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 A belváros tovább szépül címmel 917, a Vasas-pálya újjászületik 
nevet viselő projektre pedig 600 millió forint támogatást nyert a 
kiskunfélegyházi önkormányzat TOP Plusz forrásból – tudtuk meg 
Csányi József polgármestertől.

– A Vasas-pályán már épül a megye 
egyik legnagyobb freesytle bmx és 
rollerpályája, most pedig a komplex 

sportpark kialakításának előkészü-
letei is elindulhatnak, ugyanis már-
cius 29-én aláírtuk az erről szóló 

támogatási szerződést a megyehá-
zán – számolt be a városvezető.

– A teljes fejlesztés tehát 
több forrásból és több szakasz-
ban valósul meg. Milyen üteme-
zés szerint?

– A már épülő freesytle bmx 
és rollerpálya a fejlesztés első 

lépése, és a városközpontból a 
főtér újjáépítése miatt kiszorult 
extrém sportolók: kerékpárosok, 
gördeszkások, rolleresek számá-
ra szeretnénk itt megteremteni az 
optimális sportolási feltételeket. 
A pálya megépítését az Országos 
Bringa program keretében elnyert 

1,5 milliárd forint támogatást 
nyert Félegyháza a Vasas-pálya 
és a Kossuth utca fejlesztésére
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támogatás teszi lehetővé. A me-
gye egyik legnagyobb freesytle 
bmx és rollerpályájának elemeit 
az érintett fiatalok bevonásával vá-
lasztottuk ki. Ezek többségét már 
a helyszínre szállították és fel is 
építették, hamarosan a teljes pá-
lya elkészül és birtokba vehetik a 
sportolók.

– A most elnyert 600 mil-
lió forintos támogatás milyen 
további fejlesztéseket tesz 
lehetővé?

– Egy ligetes, nagyon sok növény-
nyel beültetett park létesül játszó-

térrel, felnőttek számára is elérhe-
tő szabadidős sporteszközökkel. A 
freestyle pálya mellett kialakítunk 
egy göriparkot ügyességi elemek-
kel és egy kombinált sportpályát 
a kosárlabda és a futball híveinek. 
Tervezünk mászófalakat, gyermek 
KRESZ-parkot, futópályát, elkerí-
tett kutyás ügyességi pályát is. A 
vizesblokkok a kor igényei szerint 
telefonos applikációval működnek 
majd, így vandálbiztosak lesznek. 
A biztonságot belső közvilágítás 
és kamerarendszer szolgálja, a téli 
élményeket pedig egy szánkódomb 

teszi majd teljessé a félegyháziak 
számára.

– A belváros tovább szépül című 
projekt tulajdonképpen a Zöld vá-
ros keretében megszépült Kossuth 
utca fejlesztésének folytatását te-
szi lehetővé. Milyen elemeket tar-
talmaz pontosan?

– A kisposta és környékének köz-
területei ugyanazt a szemléletet kö-
vetve kapnak új arculatot, mint amit 
már megszokhattunk és megszeret-
tünk a városházától a Körpatikáig 
kiépült szakaszon. A most elnyert 

900 millió forintos pályázati forrás-
ból meg tudjuk valósítani a Kossuth 
utca teljes felújítását a Körpatiká-
tól az Ady Endre illetve a Dózsa 
György utcáig terjedő szakaszon, 
tehát mindkét oldalon, beleértve a 
Venezia- udvar belső részének és 
játszóterének, a Kocka játszótér és 
parkjának, valamint az ezekhez át-
vezető utcáknak a rendezését. 

Ezúton is köszönjük Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő és 
Rideg László megyei elnök segít-
ségét és támogatását!

Fiatalok Európáért – Félegyházáról is várják a jelentkezőket
Öt kiskunfélegyházi fiatal kapott meghívást 
Angliába, Newbury városába a Youth for Europe 
2022 (Fiatalok Európáért) programra a testvér-
városi hálózat keretében. Az eseményre 18-27 

év közötti fiatalokat várnak Európa több orszá-
gából augusztus 11-e és 18-a között, amely a 
kultúra, a szórakozás, a különböző versenyek, 
kirándulások és a barátság jegyében telik. Ez az 

alkalom pedig remek lehetőséget kínál a nyelv-
tanulásra. A program részleteiről, költségeiről 
és a jelentkezéssel kapcsolatban április 15-éig 
lehet érdeklődni a Tourinform irodában.

Átadták az összegyűlt összeget 
Kis Timike családjának
Átadták a városi összefogás-
ból összegyűlt több mint 5 
millió forintot Kis Timike csa-
ládjának március 24-én, a pol-
gármesteri hivatal előtt. 

Az átadón megjelent dr. Óno-
di Izabella, a Sorsocskák – A 
Kárpát-medencei gyermeke-
kért Alapítvány elnöke, Bajzák 
Andrea és Kovácsné Nagypál 

Anita főszervezők és az akció 
főbb támogatói: Bajzák-Csikós 
Ágnes, a Torony ABC vezetője, 
Franca Henrietta, a Heni Vi-
rágszalonok tulajdonosa, Bakó 

Imre, a Sirius Club vezetője és 
Kovács János cukrászmester. 

Tompai Tímea, az édesanya az 
esemény után elmondta, hogy 
nem gondolták, hogy ekkora ösz-
szefogás alakul ki és hogy ilyen 
hatalmas összeg gyűlik össze. 
Nagyon hálásak mindenkinek a 
segítségért. Timikének körülbe-
lül kétévnyi fejlesztését tudják 
ebből a pénzből finanszírozni, 
ami óriási segítség.

Hozzátette: nagyon bízik a leg-
jobbakban, hiszen ha mindent 
elhitt volna, amit az orvosok a 
kislány születése után mond-
tak, akkor Timike ma nem lenne 
itt. Ők nem hittek abban, hogy 
valaha képes lesz komplexebb 
mozgásra, ennek ellenére elő-
ször mászni, ma pedig már sé-
tálni képes úgy, hogy egyik kezét 
fogják.

– Hatalmas akarata van ennek 
a kislánynak – mondta végezetül 
az édesanya.
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Javítják a Béke-téri piac burkolatát
Több mint 10 évvel ezelőtt újították fel a Béke-téri piac elárusí-
tóhelyeit és teljes térburkolatát. Akkor az új asztalok és a hoz-
zájuk készült árnyékoló tetők elhelyezése miatt a piac elárusí-
tósoraiban lévő hársfákat helyhiány miatt kivágták, pótlásukra 
pedig kőrisfákat telepítettek a piacot keretező pavilonsorok 
előtt. Ezeket azonban egy keskeny járdaburkolatba ültették, 
egy alig negyed négyzetméternyi szabadon hagyott fakeretbe. 

A rendkívül mostoha körülmé-
nyek között a fák egy része nö-
vekedésnek sem indult. Amelyik 
mégis túlélte a majdnem teljes 
leburkolás okozta levegőtlen-
séget, víz- és tápanyaghiányt, 
annak a gyökérzete felnyomta a 
burkolatot. 

A balesetveszélyes egyenet-
len járófelületek megszüntetése 
érdekében a piacot üzemeltető 
Félegyházi Városfenntartó Non-

profit Kft. márciusban megkezdte 
a burkolatok kijavítását. 

A felújítás során a nagyon le-
romlott egészségi állapotú, vagy a 
szűk hely miatt alaktalanná cson-
kolt fákat kivágták, a megmaradó 
fa köré pedig fémből készült, úgy-
nevezett faverem-rácsot építenek 
be. Ezek járhatók, és a fáknak is 
kedvezőbb körülményeket: több 
levegőt és öntözhetőséget tesz-
nek lehetővé. 

A helyhiány miatt a fáknak 
csupán egy részét pótolták. Még-
pedig ott, ahol nagyobb szabad 
terület áll rendelkezésre a növe-
kedésükhöz. A többi helyen pe-

dig nagyobb örökzöld cserjékkel 
egészítik ki a piac növényzetét, 
ügyelve arra, hogy a zöldfelületek 
méretének növekedése ne zavarja 
a piac működését.

Több mint 700 régészeti ob-
jektumot tártak fel az elmúlt 
hetekben Kiskunfélegyháza ha-
tárában, egy hamarosan induló 
nemzetközi kamionparkoló-be-
ruházás helyszínén. A mintegy 
20 ezer négyzetméteren zajló 
munkálatok nyomán egy Ár-
pád-kori település évezreddel 
ezelőtti életének mindennapja-
iba nyertek betekintést a Kecs-
keméti Katona József Múzeum 
munkatársai. A teljes területen 
végzett feltárás izgalmas rész-
leteibe Wilhelm Gábor régésze-
ti osztályvezető a helyszínen 
avatott be bennünket. 

– Az autópálya építését megelő-
zően Somogyvári Ágnes vezeté-
sével folytak már itt feltáró munká-
latok. Akkor mintegy 180 régészeti 
jelenség lett feltárva, a jelenlegi ku-
tatás során pedig már több mint 
700 régészeti objektumot találtunk. 
A meglehetősen gazdag leletanyag 
többsége az Árpád-korra, ponto-
sabban a XI. század közepétől a 
XII. század elejéig terjedő időszak-
ra datálható – bocsátotta előre a 
szakember.

Wilhelm Gábortól megtudtuk azt 
is, hogy akkoriban egy nagy kiter-
jedésű falu volt itt, Kiskunfélegy-
háza jelenlegi határában. Maga a 
terület szerencsés elhelyezkedésű, 
jó minőségű szántóföld van a kör-
nyéken, illetve – ahogy arra az ötös 
főút közelsége is utal – a korabeli 

Pest-Szeged út már akkor is itt he-
lyezkedett el. 

– Mi mindent rejtett a terület?
– Találtunk például korabeli pén-

zeket, főként a XII. századból: ezüst 
dénárokat és tucatnyit III. Béla 
rézpénzéből. A korabeli életnek 
megfelelően a településen tervsze-
rűen kialakított nagy karámárkok 
nyomaira bukkantunk – itt tart-
hatták az állatokat –, továbbá igen 
nagy számban tárolóvermeket, és 
csaknem 40 épületet is feltártunk, 
ami kifejezetten magas szám. Ezek 
többségében kemence is állt. A há-
zak egyszerűek, a kemencék agyag-
ból vagy kőből készültek. Ez utóbbi-
ak különösen szépek. A leletanyag 
igen nagy mennyiségű kerámiát is 
tartalmaz, előkerültek többek kö-
zött méretes töredékek, főleg cse-

répbográcsokból. Ezek jellegzetes 
Árpád-kori edények.

– Mi a legizgalmasabb hozadé-
ka ennek az ásatásnak?

– Maga a település, ugyanis a nyo-
mokból sok minden valószínűsíthe-
tő az itt élők életformájáról. Egy 
10-15 hektáros falu, kisebb porta-
elrendezésű tanyaközpont állha-
tott itt, ami 50-60 családnak adott 
otthont. Gazdálkodó közösségről 
van szó, amely mezőgazdasággal 
és állattartással foglalkozott. Erre 
utalnak például a karámok, továb-
bá a szarvasmarha, ló- és juhma-
radványok. A házakban jellegzetes 
berendezési tárgy volt a kemence, 
és a mintegy háromszor négyméte-
res lakótér melletti padka, ahol me-
legedtek és aludtak a család tagjai. 
A cserépbográcsok két oldalát ki-

lyukasztották, ott madzagot kötöt-
tek rá, és a tűz fölé lógatva főztek 
benne. Az így készült étkek az étke-
zési kultúra jellemző elemei voltak 
a 11-13-ik században. Míg tehát a 
bográcsban szabadtűzön főztek, 
a kemencében kerámiaedényben 
készült az étel, vagy egyszerűen a 
platnin. Innen ered például a ha-
muban sült pogácsa. A kemence 
alapját egy kemény sütőfelület – 
ami tulajdonképpen egy kerámialap 
– adta, erre építették fel agyagból 
a búbot. Találtunk egyébként egy 
feltételezhető pékműhelyt is, négy 
kemencével.

– Mi vethetett véget a falu 
történetének?

– Nem tudjuk pontosan hogyan 
néptelenedett el a település, de 
feltételezzük, békésen hagyták el 
a területet az itt élők. Legalábbis 
nem találtunk arra utaló nyomokat, 
hogy ne így történt volna. Talán a 
föld merült ki, vagy a földesúr te-
lepítette el innen őket… Az viszont 
bizonyos, hogy 1944 novemberében 
nagy csata volt a területen. Ebből 
az időből lőszermaradványokat és 
néhány gránátot találtunk.  

– Mi lesz a feltárt leletek 
sorsa?

– A munkálatokat a Kecskemé-
ti Katona József Múzeum végzi, a 
leletanyag – feldolgozás és resta-
urálás után – a félegyházi Kiskun 
Múzeumba kerül. Ez a környékben 
az eddigi legnagyobb felkutatott 
terület. Terveink szerint március 
végéig befejezzük itt a feltárást, és 
megyünk tovább, mert sok még a 
feltárásra váró terület, ahol beru-
házás indulna, és tudjuk, hogy lele-
tanyag van.  T. T. 

ÁRPÁD-KORI FALU MARADVÁNYAIT  
tárták fel Kiskunfélegyháza határában
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Fájdalmas veszteség  
– dr. Knipl István emlékére

Dr. Knipl István régész-történész muzeológus hosszú és fáj-
dalmas, de türelemmel és tele reménnyel viselt betegségben 
március 25-én eltávozott e földi létből. 46 év adatott szá-
mára. E 46 évből 8 évig a Kiskun Múzeumért dolgozott, se-
gítette az életben maradást, a fejlődést, a szakmai munkát. 
Mindent és maradandó nyomot hagyott…

Mit gondolt arról, hogy mi a 
„dolga” a Kiskun Múzeumban? 
Őt idézve emlékeztek rá mun-
katársai – és emlékezünk mi is 
– az alábbi, általa írt sorokkal.

„A Kiskun Múzeum csapatá-
nak 2014 januárjában lettem 
tagja, mint régész-történész 
muzeológus. Feladataim igen 
sokrétűek, legjobban talán a 
megőrzés, bemutatás, gyarapí-
tás szavakkal lehetne jellemez-
ni. A megőrzés a gondjaimra 
bízott gyűjtemények (régészeti, 
numizmatikai, természettudo-
mányi és történeti gyűjtemé-
nyek) anyagának gondozását, a 
jövő nemzedékek számára való 
megtartását jelenti. Ehhez a fel-
adathoz szorosan kapcsolódik 
a múzeumban őrzött kulturális 
javak bemutatása a nagyközön-
ség számára. Ennek keretében 
időszaki és állandó kiállítások 
rendezése a feladatom, amely 
az utóbbi években jelentősen 
átalakult és az átalakuló mú-
zeumban nem kis feladatot ró 
az intézmény összes munkatár-
sára. A fejlesztések keretében 
irányításommal jött létre az 
új régészeti kiállítás a termé-
szettudományi tanulmánytár, a 
fegyvertanulmánytár, továbbá 
a Magyari Béla emlékkiállítás. 
A kiállítások rendezéséhez, az 
intézményben található tárgyak 
bemutatásához szorosan kap-
csolódik a jelenkori muzeológia 

egyik megkerülhetetlen eleme, a 
pályázatok előkészítése, nyertes 
pályázatok menedzselése. Az el-
múlt években támogatást nyer-
tünk régészeti kiállításokra, 
szakmai konferenciára, fúvó-
szenekari találkozóra, emlékév 
programjaira és az utóbbi év-
tizedek legnagyobb fejlesztését 
hozó tanulmányi raktárak ki-
alakítására. Munkám harmadik 
eleme a gyűjtemények gyarapí-
tása, amely többnyire régésze-
ti ásatások keretében valósul 
meg. Ez utóbbi munkák jelentős 
része kisberuházásokhoz köthe-
tő szakmai felügyeletekből és 
megelőző feltárásokból, lelet-
mentésekből áll. Az elmúlt évek-
ben folyamatosan dolgoztunk a 
Templomhalom környezetében, 
emellett szkíta temetőrészletet, 
szarmata sírt, szarmata telepü-
lésrészletet, honfoglaló temetőt 
is feltártunk a Kiskunfélegyházi 
Járás területén.”

És még lehetne sorolni, hi-
szen nem szeretett előtérben 
lenni, inkább háttérben tenni a 
jót, az igazat, azt, ami fontos…

Borzasztó, hogy a fekete zász-
ló miatta lobog a múzeum bejá-
rata felett. Régész és történész 
volt, tudta mi az elmúlás és a 
vég, de azon dolgozott, hogy az 
értékek megmaradjanak és to-
vábbadjuk. Ezt tette jó példával!

Búcsúzunk, szavakat nem 
találva…

Mórás alkotók bemutatkozása

Március 25-én nyílt meg a Móra 
Ferenc Művelődési Központban 
a Móra Ferenc Gimnázium tanu-
lóinak hagyományos képzőmű-
vészeti kiállítása, amellyel egy 
időben a Korona Kávézó diákga-
lériája is megkezdte működését. 
Az első diákalkotó Bakos Flóra, 
a gimnázium végzős tanulója. 

Az aulában harminc diák mint-
egy száz műve látható. A tárla-
tot Szabó Ildikó művésztanár 
nyitotta meg, aki emlékeztetett 
rá, hogy a félegyháziak több mint 
negyven éve találkozhatnak rend-
szeresen a Móra Ferenc Gimnázi-
um tanulóinak alkotásait bemuta-
tó tárlattal. 

Zenével segítettek 

Palotás Gábor ütőhangszeres 
művésztanár Magyar Marimba 
Metszetek, a Balázs Árpád Alapfo-
kú Művészeti Iskola volt és jelen-
legi növendékei és tanárai pedig 
A zene is segít a bajban címmel 
adtak jótékonysági hangversenyt 
márciusban. Az előbbi esemény 

alkalmával befolyt összeg felét a 
zeneiskola ütőtanszakának esz-
közbeszerzésére ajánlotta fel az 
előadó. Az adomány fennmara-
dó részét pedig a tavaszköszöntő 
jótékonysági koncert bevételével 
együtt az Ukrajnából menekülők 
javára fordították.
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Parkfenntartás – háttérmunka mindenki örömére

Az enyhe tél után március elején megérkezett a tavasz. Bizony, 
több hétig „gondolkodott”, mert a kemény éjszakai fagyok és 
napsütötte, gyakran kifejezetten meleg nappalok váltották – és 
váltják mostanság is – egymást úgy, hogy már több hónapja sem-
milyen természetes csapadék nem volt. Ez bizony nagyon meg-
látszik a parkok növényzetén, amelyek egyszerűen nem tudták 
eldönteni, hogy kibújhatnak-e már vagy sem – mondta el Nagy 
Ágnes városi főkertész, amikor a városszerte folyó parkfenntar-
tási feladatok állásáról kérdeztük. 

Az ősszel telepített árvácskákat a 
városfenntartó cég február vége 
óta öntözi, hogy a tényleges tavasz 
megérkezésével esélyük legyen az 
újraéledéshez. A szeszélyes idő-
járás miatt néhány helyen még 
így is szükségessé vált a virágok 
pótlása.             

Március elején beindították a vá-
rosközponti nagy öntözőrendszert. 
Ilyenkor az egész rendszeren el-
végzik a tél utáni teljes átvizs-
gálást és javításokat, majd ezek 
függvényében folyamatosan, sza-

kaszosan indítják el az automata 
öntözést. Ennek teljes beüzeme-
léséig kézi nyitással és zárással 
oldják meg az egyes területek víz-
ellátását. Megtudtuk azt is, hogy 
a kertészek januárban-februárban 
valamennyi évelőágy növényeinek 
visszametszését elvégezték, jelen-
leg a gyepfelületek szellőztetése 
folyik. A fenntartási munkák során 
összegyűjtött növényi részeket a 
parkokban lévő fák és növényágyak 
talajának mulcsozására, talajvé-
delmére használják fel, kiegészítve 

ezeket a fametszésekből és kivá-
gásokból hasznosított faanyagok 
darálékával.

Az idén tavasszal március má-
sodik felében mintegy 100 mázsa 
trágyapelletet szórnak ki az inten-
zíven gondozott zöldfelületeken a 
talaj tápanyagtartalmának visz-
szapótlására. A granulált formá-
ban, szakaszosan kijuttatott trágya 
a növények közötti mulcsanyagra, 
vagy a gyepre kerül, amit néhány 
órán belüli belocsolás követ. A 
gyors öntözés miatt a trágya sza-
ga csak rövid ideig és kis területen 
érezhető. Jelenleg ez a legjobb és 
leggazdaságosabb tápanyagután-
pótlási lehetőség a zöldfelülete-
ken. A jó idő beköszöntével meg-
kezdődik a dísznövények és az 
idegen betelepülő, vagyis a gyom-
növények küzdelme. A dísznövé-
nyek oldalán persze a kertészek is 
„harcba indulnak”. Így aztán egyre 

több helyen találkozhatnak a járó-
kelők a növények között térdeplő 
és gyomláló kertésszel.

Folyamatosan zajlik a nö-
vényágyak kézi, tömlős öntözése 
is, ugyanis az egynyári virágágyak 
egy része – de az évelőágyak zugai 
is – csak így öntözhetők. A szél-
sőséges időjárás miatt nehezen 
bújnak elő mind az évelők, mind 
a tavaszi hagymák, az esetlege-
sen szükségessé váló pótlások 
felmérése még néhány hetet várat 
magára.  

Kevésbé látványosan, de folynak 
a faápolási munkák, a metszés, ön-
tözés is. A gyepeken egyelőre még 
inkább csak kézi fűkaszálás zajlik. 
Az átgondolt, szervezett és gondo-
san végzett parkfenntartási mun-
kák célja, hogy a város parkjainak, 
zöldfelületeinek talaja, ezáltal nö-
vényzete minél egészségesebb és 
ezért szebb legyen.

Miért nem virágoznak a liliomfák?
Több olvasónk fordult hozzánk 
aggódó kérdésével: hol marad 
idén a főtéri liliomfák virág-
pompája? Nagy Ágnes városi 
főkertésztől megtudtuk, hogy 
a növények származási helye 
– ahol természetes módon 
előfordulnak – elárulja kör-
nyezeti igényüket. Számos fa, 
cserje és évelő azonban lé-
nyegesen tágabb tűréshatárú, 
és a természetes élőhelyétől 
eltérő adottságok között is jól 
érzi magát. 

A fehér virágú, vagy kobusi (ja-
pán) liliomfa eredetileg viszony-
lag kiegyenlített klímájú, nedves, 
lombos erdőkben él, de szépen 
díszlik szélsőségesebb körülmé-
nyek között is. Amit viszont nem 

kedvel, az a száraz, tömör talaj és 
a virágzáskori fagy. A város sa-
játos, védett, télen enyhébb mik-
roklímája kedvező a számára. 

Hazánkban az utóbbi években 

jelentős télvégi hőingadozás jel-
lemző, amit a városi környezet 
tovább erősít. A napsütötte enyhe 
télvégi nappalokon az épületek 
és a sok burkolat felmelegedése 

révén akár 20-25 fok, vagy még 
több is mérhető. Ez a meleg a 
liliomfák még ősszel kialakult 
virágrügyeit becsapja, és azok 
lassan elkezdik bontogatni a szir-
maikat. Egy erősebb éjszakai fagy 
során – ami ugyan a városban 
több fokkal enyhébb, de ha akár 
csak néhány fokkal mínuszban 
marad, akkor visszafordíthatatlan 
károsodást okoz. Idén, március 
elején az igen magas hőmérsék-
letű nappalokat sokszor kemény 
éjszakai mínuszok követték, ami 
a kinyílt virágrügyeket sajnos 
elpusztította. Miután a liliomfa 
lombfakadás előtt virágzik, a vi-
rágok pusztulása meglehetősen 
látványos. A fa életben marad, de 
hosszú távon a gyakori virágpusz-
tulást megsínyli. Ezt enyhítendő 
a fákat idén március elejétől már 
kézzel öntözték – mondta el a vá-
rosi főkertész.
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Akik megszemélyesítették 
Móczár Károly grafikáit 
Néhány hete adtunk hírt a 
Félegyházi Közlöny hasábjain 
arról, hogy a kiskunfélegy-
házi Tourinform iroda várja 
azok jelentkezését, akik fel-
ismerni vélik a Móczár Károly 
egykori rajztanár hagyatéká-
ból előkerült grafikákon sze-
replő pedagógusokat. A felhí-
vásra jelentkezett Laczkóné 
dr. Szabó Klára nyugalmazott 
iskolaigazgató, Kiskunfélegy-
háza díszpolgára, aki lapunk-
nak is elmesélte, hogyan 
idézték meg barátnőivel kö-
zösen a régmúlt pedagógus 
alakjait.

– Amikor megjelent a Félegyházi 
Közlönyben a Tourinform iroda 
felhívása, egymás után hívtak a 
barátnőim, hogy beszéljük át kö-
zösen: ki-kicsoda a karikatúrá-
kon. A képek ugyanis az egykor 
a mai Közgé helyén működő Kis-
kunfélegyházi Tanítóképző Iskola 
tanítóit ábrázolták, akik ben-
nünket is tanítottak. Már csak 
hárman élünk abból az osztály-
ból, amely utolsóként, 1957-ben 
végzett az intézményben. Volt, 
akit egyből felismertünk, másnál 
gondolkodóba estünk. De végül 
sikerült mindenkit beazonosítani 
– mondta el Klárika.

– Margit nénit egyszerű volt beazonosítani, ő 
zongorát tanított nekünk. 

Varga Andrást (fotónkon) a nagy orráról és 
a sakktábláról ismertük fel, ő ének-zene szakos 
tanár volt, és nagyon szeretett sakkozni. 

A legnehezebben felismerhető kép egy kicsi, 
tömzsi alakot ábrázol, akinek a hátát valami-
féle kabát, vagy kendő borítja. Nála a retikül 
árulta el, hogy dr. Báthoriné Ninuska orosz 
szakos tanárnőről van szó. Emlékszem, nagyon 
élveztünk az óráit, mert nem tudott rendesen 
magyarul, így kénytelenek voltunk mi is oro-
szul beszélni egymás között is, ami miatt sokat 
fejlődtünk. 

Sanyi bácsit, az igazgatót a szobája sarkában 
álló dohányzóasztalról és a szobáját díszítő 
szoborról azonosítottuk be. Az asztalát mindig 
kézzel készített terítő és egy virág ékesítette, 
amiről mi, lányok úgy véltük, hogy az esztéti-
kára érkezőket hivatott a szépérzékre hangolni. 
Nagyon kedveltünk Sanyi bácsit, mert beszélge-
téseink során mindig egyenlő félnek tekintett 
bennünket. Logikát és pedagógiát tanított. Min-
dig köpenyben járt, mint mi, diákok, így hang-
súlyozva, hogy egyenrangúnak tart minket. 

Az olvasó hölgy felismerése nem okozott kü-
lönösebb fejtörést, ugyanis Szántó Andorné 
Irénke néninek mindig egy könyv volt a kezé-
ben. Magyar szakos pedagógus volt. Tőle lestük 
el a kifejező beszédet, és tanultuk meg a műe-
lemzés módszertanát. Minden óráján verseket 
olvasott fel az osztály nagy örömére. 

A hajlott hátú, alázatos testtartású férfi dr. 
Zsubori Béla tanár úrról készülhetett. Ő egy 
klasszikus értékrendű, következetes pedagógus 
volt. Minden jó jegynél kezet fogott velünk. So-
hasem mulasztotta el néhány szóban értékelni 
a teljesítményünket, és érdemeink szerint meg-
dicsért, vagy elmarasztalt. Nagyszerűen mu-
tatott rá a történelem összefüggéseire, amivel 
könnyedebbé tette a tanulást. 

Végezetül Bódiné Éva nénit egy szempillan-
tás alatt ismertünk fel. Fiatalos lendületet, diva-
tot hozott az érett korú nevelők közé a húszas 
éveiben járó testnevelő. Ifjú kora ellenére min-
denki tisztelte, szerette. Még azt is megenged-
te, hogy vele együtt dohányozzunk – elevenítette 
fel az emlékeket a szépkorú pedagógus. V. B.  

Bemutatkozott a Remedy a Rocktárban
Bemutatkozott a Remedy ze-
nekar a Rocktárban, március 
5-én. Az egy éve, diákokból 
alakult zenekar máris több 
saját dallal büszkélkedhet, 
egyéni stílusuk születése már 
folyamatban van.

A zenekar énekese, Gönczöl 
Kamilla elmondta, hogy először 
ketten voltak Brimo Minannal, 
és mindössze annyit tudtak, hogy 
énekelni szeretnének. Ekkor érke-
zett a pároshoz Maléth Mirtill, 
aki gitárosként segítette őket. Rá-
jöttek, hogy szükségük van még 
tagokra, így találtak rá Görög 
Krisztiánra, majd Vas Bianká-
ra, akikkel 2021 februárjában 
megalakították a Remedy nevű 
formációt.

A zenekar pop-rock vonalon mo-
zog, alternatív zenekarnak vallják 
magukat. Elmondták, hogy soha 
nem gondolták volna, hogy ilyen 
nehéz feladat összetartani egy csa-
patot. A kezdeti súrlódások azon-
ban mára már elsimultak és igazi 
barátokká, valóságos kis családdá 
kovácsolódtak össze. A Rocktáras 
fellépésre nagyon sokat készültek, 
boldogok voltak, hogy a városban 
ilyen lehetőség adódik. 4 új dal-
lal mutatkoztak be, amelyek mel-
lett feldolgozásokat is hallhatott a 
közönség.

Tagok:
Gönczöl Kamilla – ének
Brimo Minan – ének, gitár
Maléth Mirtill – gitár
Vas Bianka – basszusgitár
Görög Krisztián – dob
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Gasztronómiai újdonságok  
a Petőfi Emlékév tiszteletére
Már a megjelenés napján keresték a Petőfi-menüt és a Kokár-
dadesszertet is a Sirius Clubban és Kovács János Cukrászatában 
– tudtuk meg a vendéglátóhelyek tulajdonosaitól. Hozzátették: 
egész évben elérhetőek lesznek a gasztronómiai újdonságok.

Olasz Anita, a kiskunfélegyházi 
Tourinform iroda vezetője elmond-
ta, hogy hosszas ötletelés nyomán 
született meg a gondolat, hogy 
a gasztronómiában is tudjanak 
mutatni valamit, ami petőfis. Az 
emlékév kapcsán minden város 
megragadja a lehetőséget, hogy a 
rá jellemző, Petőfivel kapcsolatba 
hozható dolgokat megmutassa, 
felerősítse, így nem maradhatott 
ki Kiskunfélegyházán ez a terület 
sem. A Félegyháza torta sikere 
után úgy gondolták, hogy egy Pe-
tőfi-menü jelenléte szükséges a 
városban, hiszen kell, hogy legyen 
olyan különlegesség, amivel jólla-
kathatják a Tourinform irodába be-
térő látogatókat, tudjanak ajánlani 
valami igazán félegyházi étket. 

Felvették a kapcsolatot Bakó 
Imrével, a Sirius Club vezetőjé-
vel és közös erővel született meg 
a március 15-e óta kapható Pe-
tőfi-menü: Petőfi-leves (minek ne-
vezzelek?), marharostélyos, bur-
gonyás, szilvatöltelékes krokettel 
és mustár mártással, a desszert 
pedig a Petőfi-szelet nevet kapta. 
Ez gyakorlatilag egy almás-má-
kos-diósszelet, némi mazsolával 
és útifűmaghéjjal. Megtudtuk, hogy 
ismereteik szerint Petőfi Sándor 
az egyszerű ételeket szerette, vi-
szont jó minőségű hús mindig volt 
az asztalukon (édesapja mészár-
széket vezetett), illetve édesanyja 
felvidéki származásából adódóan 
a burgonyagombóc, vagy krokett 
is nagy hagyománnyal bírt étkezé-

seikkor. Bakó Imre elmondta, hogy 
nagy megtiszteltetés volt, hogy ők 
készíthették el ezt a menüt, ami 
máris nagy népszerűségnek ör-
vend, és amit egész évben elérhe-
tővé tesznek a vendégek számára.

Március 15-én debütált a Kokár-
dadesszert is, ami Kovács János 
cukrászmester alkotása. Kérdé-
sünkre elárulta, hogy maguk is 
meglepődtek a tavaly bemutatott 
Félegyháza torta sikerén. Nem re-
mélt érdeklődés kísérte, ami a mai 
napig megmaradt szerencsére. 
Azóta elkészítette a Holló-kockát 
városi megbízásból, ami egy aszalt-
szilva-ágyon, pálinkával, csokoládé 
ganache-réteggel, mandulás fe-
hércsokoládé réteggel, ét-, tej- és 
fehércsokoládés borítással ellátott 
desszert. Ezt limitált darabszámban 
gyártották, terveik szerint jövőre 
újra kapható lesz.  A Kokárdadesz-
szertet a Tourinfom iroda ötlete 
alapján állították össze: egy piros-fe-
hér-zöld színű sütemény készült. A 
félgömb formájú finomság belsejé-
ben egy mascarponés, citromos-na-
rancsos krém lapul, amit savanykás 
meggyzselé tesz még pikánsabbá. 
Az alap egy ropogós linzer, középen 
fehércsoki-bevonattal, alul pedig 
tökmagolajos fehércsokoládés ré-
teggel megbolondítva. A kokárdát 
formázó desszertet a tetejére helye-
zett édes piros tüll teszi megjelené-
sében is ünnepivé. A cukrászmester 
azt is elmondta, hogy nagyon örültek 
a felkérésnek, a jövőben is szívesen 
részt vesznek hasonló feladatban.

 Z. A. 



2022. április 1.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK8

Belügyminiszteri elismerés félegyháziaknak
Belügyminiszteri elismerést vehetett át bűnmegelőzési munká-
jának elismeréseként dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr 
főhadnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzé-
si előadója március 23-án, Budapesten, az Országos Rendőr-fő-
kapitányságon. Gréta korábban – a Nyugdíjas akták című bűnügyi 
komédia színpadra állításáért – már kapott hasonló elismerést, 
most pedig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács „Ask for help”, azaz 
„KÉRJ SEGÍTSÉGET!” című projektjében nyújtott sikeres, nemzet-
közileg elismert gyakorlatát díjazták. 

Az Európai Bűnmegelőzési Díj 
2021. (European Crime Prevention 
Award, ECPA) bizottsága a leg-
jobb gyakorlatának választotta a 
már említett projektjét, amelyben 
Gréta két programelemmel is kép-
viselte a Kiskunfélegyházi Rendőr-
kapitányságot: az „Érték – mérték” 
színházi nevelési foglalkozással és 
a kortárs segítő programmal. 

Szintén ebben a témában kap-
ta a miniszteri elismerést Bar-
na-Pap Bianka is, aki a Kreatív 
Mozaik Alapítvány önkéntes se-
gítője és egyben a bemutatott 
darabok szereplője. A színházi 
nevelési foglalkozásban dr. Hor-
váth-Rekedt Gréta szakmai veze-
tőként és drámapedagógusként is 
jelen van, azok vezetésében Bene-
dek-Koncz Eszter, Patyiné Gu-
lyás Réka és Angyal-Marschalek 
Eszter is segítik ők.

Ugyanezen a napon, ugyanitt 
Kovács-Csonka Szilvia, a Móra 
Ferenc Művelődési Központ igaz-
gatója belügyminiszteri elisme-
résben részesült évek óta zajló 
bűnmegelőzési munkája elismeré-
seként. Az igazgatónő szerint ez 
az idén minősített művelődési köz-
pont számára is hatalmas meg-
tiszteltetés, ugyanis már hosszú 
ideje a Kiskunfélegyházi Rendőr-

kapitánysággal szoros együttmű-
ködésben valósítanak meg olyan 
bűnmegelőzési programokat, mint 
például a Nyugdíjas akták bűnügyi 
komédia, a Police Cafe vetélkedő, 
az Érték-mérték színházi nevelé-
si program, vagy a Kamasztanból 
jeles rendhagyó osztályfőnöki óra. 
Ez utóbbi színdarab megtekinté-
sére több száz középiskolás érke-
zett a művelődési központba. Ami 
pedig meghozhatta az intézmény-
nek és vezetőjének ezt az elis-
merést az a „Valaki lakik a város 
alatt” című, két bűnmegelőzési 
témakört feldolgozó, országosan 
is szinte egyedülálló tematikus 
szabadulószoba megnyitása volt, 
ami az épület pincerendszerében 
a mai napig várja a játékra vágyó 
középiskolásokat. 

Kovács-Csonka Szilvia és dr. 
Horváth-Rekedt Gréta a kérdé-
sünkre elmondták, hogy kettejük 
élete nagyon korán összefonódott. 
Mindkettejük tenni akarása már a 
gimnáziumi évek alatt megmutat-
kozott, és kreativitásuk szabadon 
szárnyalásához szerencsére osz-
tályfőnökük, és az iskola akkori 
igazgatója is támogatást nyújtott. 
Ez tette teljessé a családjuktól ér-
kező és neveltetésükben gyökere-
ző inspirációt. A múltban sokszor 

kerültek egymástól távolabbra, de 
az egymás és a szülővárosuk iránti 
szeretet mindig visszaterelte őket 
a közös útra. Fontos állomás volt 
az életükben a Félegyházi Tánc-
színház Kulturális Egyesület meg-
alakítása, amivel számos felejthe-
tetlen és olykor monumentális mű 
színpadra állítása előtt nyílt meg a 
lehetőség. Barátságuk és együtt-
működésük akkor is megmaradt, 
amikor Szilvia a Móra Ferenc Mű-
velődési Központ igazgatója, Gréta 
pedig a helyi rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadója lett. Eb-
ben is megtalálták az együttműkö-
dés, az egymás segítésének szín-
tereit. Ezt bizonyítja az elismerés 
is, ami – Szilvia szerint – pont 
akkor jött, amikor kellett. Úgy gon-
dolja ugyanis, hogy erre meg kel-
lett érni, és most ezt meg kell élni.

Gréta hozzátette: a művelődési 
központ mellett a Kiskun Múze-

ummal is szoros kapcsolatot ápol. 
Ott zajlik az Antibetyár című, in-
teraktív bűnmegelőzési játék, és a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban 
is szeretne bűnmegelőzési progra-
mokat szervezni. 

– A legfőbb dicsőség Istené, de 
mi is beletettük magunkat – szö-
gezte le a címzetes rendőr főhad-
nagy, majd így folytatta: – Az a cé-
lom, hogy a bűnmegelőzés – akár 
telepített programokkal, eszkö-
zökkel, vagy foglalkozásokkal – be-
hálózza Kiskunfélegyházát, mert 
ezek elképesztően hatékony mód-
szerek nemcsak nálunk, de egész 
Európában! Ezt mutatja az is, hogy 
az Európai Bűnmegelőzési Díjra 
19 ország pályázott, de Magyar-
ország került ki győztesen. Szerin-
tem méltán büszkék lehetünk arra, 
hogy ezekből a módszerekből két 
projektelem Kiskunfélegyházán 
valósult meg. 

Hangszert a kézbe!
A Rocktár ad helyet április 6. és 8. között a Hangszert a kéz-
be – Kiskunfélegyháza eseménynek. A szerdától péntekig tartó 
program keretében ingyenesen lesz látogatható a zenei ját-
szótér (hangszerkiállítás), ahol minden érdeklődő betekintést 
nyerhet a dob és ütőhangszeres, a gitáros és basszusgitáros, 
a billentyűs, a népi és klasszikus hangszerek, az elektronikus 
zenei, valamint a stúdiós szekciókba, hogy a hangszereket 
megszólaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessen át.

Emellett szintén ingyenesen 
lesz látogatható 8 rendhagyó 
énekóra, 6 hangszeres és hang-
technikai kurzus és több kon-
cert. Az eseményre szeretettel 
várnak mindenkit, aki érdeklő-
dik a hangszerek, a hangszeres 
játék, az élmény alapú zenélés 
és tanulás, a zenész életmód és 

általában a könnyűzene világa 
iránt.

Kedves kiskunfélegyházi Taná-
rok, Tanítók, Óvodapedagógusok, 
Intézményvezetők, Igazgató Asz-
szonyok és Urak! 

Szeretnénk közvetlen segít-
séget kínálni a szervezett láto-
gatások időzítéséhez. Amennyi-

ben érdeklődnek a Hangszert a 
kézbe – Kiskunfélegyháza ese-
mény iránt, kérjük, keressék bi-
zalommal kollégánkat az alábbi 

elérhetőségeken: Ónodi Árpád, 
mobil: +36 20 801-6034,  
e-mail: info@rocktar.hu
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Gyermekotthonban segített Eszter
Gyermekotthonokban tartott 
ingyenes látásvizsgálatot ál-
lami támogatással a Magyar 
Látszerész Szövetség. A kis-
kunfélegyházi Jégh Eszter má-
sodéves tanulóként vett részt 
a programban, ő az óbudai 
Szent Miklós Általános Isko-
la, Diákotthon és Gyermekott-
honban segített a gyermekek 
szemének vizsgálatában, a 
szemüvegek kiválasztásában, 
elkészítésében. Eszterrel a 
programról, a szakmáról és a 
terveiről kérdeztük.

– Másodéves látszerész hall-
gató vagy, hogyan jutott eszed-
be, hogy látszerész szakmát 
válaszd?

– A családomban több látsze-
rész, optikus is van, így természe-
tesen van köze a választásomhoz, 
de a másik fontos indok az volt, 
ami miatt a szakma mellett dön-
töttem, hogy úgy vélem sajnos 
egyre több embernek van és lesz 
szüksége a jövőben szemüvegre. 
Ez annak a negatív hatásnak kö-
szönhető, amit a digitális eszközök 
fénye vált ki. Először egyetemre 
szerettem volna menni, de sajnos 
nem oda vettek fel, ahová én kép-
zeltem, ezért végül úgy döntöttem, 
hogy először a látszerész szakmát 
sajátítom el, aztán jöhet az egye-
temi, az optometrista-képzés. Az 
a furcsa, hogy mindenki azt hiszi, 
hogy gyermekkoromban az opti-
kában töltött idő miatt szerettem 
bele ebbe a hivatásba, de ez nem 
teljesen van így. Akkoriban láttam 
néhány eladást, de különösebben 
nem érdekelt a folyamat. Középis-
kola 10. évfolyamán döntöttem el, 
hogy erre a pályára lépek. Szeren-
csére a család mindenben támo-
gat, számításokban például apu-
kám és keresztanyukám nagyon 
sokat segítettek, amikor meggyűlt 
a bajom egy-egy példával.

– A környezeted mit szólt a 
választásodhoz?

– Örültek neki, mindenki pozití-
van fogadta. Jelenleg Budapesten 
tanulok, másodéves vagyok. Ott 
vagyok gyakorlaton, annál a hölgy-
nél, akinél édesapám is tanult. 
Szeretettel vesznek körül, május-
ban vizsgázok majd. 

– Ha érvelned kellene a 
szakma mellett, akkor, mint 
mondanál?

– Nagyon megható tud lenni, az, 
ha valaki felteszi a szemüvegét és 
teljesen meglepődik azon, hogy a 
látás ilyen minőségű lehet. Foko-
zottan igaz ez kisgyermekeknél, 
akik ha felpróbálják az első szem-
üvegüket, tágra nyílik a szemük 
és látszik, hogy mennyire örülnek 
annak, hogy végre élesen látnak. 
Szeretek beszélgetni az emberek-
kel, különösen az idős házaspáro-
kat kedvelem, mert ilyenkor min-

dig azt érzem, hogy létezik igaz 
szerelem.

– Hogyan kerültél kapcsolat-
ba a programmal?

– A Magyar Látszerész Szövet-
ség elnöke bejött az iskolánkba és 
elmondta, hogy segítségre lenne 
szüksége ebben a programban.  
Jeleztem, hogy szívesen men-
nék. Egyébként is folyamatosan 
a fejemben van, hogy ha egyszer 
megtehetem majd, akkor nagyon 
szeretnék segíteni másoknak, így 
nem volt kérdés, hogy elvállalom-e 
a feladatot. Egy szemüveg nem ol-
csó és nagyon fontos, hogy olyan 
készítse el, aki ért hozzá. Sok 
olyan gyermekről tudunk, akinek 
azért nincs szemüvege, mert nem 
telik rá a szülőknek. Az optikában, 
ahol gyakorlaton vagyok, ahol dol-
gozom, a nyáron készítettünk egy 

szemüveget egy kisfiúnak, akinek 
hatalmas szüksége volt rá.  A fő-
nököm önzetlenül segített ennek 
a környékbeli gyermeknek, akinek 
ma már nem okoz gondot, hogy 
lássa elolvasni a könyveket.

– Hogyan zajlottak a vizsgála-
tok a gyermekotthonban? 

– Egy keddi napon voltunk a 
gyermekotthonban. A megérkezé-
sünket követően egy sajtóesemény 
után találkoztunk a gyerekekkel, 
akiket megvizsgáltunk és keretet 
választottunk nekik. Egy ebéd-
nyi szünet volt, folyamatos volt a 
munka este 8-ig. 35-40 gyermek 
került sorra, akik között volt olyan, 
aki annyira szeretett volna szem-
üveget, hogy végül egy dioptria 
nélküli kék fényszűrős szemüve-
get választottunk, ami védi a 
szemét a digitális eszközöktől. A 
vizsgált gyermekek között 25-30 
főnek ténylegesen szüksége volt 
szemüvegre.

– Hogyan ajánlasz kere-
tet gyermeknek és hogyan 
felnőttnek?

– A gyermekeknél nagyon fontos 
a kedvenc szín. Ez jellemzően a 
kislányoknál a rózsaszín és a lila, a 
kisfiúknál a kék és a zöld. Az ese-
ményen tinédzsereket is vizsgál-
tunk, akik nagyon nyitottak voltak 
a színekre. Felnőtteknél a szem-
szín nagyon meghatározó, de ter-
mészetesen nagyon sok szempont 
alapján dől el végül, hogy a vevő 
melyik keretet választja.

– Ha lesz hasonló jótékony 
kezdeményezés a jövőben, ab-
ban is szívesen részt veszel?

– Igen, mindenképpen! Ezt a 
szándékom jeleztem is a Magyar 
Látszerész Szövetség elnöke felé. 
Bárhol lesz az országban hasonló, 
szívesen segítek.  Nagyon sok sze-
retet kaptam a gyermekektől, akik 
ahhoz képest adnak ilyen sokat, 
hogy ők valószínűleg annál a csa-
ládnál, ahonnan kiemelték őket, 
nem sokban részesültek.  Z. A.

Zarándoklat férfiaknak 
Minden hónap első péntekén férfi zarándoklatra várják az ér-
deklődőket. A séta a Sarlós Boldogasszony Templom (Ótemp-
lom) elől indul és a Petőfiszállás-Pálosszentkúti Kegyhelyig tart.

Juhász Miklós szervező és ál-
landó résztvevő elmondta, hogy 
körülbelül 20 éve indították 
el pálos szerzetesek a férfiak 
zarándoklatát. Eleinte jellem-

zően templomokban hirdették, 
szélesebb körben azóta értesül-
tek róla az emberek, mióta a kö-
zösségi oldalakon is olvasható a 
felhívás.

Idén is folytatják a hagyományt, 
ahová keresztény-katolikus férfi-
akat invitálnak. Ilyenkor a fókusz 
nem a felpörgött világon, hanem 
a beszélgetésen, elmélkedésen, 
imádságon és az ismeretek bőví-
tésén van. A távolság vállalható 
és egyáltalán nem megterhelő. 
A mintegy 13,5 kilométer hosszú 
táv megtétele közben gyönyörű 
naplementék és holdkelték is vár-
ják a zarándokokat.

Petőfiszállás-Pálosszentkúton 
vacsora követi a megérkezést, 
majd este 9-kor misén vesznek 
részt a zarándokok a kegyhelyen. 
A résztvevők létszáma változó, 
a havi rendszerességgel meghir-
detett eseményekről a Kiskunfél-
egyházi Zarándokok Facebook- 
csoportban lehet tájékozódni. Az 
indulás minden hónap első pén-
tekjén, 17 órakor van. Gyülekező 
az Ótemplom előtt.
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Ezer szállal kötődik 
városunkhoz a jeles kutató fia
A legendás sportgim-
názium tudós taná-
ra, dr. Mezősi Károly 
115 évvel ezelőtt, 
1907. január 15-én 
született. Életét és 
munkásságát áldoz-
ta arra, hogy bebi-
zonyítsa, igaz Petőfi 
állítása, miszerint „ez 
a város születésem 
helye” Kiskunfélegy-
házára vonatkozik. 
Kutatómunkájának 
köszönhetően sike-
rült beazonosítani 
Móra Ferenc szülőházát, amelyet 50 év-
vel ezelőtt adtak át és látogatható azóta 
is. Fia, dr. Mezősi Károly az iskolában ne-
velkedett, nem véletlen szoros kötődése 
városunkhoz. 

– Milyen alapokat adott a félegyházi 
gyerekkor? 

– Itt nőttem fel Petőfi városában. Olyanok 
társaságában, mint Magyari Béla, Kerék 
Csaba, a sportgimnázium egész kollégiuma. 
Nevelőtanárainkkal, Kapus Bélával, Somogy-
vári Zoltánnal. Minden nap találkoztam Tulit 
Péter bácsi tornászaival. Az udvaron is ott volt 
egy nyújtó, egy távolugró gödör, egy korlát és 
magasugró gödör is. Itt reggeltől estig folyt az 
élet. Én is jó voltam távol- és magasugrásban 
egyaránt. Magasugrásból országos ifjúsági baj-
nok és az országos válogatott tagja lettem. Ez 
érlelt bennem olyan gondolatot is, hogy a kö-
zépiskola után jó lenne elmenni a testnevelési 
főiskolára. Nekem kitűnően, vagy jelesen kellett 
tanulni. Végül úgy döntöttem, hogy orvos le-

szek. Fel is vettek a sze-
gedi egyetemre, amit si-
keresen el is végeztem. 
Utána a Rókus Kórház-
ban kezdtem el dolgozni 
belgyógyászként. Abban 
az időben még első osz-
tályú teniszező is voltam 
és utána nevelőedző. A 
kórházban túl sok volt 
az éjszakai ügyelet, amit 
egy idő után meguntam. 
Kaptam egy jó háziorvo-
si lehetőséget, ezt a mai 
napig gyakorlom. 

– Bár Pesten élsz, 
heti gyakorisággal lehet veled találkozni a 
város utcáin sétálva.

– Szeretem a várost. Szerettem egyetemis-
ta koromban is, mindig hazajártam. A kórházi 
munkatársak között is nagyon sok jó barátom 
volt. Természetesen kialakult egy nagyon jó ba-
ráti kör, akikkel ma is rendszeresen és szeretet-
tel találkozunk. 

– Édesapád tudós tanárként Petőfi szü-
lőhelyét kutatta. Mennyire hatott ez a te 
életedre?

– A Petőfi szülőhely kutatása rányomta a 
bélyegét a családunk életére. Édesapám meg-
szállottja volt ennek az ügynek. Hitt abban, hogy 
igaz volt a költő állítása, hogy „ez a város szü-
letésem helye”. A kiskőrösi bizonyítékokat soha 
nem találta meggyőzőnek. Apám a Pest Megyei 
Múzeumok igazgatója lett később, de nem tudta 
felvenni abban az időben a tudományos veze-
tőkkel, akadémiai emberekkel a kapcsolatot. 
Éppen ezért nem is álltak mellé a szülőhelyvi-
tában. Hiszem, hogy a történtek után még nem 
zárult le ez a vita. s. r. 

Kiskunfélegyházára került 
a Sirha Desszert Verseny 
artisztikai különdíja

Ötödik alkalommal rendezték meg Bu-
dapesten a Sirha Budapest Desszert 
Versenyt a Hungexpon. Az indulók há-
rom kategóriában mérhették össze a 
tudásukat: gyümölcsös torta, csokolá-
dés tányérdesszert és választott artisz-
tikai munka volt a kötelező elem.

A zsűri különdíja a legszebb artisztikai 
munka kategóriában Kiskunfélegyházára ke-
rült: Kovács János és Molnár Tamás cuk-
rászmesterek alkotása lett a befutó. A zsű-
riben a szakma kiválósági foglaltak helyet: 
Pesti István, Michelin csillagos séf, Platán 
étterem; Sárközi Ákos, Michelin csillagos 
séf, Borkonyha; Andrész Zoltán cukrász, 
Andrész Cukrászda és fagylaltozó tulajdono-
sa; Korponai Péter cukrász és Gácsi Zol-
tán kreatív cukrász, a Csokoládé Akadémia 
szakmai vezetője. 

Kovács János elmondta, hogy 7 órán ke-
resztül folyt a verseny, amely során elkészült 
egy 120 centiméteres karamellszobor, 9 da-
rab tányérdesszert és két darab gyümölcsízű 
desszerttorta. Az egész koncepció a tenger 
témája köré épült: a szobrot jégcsapok, ten-
geri csigák, tengeri korallok alkották, a tor-
tán és a tányérdesszerteken is tengeri sünö-
ket, csillagokat, kagylókat jelenítettek meg.

 Z. A. 

Charlie Chaplin szerint az a 
nap, amelyik nevetés nélkül 
telik el, elvesztegetett idő. 
Ennek jegyében – köszönt-
ve április 1-jét, a tréfálkozás, 
bolondozás napját – ked-
venc viccüket kérdeztük a 
félegyháziaktól.

Tálas Miklós 
(18):

M ó r i c k a 
hazajön az 
i s k o l á b ó l . 
Odamegy a 
kályhához és 
leszedi róla 

a csövet. Elkezdi lóbálni, a falhoz 
veri, összevissza rohangál vele a 
lakásban, és már alig lehet látni 
Mórickát és a házat a koromtól. 
Hirtelen megérkezik az anyukája 
és megkérdezi tőle:

– Móricka, ezt most miért 
csináltad?!

– Azért, mert a tanító néni ma 
azt mondta az iskolában, hogy 
nekem biztos, hogy csak nagy ko-
romban jön meg az eszem.

Mester Mó-
nika (48):

Két szőke 
nő utazik egy 
helikopteren. 
Azt kérdezi 
az egyik:

– Te, mi ez 
a bigyó itt felettünk? 

– Valószínűleg a légkondi. Ami-
óta nem pörög, nagyon izzad a 
pilóta.

Samu Csilla 
(34):

Két mókus 
t a l á l k o z i k 
az erdőben. 
Az egyiknek 
ökölbe van 
szorítva a 

keze. 
A másik megkérdezi tőle:
– Neked meg mi van a kezed-

ben? Diócska?
– Nem. 
– Talán mogyorócska?
– Nem. 
– Hát akkor?
– Görcsöcske…

Cséplő Bar-
bara (21):

A róka 
elkapja a 
nyulat.

– Rend-
ben van róka 
koma, egyél 

meg, de előbb engedd meg, hogy 
eljárjam a haláltáncot.

A róka beleegyezik. A nyuszi el-
kezd táncolni:

– Egyet jobbra, kettőt balra, 
hármat jobbra, négyet balra, ötöt 
jobbra, futás!

A róka felsóhajt:
– Ilyen hülye koreográfiát még 

nem is láttam! 
 V. B. 

Körkérdés – Mi a kedvenc vicce?
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Egy nap 
az egészségünkért
Egészségnapot rendez a Borostyán Ház és a Kiskunfélegy-
házi Egészségfejlesztési Iroda április 2-án, szombaton 9-től 
17 óráig a Móra Ferenc Művelődési Központban.

Az elmúlt 
évek több-
szörösen is 
b e b i z o n y í -
tották, hogy 
a gyorsan 
változó vi-
lág kihívásai 
bármelyik pillanatban ki tudják 
billenteni az embert testi és lel-
ki egyensúlyából, éppen ezért 
sokkal sürgetőbbé vált, hogy tu-
datosan is odafigyeljünk egész-
ségünkre. Ehhez a folyamathoz 
kíván segítséget nyújtani az 
„Egymáshoz kapcsolódó” nevet 
viselő egészségnap, ahol előadá-
sokkal, állapotfelmérésekkel és 
mozgásos feladatokkal várják az 
érdeklődőket.

A nap folyamán párhuzamo-
san futó rendezvények közül a 
Borostyán Ház előadásai első-
sorban a lelki egészség köré 
épülnek: éppúgy lesz szó a gyer-
mekek fejlődésének lehetősé-
geiről, mint a családi és társa-
dalmi problémák leküzdéséről. 
Ezekkel egy időben az Egész-
ségfejlesztési Iroda és a Kis-
kunfélegyházi Védőnői Szolgálat 
állapotfelméréseket és preven-
ciós tanácsadásokat fog tartani. 
Az érdeklődők részt vehetnek 
látásélesség vizsgálaton, test-
tömegindex-számításon és újra-

élesztési gya-
ko r l at o ko n . 
Ezeken kívül 
hasznos taná-
csokat kapnak 
a dohány-
zásról való 
leszokásról, 

a szájhigiéniáról, daganatos 
betegségek megelőzéséről és 
sok egyéb másról. Az elméleti 
programok mellett mindenkinek 
lehetősége lesz aktív mozgást is 
gyakorolni a jóga, pilates és flow 
programokon, amelyek lehetősé-
get kínálnak a test és lélek har-
móniájának elérésére. Azoknak 
a résztvevőknek pedig, akik aktí-
van is hozzá szeretnének járulni 
mások egészségéhez a Magyar 
Vöröskereszt véradást szervez 
10 és 14 óra között. A prog-
ramra érkező gyermekeknek a 
művelődési központ kézműves 
foglalkozásokat kínál 9 és 12, 
valamint 14-től 16 óráig, annak 
érdekében, hogy az egész család 
élvezni tudja a naphoz kapcsoló-
dó programokat. Az eseményről 
további információ kérhető a 
76/466-843-as telefonszámon. 

Fontos tudnunk, hogy a beteg-
ségeket sokkal könnyebb meg-
előzni, mint kezelni, így kiemel-
ten döntő, hogy egészségünket 
tudatosan erősítsük és óvjuk.

Fiatal pedagógusvendégek 
Áprilisban a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár programja-
ira látogatók több alkalom-
mal találkozhatnak városunk 
oktatóival.

Április 1-jén, pénteken 17 óra-
kor a GyermekBirodalomba várja 
a legkisebbeket Kovács Gáspár, 
vagyis Gazsi, a zeneföldi óriás. A 

lajosmizsei születésű fiatalember 
korábban könyvtárosként, jelen-
leg pedig pedagógusként dolgozik 
a Göllesz Viktor Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézményben. 14 éves kora óta 
élete része a zene, amit az óvodá-
sokkal is igyekszik megszerettetni. 
Közösen mondókáznak, énekelnek, 

táncolnak és ismer-
kednek meg többféle 
hangszerrel.

A bibliotéka a Pe-
tőfi-emlékévek alkal-
mából idén indította 
el a „Láng van szívem-
ben” című sorozatát. 
Április 7-én, csütörtök 17 órakor 
Hideg János László, a KSZC Kos-
suth Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium magyar szakos 
tanára Petőfi és a szerelem – szél-
jegyzetek apró betűkkel címmel 
tartja meg előadását.

Április 9-én, szombaton 9 órá-
tól a gyermekkönyvtárosok csa-

ládoknak ajánlanak 
nagyszerű időtöltést, 
kicsik és nagyok együtt 
készülhetnek a hús-
vétra. Az ügyes kezűek 
színes papírból szebb-
nél szebb dekorációkat 
alkothatnak: ajtódíszt, 

nyuszit, fára akasztható tojást és 
jácintot. A gyerekek a kézműves-
kedés mellett elrejtett tojásokat 
kereshet meg a részleg zegzugai-
ban. Szép idő esetén előkerülnek a 
fából készült óriás méretű játékok 
is, amelyeket az intézmény belső 
udvarán, a Hattyúkertben próbál-
hatnak ki.

KÖNYVTÁRSAROK

KULTÚRSAROK

Április 1., péntek 
17-től 19 óráig

NŐSZIROM – Női önismereti kör
Téma: Kapcsolódás

Csoportvezetők: dr. Sinkó Melinda, Vidács 
Tímea és Szunyi Anita

Részvételi díj: 1000 Ft/fő
Előjelentkezés szükséges!

Művelődési központ

17 óra
Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival, a 

zeneföldi óriással
Városi könyvtár

Április 2., szombat 9-től 17 óráig
EGYMÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 

– EGÉSZSÉGNAP 
9-től 17 óráig mozgásos foglalkozások, 

ismeretterjesztő előadások, 
állapotfelmérések, művészetterápia
10-től 14 óráig Véradás a Magyar 

Vöröskereszt szervezésében
10-től 12 és 14-től 17 óráig kézműves 

foglalkozások gyermekek részére.
A Borostyán Ház és a kiskunfélegyházi 

Egészségfejlesztési Iroda szervezésében.
Művelődési központ

Április 5., kedd 10 óra
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 

klubja. Vendég: Surányiné Pap-Ferenc Izolda, 
az Egészségfejlesztési Iroda munkatársa, 

védőnő. Téma: Miért fontos az emlő 
önvizsgálata?

Városi könyvtár

Április 6., szerda 17 óra
Ingyenes tájékoztató előadás és 

beszélgetés VESZTESÉGRŐL, GYÁSZRÓL 
és a feldolgozást segítő Gyászfeldolgozás 

Módszerről a Szervdonor Családokért 
Alapítvány szervezésében. Előadó: dr. 

Dorogi Márta Gyászfeldolgozás Módszer® 
Specialista, pszichológusjelölt.

Városi könyvtár

Április 6-8., szerda-péntek
Hangszert a kézbe országjáró zenei játéktér 
programsorozat, HANOSZ szervezésében 

Rocktár

Április 7., csütörtök 17 óra
A Petőfi-emlékévek alkalmából indított 

Láng van szívemben című előadás-sorozat 
vendége Hideg János László magyar nyelv 

és irodalom szakos pedagógus. Előadásának 

címe: Petőfi és a szerelem – széljegyzetek 
apró betűkkel.

Városi könyvtár

Április 8. és 22., péntek 9.30-tól 12 óráig
ARANYHOLD – anyatejes táplálást segítő 

csoport
Művelődési központ

Április 8., péntek 
14-től 16 óráig

Kamasz Panasz Klub az Ifjúsági sarokban. 
Oldott, őszinte légkörben hasznos 

beszélgetésre várja a kamaszodó fiatalokat 
Sallai Béláné Aranka klubvezető pedagógus.

Városi könyvtár

15 óra
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület évi 

rendes közgyűlése
Városi könyvtár

Április 9., szombat 9-től 12 óráig
Húsvéti családi szombat délelőtt.

Városi könyvtár

Április 11., hétfő 8.50-től 16 óráig
Felolvasónap Petőfi Sándor verseiből a 

magyar költészet napja és a Petőfi-évforduló 
alkalmából a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 

valamint a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület szervezésében.

Városi könyvtár

Április 12., kedd 
KOLO 10 címmel kiállításmegnyitó 

Kolozsvári Sándor festőművész halálának 
10. évfordulója alkalmából

17 óra – koszorúzás Kolozsvári Sándor 
sírjánál a Felsőtemetőben

18 óra – kiállításmegnyitó, amelyet Rosta 
Ferenc alpolgármester nyitja meg

Művelődési központ aulája

Április 13., szerda 18 óra
FÜR ANIKÓ ÉS HRUTKA RÓBERT

MINDEN TITOK című zenés irodalmi estje a 
Költészet napja alkalmából

Belépődíj: 1800 Ft/fő
Művelődési központ

Április 14., csütörtök 9-től 12 óráig
TOJÁSOK NAPJA

Húsvéti kézműves családi játszóház
Program: tojásfestés, húsvéti és tavaszi 

dekorációk készítése
Belépődíj: 500 Ft/fő
Művelődési központ

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu
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Emlékverseny, harmadszor

A III. Tajti Lajos Asztalitenisz Em-
lékversenyt rendezték meg már-
cius 19-én, szombaton a Kossuth 
Lajos iskola tornacsarnokában. 
Jánosi Ernő, a torna főszervező-
je elmondta, hogy harmadik éve 
rendezik meg az emlékversenyt. 
35-40 fővel állt fel a létszám, a 
korosztályt tekintve vegyes me-
zőny alakult ki, ugyanis szerb ver-
senyzőt is láthatott a közönség, 
de érkeztek Szegedről, Kecske-

métről, Lajosmizséről, Tázlárról 
és Kiskunhalasról is. Barátságos 
célja van a sportnapnak, inkább 
a játék élvezete, amit fontosnak 
tartanak ilyenkor. Nagy tisztelet-
tel beszélt Tajti Lajosról, akinek 
mindene volt az asztalitenisz, 
hozzátéve, nagyon örül annak, 
hogy a városi versenynek induló 
esemény ennyire kinőtte magát. 
A részletes eredményeket online 
oldalunkon olvashatják.

Kiemelkedő teljesítmény 

Nagyszerűen szerepeltek úszásban 
a József Attila Általános Iskola ta-
nulói a Diákolimpia Országos Dön-
tőjében. A versenyt Debrecenben 
rendezték meg március 19-én és 
20-án. Takács Luca a korosztá-

lyában az ország IV. legjobb mellú-
szója lett. A 4x50 méteres gyors-
váltó pedig az előkelő 10. helyen 
végzett. Csapattagok: Bárány-Al-
mási Bianka, Győri Dolli, Karsai 
Hédi, Takács Luca. 

Március 6-án, harmadik alkalom-
mal kerékpározhattak együtt a 
fülöpjakabi buckavidéken a Tour 
de Puszta résztvevői. Kürti Már-
ti és Simon Béla Szabolcs szer-
vezők beszámolója szerint remek 
nap volt, ahol az időjárás is nagyon 
kedvezően alakult. 87-en indultak 
az idei futamon, voltak, akik 130 
kilométerről érkeztek, de a több-
ség környező városok, települések 
lakói. Örömmel mesélték, hogy 
Kecskemétről egy 3 generációs 
család is érkezett, ahol a legfiata-
labb tagok 6 és 7 évesek voltak és 
remekül szerepeltek a túrán.

A szárazság miatt kissé nehéz volt 
a pálya. Mind a rövid, mind a hosszú 
táv nagyon népszerű volt, a verseny-
zők egyöntetűen dicsérték a tájat, a 
szemet gyönyörködtető pályaútvo-
nalat. Az esetleges műszaki hibák 
elhárítását szervizpont segítette az 
eseményen. Az idei verseny különle-
gessége volt, hogy a rövidtávon (22 
km) 3 futó is elindult és zökkenő-
mentesen teljesítette kört. A szerve-
zők – újításként – jövőre már futókat 
is várnak majd a versenyre.

A 2022-es részletes eredmény-
táblázata a https://bringabarat.
com oldalon olvasható. 

Éremhalmozó szenior úszók
A Kiskun Vízi és Szabadidő Spor-
tegyesületből heten vettek részt 
a Békéscsabán, március 19-én 
és 20-án megrendezett XXIII. 
Nemzetközi Szenior Úszóverse-
nyen. A magyarok mellett szerb, 
szlovén és román versenyzők is 
emelték részvételükkel a ver-
seny színvonalát. A félegyháziak 
tovább folytatták kiváló szerep-
lésüket, 15 arany, 10 ezüst és 4 
bronzérem boldog tulajdonosai 
lettek.

Sebők János folytatta jó sze-
replését, ugyanis a 11 aranyérem 
mellett a győztes 4x50 méteres 
gyorsváltó tagjaként is első lett. 

Magony Zsolt egy arany- és öt 
ezüstérmet nyert. 

Ónodi László egy arany-, egy 
ezüst- és egy bronzéremmel lett 
gazdagabb. 

Urbán Tamás egy ezüst- és 
egy bronzérmet nyert.

Drávucz Ervin egy bronzér-
met tudhat magának.

Csenki Klára két arany- és két 
ezüstérmet gyűjtött.

Ladányi Endréné egy ezüst- 
és bronzérmes helyezést ért el.

Első lett a 4x50 méteres férfi 
gyorsváltó Sebők, Magony, Drá-
vucz és Molnár összeállításban.

Az egyesület tagjai legközelebb 
április 9-én és 10-én Kecskemé-
ten, a XI. Fedettpályás Nyílt Sze-
nior Úszó Országos Bajnokságon 
szerepelnek.

Sikeres tavasz a birkózóknál
Tapodi Rebeka mindössze 17 
éves, de az U20-as korosztály vá-
logató versenyén is elindult, ahol 
ezüstérmet szerzett. Véglegessé 
vált, hogy a korábbi válogató ver-
senyek eredményeképpen Rebeka 
indulhat a május 14. és 22. között, 
Franciaországban tartandó ISF 
Gymnasiade 2022 rendezvény-
re, amely a 16-18 éves korosztály 
olimpiai bajnoksága – mondta el 
lapunknak Szabó József edző.

Biblia Róbert  Közép-Németor-
szág nyílt bajnokságán 6 ellenfelét 

legyőzve lett aranyérmes, ezzel be-
biztosította válogatottságát, így ké-
szülhet a bukaresti Európa-bajnok-
ságra és a római világbajnokságra.

Március 20-án Egerben rendezték 
Kelet-Magyarország régió kötöttfo-
gású diák bajnokságát, ahol Szécsé-
nyi Kornél, a 85 kg-osok, Tapodi 
Norbert pedig a 68 kg-osok között 
bajnoki címet szerzett. Az 54 kg-os 
Nagy Máté bronzérmes lett.

A 8-9 évesek részére rendezett 
Gyermek Gálán Nagy Nóra máso-
dik lett a fiúk mezőnyében.

Folytatódott  
a Tour de Puszta 
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Kiskunfélegyházán, a második világhábo-
rú után súlyos problémaként jelentkezett 
a lakáshiány. A kezdeti OTP-s és állami 
lakásépítések után az egyéni összefogás-
sal, társulással, szövetkezéssel épülő tár-
sasházépítési forma került előtérbe. 

Ezt segítette elő a párt és a kormány együt-
tes határozata, amely egyrészről állást foglalt 
a magánlakás-építés kedvező hitelfeltételei 
mellett, másrészt engedélyezte a lakásszövet-
kezetek újabb típusaként a lakásépítő szövet-
kezetek alapítását is. Ez a szövetkezeti forma 
lehetővé tette a tagok számára, hogy a tervezés 
és az építkezés szakaszában maguk határozza-
nak épülő lakásuk nagyságáról, beosztásáról, 
felszereltségéről, illetve saját munkájukkal ön-
tevékenyen működhettek közre saját otthonuk 
létrehozásában. Az építkezők részesülhettek 
továbbá a munkásokat megillető valamennyi 
kedvezményben, valamint saját munkaadóik 
pénzügyi és természetbeni kedvezményeket 
nyújthattak számukra. 

Ezek a megfontolások hívták életre a kis-
kunfélegyházi Kossuth Lakásépítő és Fenntar-
tó Szövetkezetet. A szövetkezet első háza 24 
család összefogásának eredményeként épülhe-
tett fel a Mártonffy (ma Korona) utca 2. szám 
alatt. A lakások eredeti tulajdonosai közül 22-
en az Április 4. Vegyipari Művek Kiskunfélegy-
házi Gépgyárának, ketten pedig a Kiskunhalasi 
Építőipari Vállalat Kiskunfélegyházi Főépítés-
vezetőségének dolgozói voltak. A kivitelezést 

egyébként – a Bács-Kiskun Megyei Tervező 
Vállalat tervei alapján – ez utóbbi cég végezte. 
A háromszintes, garázsos, erkélyes házban 12 
kétszobás, 11 két és félszobás és egy egyszo-
bás lakás kapott helyet. Az építkezés két évig 
tartott, 1975 nyarán kezdődött és 1977 júliusá-
ban fejeződött be. A házban egy kétszobás, 63 
négyzetméter alapterületű lakás építési költsé-
ge 367 ezer forintot tett ki. Értékes segítséget 
jelentett a szövetkezeti közösségnek, hogy a vá-
rosi tanács a teljesen közművesített telek árát 
15 ezer forintban szabta meg lakásonként. 

A jól sikerült házat a tulajdonosok a magu-
kénak érezték, környezetét tisztán tartották, 

szépítették, fásították. Az erkélyeken saját ké-
szítésű virágtartókban muskátlik nyíltak, az 
udvarban homokozó és mérleghinta várta a 
gyerekeket. 

Az építtető közösség tagjait a különböző fó-
rumokon Bartyik József és Dobó Endre kép-
viselték. A kiskunfélegyházi Kossuth Lakásépítő 
és Fenntartó Szövetkezet eredményes munká-
jáért 1978-ban a MESZÖV vándorserlegét ve-
hette át, ezzel Bács-Kiskun megye másik 35 la-
kásépítő szövetkezetét utasítva maga mögé. A 
szövetkezet építtette meg később – többek kö-
zött – a Héderi utcai 12 lakásos társasházat is.

 Ónodi Márta 

TI
TK

O
K

 A
 L

EV
ÉL

TÁ
R

B
Ó

L

KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tajola-Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

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

Hirdetés

Melengető TAVASZI ajánlataink!
Notebookok „Tavaszi” áron:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 
256 GB SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, 
2 év gar. Br. ár: 159.000 Ft

HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 
256 GB SSD,  webcam, 15,6”-os kijelző, 
3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft

„Tavaszi” SSD áraink, 
ingyenes beszereléssel!

120 GB-os Kingmax SSD 3 év garanciával: Br. ár: 9.290 Ft!
128 GB-os Patriot  3év garanciával: Br. ár: 7.990 Ft!
240 GB-os Kingston SSD  3 év garanciával: Br. ár: 13.990 Ft!
512 GB-os Silicon Power SSD  3 év garanciával: Br. ár: 23.490 Ft!

Petőfi tisztelőire emlékeztek

Az Ótemplom melletti szoborpark-
ban március 23-án emlékeztek 
meg a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület tagjai azokról, akik sokat 
tettek Petőfi Sándor népszerűsíté-
séért. Verseit idegen nyelvekre for-

dították, tanulmányokat írtak róla. 
Domborműveiknél egy-egy egyesü-
leti tag ismertette munkásságukat, 
majd a városvezetés és az egyesü-
leti tagok helyeztek el koszorút és 
gyújtottak mécsest.

Házasságot kötöttek: Boris Ilona – Papp 
Elemér, Flaisz Rozália Mária – Karsai József, 
Lengyel Magdolna – Csuka László Csaba, 
Arany Katalin Noémi – Kiss István Csaba, 
Pánczél Anita – Dallos Kadicsa, Szatmári 
Ágnes – Szedliczky Zsolt

Meghaltak: Nagy Sándor (1948), Őze Gá-
borné László Veronika (1934), Orosziné 
Hegedűs Anna (1946), Kádár József (1967) 
Kis László (1942) – Kiskunfélegyháza, Guba 
Lászlóné Kósa Mária (1941) – Felsőlajos, 
Vincze Ferencné Babar Mária (1936) – Hel-
vécia, Boldog Sándorné Kádár-Szél Anna 
(1930), Tőkés Imréné Kovács Mária (1948), 
Bajákiné Dohi Rózsa (1944), Kordás János-
né Pap Margit (1937) – Kecskemét

Anyakönyvi hírek

Társasházak – Mártonffy utca 2. 


