, nemzetünk harmada
az utódállamok hátrányos helyzetbe kerülő
polgára lett.
Igaz a mondás, hogy a trianoni határoknak
köszönhetően hazánk saját magával határos, hiszen az új, 1920-as határok mindkét
oldalán magyarok élnek, több, mint másfél
millióan pedig összefüggő tömbben kerültek
a túloldalra.
Az Országgyűlés 2010. május 31-én a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította
az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Az
erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része
az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.

A trianoni békeszerződés aláírásának
századik évfordulója alkalmából a Félegyházi Közlöny kéthetente egy-egy verset ad közre, emlékezve történelmünk e
sötét napjára.
József Attila: Nem! Nem! Soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen,
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!


1922 első fele
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MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
Teljes körű országos mezőgazdasági
összeírást tart a Központi Statisztikai Hivatal.
Az Agrárcenzus célja, hogy megbízható, pontos és naprakész képet
kapjunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről.
Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és európai uniós döntéshozókat
a megfelelő támogatáspolitikák meghatározásában, a magyar
gazdákat pedig a gazdálkodásukkal kapcsolatos tervezésben.

Az online felmérés ideje: 2020. június 5–30.

öltők
Az online kit
rab
között 10 da nk ki.
olu
tabletet sors

Amennyiben Ön erre felhívást kap, kérjük, látogasson el a maja.ksh.hu weboldalra,
és töltse ki online – otthonában, biztonságosan!

06 80 183 039
Ingyenesen hívható zöld szám

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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III. Nyári szünet Jogging Plus futás
A Kiskunfélegyházán 1992 óta
működő Jogging Plus Sportegyesület az idei nyári szünidőben is várja játékos futásra,
mozgásra a gyermekeket 5
éves kortól. Június 16-ától kedden és csütörtökön 18 órától a
Honvéd-pályán fogadja mindazokat, akik szeretnek futni,
mozogni, és szívesen barátkoznak. Amíg a gyerekek mozognak, a kísérők – szülők és barátok – is futócipőt húzhatnak.

Sportegyesület egy aktív sportközösségben kínálja a megbecsülés,
barátok és sikerek élményét. Céljuk
egy olyan sportközösség folyamatos
fejlesztése, ahol a fiatalok nyugodt
körülmények között sportolhatnak
az atlétika, a futás, a kerékpározás,
a triatlon és az úszás területén, s
eredményeikkel öregbíthetik Kiskunfélegyháza hírnevét. Az edzések
nyitottak, bárki számára megtekinthetők, térítésmentesen kipróbálhatók. Érdeklődni lehet Dinnyés-Kis
Zsuzsannánál, az atlétika szakosztály vezetőjénél (70/455-1812)
és Németh Lászlónál, az egyesület
elnökénél (30/371-6267).

Az egyesület lehetőséget kínál a
triatlon (úszás-kerékpározás-futás)
kipróbálására is. A Jogging Plus

Szabadban készülnek Nyáron sem tétlen
a „Hideg”-bokszolók
kednek a kosarasok
A járványügyi helyzetet követően május elején indították újra az
edzéseket a Hideg László Boksz Egyesületnél. A Darvas iskola
tornatermét még nem használhatják, így a szabadban készülnek. A nyarat ugyancsak a felkészülés jegyében töltik, emellett
a sportolni vágyó jelentkezőket is várják.

Újraindultak a kosárlabdaedzések május 11-én, az FTSI
utánpótláscsapatainál. A tréningeket a Honvéd Sporttelep
szabadtéri kosárlabdapályáján, illetve a Darvas-téri pályán
tartják. Fokozottan ügyelnek a higiéniára, a szigorú követelmények betartására. A csoportos edzések mintegy két hónapot követően indultak újra, ezt megelőzően a gyermekek
online edzésterveket kaptak, amiket egyedül végeztek.
A Félegyházi Térségi Sportiskola
Kosárlabda Szakosztályának 13
csapata van. A legkisebbek heti
egyet, a nagyobbak heti kettőt
tréningeznek a Honvéd-pályán,
az online foglalkozások mellett – mondta el Simon Zoltán
szakmai igazgató, edző, aki hozzátette, mindenki csak a saját
labdáját használhatja, nincsenek

A Darvas iskola melletti zöldterületen elsősorban erőnléti edzéseket
és kesztyűzéseket végeznek. Hétfőn, szerdán és pénteken 16.30-tól
várják a bokszolókat. Az egyesület névadó edzője, Hideg László
elmondta, mielőbb szeretnének
visszakerülni a terembe, hiszen a
változó időjárási körülmények nehezítik a felkészülést. Számukra
is nagyon rosszkor jött a vírus. A
serdülő diákolimpiára három fővel
készültek, további négy bokszo-

ló ifjúsági és nemzetközi felnőtt
versenyeken vett volna részt. A támogatókra a továbbiakban is számítanak, akiknek a segítéségével
megoldják a versenyeztetést.
A vírus miatt az önkormányzattól idén nem kaptak pénzbeli segítséget, próbálják átvészelni ezt a
nehezebb időszakot. Hideg László
hozzátette, bízik benne, hogy lehetőségük lesz ősszel versenyeken
is képviselni Kiskunfélegyháza
városát.

passzok, egyéni képzés van. A
gyerekek nem érintkezhetnek
egymással, emellett az edzések
elején és végén fertőtlenítik a
kezeiket. Az FTSI a hagyományos kosárlabdás sporttábort is
megszervezi. A Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokba június
16-ától várják a gyermekeket
előzetes bejelentkezés alapján.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A Patrona Hungariae-szoborról
100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én történt meg a trianoni
békeszerződés aláírása, amelynek értelmében a történelmi
Magyarország elveszítette lakosságának több mint felét, területének pedig több mint kétharmadát. A nemzeti tragédia kitörölhetetlen nyomot hagyott az azt kortársként átélők lelkében.
A következő esztendőkben szerte
az országban – a nemzeti gyász
és fájdalom feldolgozásának
szándékával – sorra készültek a
különböző emlékművek. Egy helyi
tanító, Szabó Flórián arra érzett
indíttatást, hogy az Ótemplom terén, saját költségén a mellékelt
kép mintájára egy Patrona Hungariae (Magyarok Nagyasszonya)
szobrot állíttasson fel. Ezirányú
kérvényét 1929. augusztus 26án terjesztette be Félegyháza
polgármesteréhez. A városi elöl-

járóság a kérést teljesíthetőnek
találta, a szobor helyéül pedig
az Ótemplom előtti tér bal (északi) oldalát jelölte ki, a Fájdalmas
Krisztus-szoborral szemben. A
város az új szobor által elfoglalt
területet „örök időre” átengedte
erre a kegyes célra, továbbá mint
kegyuraság, vállalta a szobor
fenntartási, javítási költségeit. A
szobor ugyanazon év november
15-én már el is készült. A helyi
sajtó beszámolója szerint Corte
Guidon szobrászművész alkotása

Gyereknapi kocsikázás

több mint 3000 pengőbe került, a
talapzatot Kiss József emelte. A
szobrot 1929. december 26-án,
délelőtt 10 órakor szentelte fel
Toldy Jenő apátplébános.
A szobor felirata a következő:
„Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! A Te megcsonkított
Nagymagyarországod feltámadásába vetett törhetetlen hittel állíttatta Szabó Flórián róm. kath.
tanító az 1929. évben.”
Szabó Flórián 1870. szeptember
4-én született Félegyházán. A helyi
algimnáziumba járt 1882 és 1886
között. Tanítói oklevelét a kiskunfélegyházi állami tanítóképző-intézetben szerezte 1891-ben, és már
ebben az évben el is kezdte, majd
32 éven át folytatta működését a

népoktatás terén. 1932. április 13án hunyt el. Haláláról a tanítótestületen kívül lánytestvére és annak
családja adott ki gyászjelentést.
Ónodi Márta

Hirdetés
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Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:

HP Probook 6470b: Intel B930 Dual, 4 GB mem., 320 GB HDD, Wifi,
DVD-író, 14,1”-os kijelző., 6 hónap gar.:
br. 48.990 Ft
Lenovo Thinkpad T440: Core-i5 4300, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 14,1”-os kijelző, Win10, 6 hónap gar.:
br. 99.990 Ft
Lenovo Thinkpad T420: Core i5 2520, 8 GB mem., 320GB HDD,
webcam, DVD, 14,1”-os kijelző, Win10, 6 hónap gar.: br. 81.990 Ft

ÚJ notebook-ajánlatunk:

Asus X543M: Intel Dual N4000, 4 GB mem., 256 GB SSD, Wifi,

A veszélyhelyzet miatt idén nem
tudták hagyományos módon megtartani az óvodai ballagási ünnepséget Pálmonostorán. Az óvoda
dolgozói mégis szerették volna
méltóképpen lezárni nagycsoportosaik óvodás időszakát. Ezért
május 29-én lovaskocsikázással
búcsúztatták az iskolába készülő
gyerekeket. Az óvónénik és a da-

duska néni házhoz mentek minden
kisgyerekért, és közösen tettek
egy kört a faluban. Voltak, akik
integetéssel köszöntötték a kis
ünnepelteket, és voltak, akik ajándékkal is kedveskedtek számukra.
A kocsikázást követően a búcsúzó
gyerekek, szüleikkel közösen, rövid
ünnepi műsorral zárták az óvódás
éveket az intézmény udvarán.

webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.:

br. 105.990 Ft

webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.:

br. 95.990 Ft

HP 250 G6: Intel Dual N3060, 4 GB mem., 500 GB HDD, Wifi,

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT

Újra lesz állat- és kirakodóvásár

Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető

Június 14-étől újra lesz állat- és kirakodóvásár Kiskunfélegyházán.
A vásártér nyitottságából adódóan a maszk használata nem kötelező,
de ajánlott. A szervezők arra kérik az árusokat és a látogatókat, hogy
tartsák be a szükséges óvintézkedéseket és higiénés előírásokat, továbbá ügyeljenek a biztonsági távolság megtartására!

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK: Gajzer Tamás (anyja neve: Görög Hajnalka), Jókai Zalán (Vörös Virág), Kecskés
Petra (Vidács Kitti Judit), Lukács Levente (Ócsai
Tímea), Vidács Gréta (Király Kinga Katalin), Buza
Máté Botond (Prutyán Klára), Agárdi Dorina (Ács
Alexandra), Gácsi Levente (Balogh Bernadett),
Kökény Veronika – Kökény Eszter (Dobos Veronika), Néma Marcell (Ónodi Edit), Mikó Manuel

Zoltán (Radics Nikolett), Kertész-Farkas Maja
(Kovács Szandra Dominika), Tóth Lili Szofi (Molnár Krisztina), Kovács Gitta (Egri Csilla), Simon
Mia Gréta (Lyankus Anita)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tarjányi Lili – Váradi Dávid, Túró Rozália – Buza Ferenc János,
Morvai-Szabó Enikő – Nyúzó Viktor Zoltán, Szél
Klaudia – Pálnok László
MEGHALTAK: Gálig Sándor, Hekkel Istvánné
Tóth Zsuzsanna Rozália, Szabó Mihályné Kurucz
Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Balázs Istvánné

Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés:
Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató

Szijártó Ilona, Koncz Jánosné Bende Terézia, Kovács Imréné Burda Julianna Malvin, Cseh Zsolt
András – Kecskemét, Forgó Terézia – Helvécia,
Kökény Dezső Józsefné Látó Mária – Izsák, dr.
Grosschmid Sándorné Bíró Gizella – Ballószög,
Nagy Istvánné Kiss Mária, Balog Imréné Kádár
Piroska – Gátér, Csató Mihály – Nagykőrös, Borda Antalné Horváth Mária – Pálmonostora, Ábel
Vincéné Mészáros Piroska Mária – Csengele,
Szabó Béláné Bódis Rozália – Lajosmizse

