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HÉTVÉGÉN LIBAFESZTIVÁL! RÉSZLETES PROGRAM A 12. OLDALON

 FÉLEGYHÁZI ÓRIÁSCITROM

14.10.

AZ ÉV PEDAGÓGUSAÉPÜLHET A BMX-PÁLYA

3.

ÚJRA ÖNÁLLÓ

9.

– Nagyon szívesen és gyakran jövök Kiskunfélegyházára, mert 
nagyon szép és jó hangulatú város. Ennek persze legfőbb oka 
az is, hogy feleségem, Szabó Emese itt született – mondta 
Lőrincz Tamás kötöttfogású olimpiai bajnokunk legutóbbi fél-
egyházi látogatásakor, és készségesen nyilatkozott olimpiai 
győzelméről is lapunknak.

– Mi volt az első gondolatod, 
amikor megnyerted a döntőt?

– Legelőször az járt a fejemben, 
hogy megvan egy újabb mérkőzés, 
győztem. Az, hogy végre meglett 
ez a hőn áhított dolog. Az, hogy ez 

valójában mit jelent, csak később 
tudatosult bennem. 

– Mi következik az olimpia 
után?

– Most a pihenés. A családé lesz 
a főszerep, aztán majd meglátjuk. 

Lőrincz Tamás olimpikon Félegyházán

Folytatás a 2. oldalon!
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Szeretnék mindenképpen a bir-
kózás mellet maradni, de az aktív 
sportpályafutásomat befejezem. 

– Két gyermeked, Dórika és 
Marci is veled van. Ők is birkóz-
ni fognak?

– Ezt még nehéz megmondani. 
Szeretném is, meg nem is. Biztosan 
nem fogom erőltetni, de azt nagyon 
szeretném, ha sportolnának. 

– Miért igen, és miért nem?
– A birkózás a szívem csücske, 

de azt is tudom, hogy mennyire 
nehéz. Nem féltem őket, de tudom, 
milyen lemondásokkal jár. Nagy 
áldozatokat kell hozni a sikerért, 
ami olykor be sem következik. Az 
ember a gyerekének mindig jobbat 
szeretne. Az is biztos, hogy nem 
lehet előre megmondani, hogy ki-
ből lesz olimpiai, vagy világbajnok. 
Akinek viszont sikerül, az kivételes, 
semmi mással össze nem hason-
lítható, vagy pótolható érzés. Ezt 
viszont kívánnám a gyermekeim-
nek. Ezért kettősek az érzelmeim. 

– A testvéred, Lőrincz Viktor 
is dobogóra állhatott ezen az 
olimpián. Ezt hogyan élted meg? 

– Nagyon, de nagyon izgultam 
érte. Jó lett volna, ha neki is sikerül 
az arany, de az ezüst is gyönyörűen 
csillog. 

Új háziorvosok

Két háziorvosi körzetben új szakember kezdi meg a mun-
kát hamarosan. A dr. Pataki Márta által ellátott 2. számú 
felnőtt háziorvosi körzet új háziorvosa dr. Pintér-Patocs-
kai Szilvia lesz 2022. január 1-jétől. A doktornő Német-
országban dolgozott orvosként, ott szerzett belgyógyász 
szakvizsgát. A férjével, az ugyancsak Kiskunfélegyházán 
háziorvos dr. Patocskai Mátéval onnan költöztek haza, Fé-
legyházára. (a képen, bal oldalon)

A korábban dr. Ikladi Klára gyer-
mekorvos által ellátott 4. számú 
házi gyermekorvosi körzet orvosa 
2021. október elsejétől dr. Segec 

Karolina gyermekorvos lesz. (a 
képen, jobb oldalon) A doktornő 
2011 óta a szentesi kórház gyer-
mekosztályán dolgozik.

Tisztelettel emlékeztek
A Felsőtemetőben ünnepélyes 
keretek közt avatták fel Holló 
László kiskunfélegyházi szü-
letésű festőművész felújított 
sírját.

Szeptember 3-án, Kállainé 
Vereb Mária, a Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
nyugalmazott igazgatója, Balla 
László, illetve Rosta Ferenc al-
polgármesterek virágokkal rótták 

le tiszteletüket a magyar Remb-
randtként emlegetett kiválóság 
nyughelyénél. 

– Régóta esedékes volt már Hol-
ló László festő sírjának felújítása. 
Most készült el a megújult em-
lékhely, amelyet szép virágokkal 
láttunk el a városvezetés képvise-
letében – tudta meg lapunk Rosta 
Ferenc alpolgármestertől.

 V. B. 

Folytatás az 1. oldalról!
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Nyolc külterületi útszakasz és 
a Verseghy utca együttesen 
mintegy 11 kilométert érintő 
felújításának tervezési előké-
szítéséről döntött augusztusi 
ülésén a félegyházi képvise-
lő-testület. A kész tervek birto-
kában a Vidékfejlesztési Prog-
ram külterületi helyi közutak 
fejlesztésére szánt forrására 
pályázna a város.

A döntés értelmében az alábbi 
szakaszok stabilizálására készül 
el rövidesen a tervezési munka és 
a megvalósíthatósági tanulmány: 
Aranyhegy, Határ út, 1-3 körzet 
közötti, az 5. számú főúttól a Kis-
kun Farm mögötti önkormányzati 
aszfaltozott útig (1,5 kilométer), a 
Kiskun Farm bekötőút és a Déli el-
kerülő út között (1,9 kilométer), a 
III. körzet, Félegyházi vízfolyással 
párhuzamos, lakosok által zúzott 
kővel javított, teljeskörűen belakott 
útszakaszon 0,4 kilométeren asz-

faltozott burkolat készítése, Fel-
sőgalambos 5-ös és 4-es dűlő (2-2 
kilométer), továbbá az 5-ös dűlőtől 
a Felső (Iskola dűlő) aszfaltos útig 
(0,6 kilométer), az Iskola dűlő és az 
M5-ös autópálya felüljárója közötti 
(1,3 kilométer), Selymes, I. dűlő és 

az 5. sz főút és vasút közötti útsza-
kasz (1,25 kilométer).

A talajvizsgálatot, megvalósít-
hatósági tanulmányt, építési en-
gedélyezési tervdokumentációt, 
mindennemű szükséges irat és 
hatósági engedély beszerzését 

magában foglaló generáltervezői 
munka költsége meghaladja a 
18,5 millió forintot.  Ennek birto-
kában a megvalósításra akár 300 
millió forint támogatási összeg 
igényelhető, 95 százalék támoga-
tási intenzitás mellett. 

Startol a BMX-pálya 
Még márciusban adtuk hírül, hogy egy minden igényt kielégítő, 
profi BMX freestyle pálya épül Kiskunfélegyházán, a volt Vasas-pá-
lya területén. Ezt egy 14,5 millió forintos pályázati forrás és a hoz-
zá társított 15,5 millió forint önkormányzati önerő tette lehetővé. 

Amikor azonban – körülbelül egy 
hónappal ezelőtt, a támogatási 
szerződés aláírásakor – felülvizs-
gálták a projekt költségvetését, 
kiderült, hogy az eltelt fél évben 
tapasztalt drasztikus építőipari 
áremelkedés miatt a korábbi 30 
millió forintról mintegy 45,5 millió 
forintra emelkedett a megvalósí-
tás forrásigénye. Mivel a pályázat 
kiírója többletforrás-igényt nem 
tud figyelembe venni, a beruházás 

csak abban az esetben valósul-
hat meg, ha a hiányzó összeget 
az önkormányzat pótolja. Erről 
legutóbbi, augusztusi ülésén ha-
tározott a képviselő-testület, és 
a városatyák úgy döntöttek, hogy 
a 15,5 millió forint önerőn túl 
további 15 millió 470 ezer forint-
tal egészíti ki a város a pályázati 
forrást. Ennek köszönhetően akár 
még az idén birtokba vehetik a 
pályát a sportolók.

Felújítják a járdát
a Mártírok útján
A felújítás részleteit a kivitelezővel, az önkormányzat szakem-
bereivel és Bense Zoltánnal, a térség önkormányzati képvise-
lőjével szeptember 8-án egyeztették. A munkálatok már a jövő 
héten megkezdődnek és a tervek szerint egy hónapon belül 
befejeződnek.

A beruházás során a Kossuth 
utca és az I. köz (Mallár) közötti 
szakaszon megtörténik a meglé-
vő, rossz minőségű, 235 méter 
hosszúságú, 479 négyzetméter 
felületű páratlan oldali járda tel-
jes körű felújítása. A meglévő 
burkolatot elbontják, helyére új 
beton térkőjárdát építenek tel-

jesen új pályaszerkezettel, és el-
végzik 475 méter hosszúságban 
a szegély cseréjét is. Ezzel pár-
huzamosan megtörténik a zöld-
felület rendezése: megmetszik a 
meglévő koros fákat, kivágják az 
elöregedett fákat, és ültetnek 7 
darab gömbjuhart, valamint több 
száz talajtakaró cserjét telepí-

tenek. A felújítás érinti az oldal 
beömlős víznyelő aknáit is, ami-
ket átépítenek. A járdaépítés mel-
lett a környezetet is kulturáltabbá 

teszik kerékpártámaszokkal, hul-
ladékgyűjtőkkel, támlás padokkal. 
A felújítás költsége megközelíti a 
35 millió forintot. 

 11 kilométer út újulhat meg
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A Kiskunfélegyházi Szent Benedek 
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum 
és Kollégium – a volt Tanítóképző, 
Testnevelési Gimnázium, Petőfi 
Sándor Gimnázium – jubileumi 
emlékbizottsága tisztelettel és 
szeretettel hívja a korábbi kollé-
gákat, öregdiákokat, az intézmény 
tisztelőit a szeptember 18-án, az 
iskola fennállásának 150. évfordu-
lóján tartandó ünnepi rendezvény-
re. Gyülekezés 9 órától. Részletek: 
www.pg150.hu

Malom alatti sokadalom
Kiváló hangulatban telt a Kis-
kun Múzeumban szervezett Ma-
lom alatti sokadalom elnevezé-
sű családi délután szeptember 
4-én, amely a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-01884 számú projekt 
keretében valósult meg.

A szervezők kifejezetten a gyer-
mekes családokra gondolva állítot-
ták össze a programokat. Lehetett 
kézműveskedni, kipróbálhatták 
a fából készült népi játékokat, a 
nemezelés, bőrdíszművesség rej-
telmeibe mélyülhettek el a látoga-
tók. A gyertyamártás, a kovácsolás 

fortélyait is elsajátíthatták a kíván-
csiskodók. A megújult múzeumi 
terekben a csodásan berendezett 
tárlatokat is végigjárhattuk a kivá-
lóan felkészült tárlatvezetőkkel. A 
zenét kedvelők sem maradtak ki az 
egyedi programok közül, ugyanis 
a Borvirág néptáncegyüttes, a Bo-
hém Ragtime Jazz Band, illetve a 
V&V Project koncertjét élvezhettük 
a múzeum kertjében. Az utóbbi 
formáció ezen az eseményen de-
bütált előadásával, amelyet a rit-
musra villogó lézershow tett fan-
tasztikussá.  V. B. 

Szimpatizánsi fórum
Sajtónyilvános szimpatizánsi fórumot tartott augusztus 27-
én Kis-Szeniczey Kálmán (LMP) Kiskunfélegyházán Karácsony 
Gergellyel, az ellenzék zöld miniszterelnök-jelöltjével. – A Kis-
kunság és a Homokhátság szívében mi vagyunk a zöld garan-
cia arra, hogy a kormányváltás után ez a régió is fenntartható 
fejlődési pályára álljon – fogalmazták meg a fórum kezdetén.

Budapest főpolgármestere a vi-
dék lehetőségeinek megerősítését 
ígérte. – A kis- és közepes vállal-
kozások, a valódi családi gazda-
ságok számíthatnak támogatásra 
a multik és az oligarchák helyett. 
Az alsóbbrendű vidéki úthálózat 
fejlesztése fog prioritást élvezni 
az autópályákkal szemben. A szo-
ciális juttatások jelentős mértékű 
megemelése halaszthatatlan. Az 
egészségügyi dolgozók, szaká-
polók, asszisztensek munkajogi 
helyzetét és anyagi megbecsülését 

azonnal rendezni kell a kormány-
váltást követően. A hulladékgaz-
dálkodás és az autópályák kon-
cessziókba történő privatizálását 
semmissé nyilvánítjuk, csakúgy, 
mint az egyetemek magánalapít-
ványokba való kiszervezését – fo-
galmazta meg a fórumon.

A kérdésre, hogy miniszterel-
nökként mi lenne az első három 
fontos intézkedése, amit meg-
hozna, a következőt válaszolta 
Karácsony Gergely: – Az uniós 
pénzeket visszaadom az ország-

nak, amiről a jelenlegi kormány 
lemondott, és rombolta Magyar-
ország tekintélyét az Unióban. A 
második, szeretnék elindítani a 
gyerekek szegénységének felszá-

molását célzó programot. Ez a 
program a legkiszolgáltatottabb 
családok felemelését szolgálná. 
A harmadik, hogy az országot fel 
kell készíteni a klímaváltozásra, 
és az ehhez szükséges klímavé-
delmi akciót meg kell valósítani. 
Ez, ebben a régióban különösen 
fontos lesz.

150  
éves 
a PG
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Főtt a ponty, rotyogott a hallé
Idén második alkalommal rendezett halászléfőző versenyt Balla 
László alpolgármester. A két évvel ezelőtti kezdeményezés nép-
szerűsége sejttette, hogy a tavalyi kényszerű kihagyás után most 
újra nagy lesz az érdeklődés, de a rendezvény látogatottsága 
minden várakozást felülmúlt. 

Augusztus 28-án, 34 csapat bog-
rácsa alatt lobbant fel a láng. De 
érkeztek szép számmal azok is, 
akik a főzésből nem, de a kósto-
lásból szívesen kivették a részü-
ket. Ők abban a tudatban tehették 
ezt meg, hogy az étel árából be-

folyt összeget jótékonysági célok-
ra ajánlották fel a szervezők: Far-
kas Zsoltnak, a súlyos balesetet 
szenvedett tűzoltónak, akinek 
legfőbb vágya, hogy a 2024-es Pá-
rizsi Paralimpián versenyzőként 
bizonyítson.

A rendezvényre sokan érkeztek 
Félegyházán túlról, még Bajáról is 
volt versenyző. Itt volt, és végig-
látogatta a halászléfőző csapato-
kat a választókerület országgyű-
lési képviselője, Lezsák Sándor 
is.  Míg a bográcsokban rotyogott 
a hallé, a színpadon egymást vál-
tották a fellépők, Bajzák Andrea 
háziasszonyi irányítása mellett. 

A főzőverseny háromtagú zsűri-
je: Rácz Túrkevei Lajos elnök, Il-
lés Gyula és Szabó Zoltán dönté-

se alapján első helyezett lett Buza 
Flórián csapata, a második Cseh 
Imre csapata, a harmadik pedig 
Bajáki Mihály csapata. 

Balla László, a rendezvény há-
zigazdája ezúton is köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik vala-
milyen módon hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez, és ahhoz, hogy 
462 ezer forinttal támogathatták 
Farkas Zsolt testi-lelki felépülését. 
Az alpolgármester azt is elmond-
ta, hogy az idei tapasztalatokból 
kiindulva a következő halászléfő-
ző versenyt a környező utcákra is 
kiterjesztik. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Művelődési és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet az egész-
ségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében nappali ta-
gozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallga-
tók számára.

Pályázhat az az orvostanhallga-
tó, aki legalább hat félévet ered-
ményesen befejezett és vállalja 

ösztöndíjszerződés kötését. A 
támogatás keretében az önkor-
mányzat által nyújtott ösztöndíj 

a tanulmányok befejezéséig, de 
legfeljebb 6 tanulmányi félévre 
pályázható meg. Az ösztöndíj- 
támogatás mértéke havi 100 
ezer forint. Pályázni szeptember 
30-áig lehet, az elbírálásának 
határideje október 30. Az ösz-
töndíjat egy hallgató nyerheti el, 
a benyújtott érvényes pályáza-

tokról a Művelődési és Szociális 
Bizottság dönt. Az érvényes pá-
lyázatok elbírálásánál Kiskunfél-
egyháza lakóhellyel rendelkező 
pályázót előnyben részesítheti a 
bizottság. A részletekről a www.
felegyhazikozlony.hu és a www.
kiskunfelegyhaza.hu oldalakon, 
valamint Kiskunfélegyházi Pol-
gármesteri Hivatal Jegyzői Tit-
kárságán (6100 Kiskunfélegy-
háza, Kossuth u. 1., I. em. 30.) 
lehet tájékozódni.

Pályázat orvostan hallgatóknak
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A helyi sajtó nagy „öregje”
Hájas Sándor neve fogalom 
Kiskunfélegyházán, személye 
elválaszthatatlanul összefo-
nódik a helyi nyomtatott sajtó, 
rádió és televízió történetével. 
A Félegyházi Közlöny jelenle-
gi munkatársa – a képviselő-
testület döntése alapján – 
több mint negyven éve tartó, 
a közművelődésben kifejtett 
tevékenységéért, a helyi sajtó 
hírnevének öregbítéséért, a 
Petőfi és Móra emlék ápolá-
sáért Kiskunfélegyháza Város 
Közművelődéséért kitüntető 
díjat kapott. 

A helyi sajtó doyenje kényelmet-
lenül mozog a kérdezett szere-
pében. Nem szívesen beszél ma-
gáról, nem is erőltetem. Inkább 
hallgatom, amit szívesen mond. 
Mert „hájassanyi” szavai engem 
mindig megindítanak. Ismeretsé-
günk óta nem bújt meg mögöttük 
rossz szándék, intrika, számítás 
vagy hazugság. Csak szeretet és 
alázat. A szakma iránt, az ember 
iránt, a tisztesség iránt, és persze 
a család iránt. Imádom, ahogy 
a feleségéről, fiairól, unokáiról 
beszél, ahogy szavaival hosszan 
elidőz erdei sétáinak, erkélye vi-
rágainak részletein. És bevallom, 
könnybe lábad a szemem, ami-
kor elcsípem titkos rítusát: ahogy 
lapunk nyomdából érkező friss 
számának illatát csukott szem-
mel magába szívja. Hájas 
Sanyi örök bohém és meg-
zabolázhatatlan. Rendre 
elúszik, kifut a határidők-
ből, és munkatársként 
ilyenkor sok gondolatom 
támad, ami nem illik egy 
ilyen jeles alkalomhoz. De 
igazából nem tudok rá ha-
ragudni. Történjen bármi, 
ő nem adja meg magát a felgyor-
sult időnek: megáll megcsodálni 
azt a bárányfelhőt, és meghall-
gatni azt az embert, ami éppen a 
világa középpontjában áll.  

Hájas Sándor Kiskunfélegyhá-
zán született, a PG-ben szerzett 
érettségi után került Debrecenbe, 
ahol 1976-ban népművelés-könyv-
tár szakos diplomát szerzett. Ez 
azután történt, hogy nem sikerült 
bejutnia a Színművészeti Egyetem 
rendezői szakára. Ifjú házasem-
berként feleségével olyan helyen 
szerettek volna letelepedni, ahol 
otthonra lelnek. Félegyháza lett 
az a hely…

– 1976-ban a mezőgazdasági 
szakmunkásképzőben kezdtem ne-

velőtanárként, majd egy évvel ké-
sőbb áthívtak a Móra gimnázium-
ba, ahol a népművelés fakultáción 
tanítottam. Később Kecskemétre, 
a megyeháza közművelődési cso-
portjába kerültem. Ezekben az 
években megismerkedtem a me-
gye városaiban, településein folyó 

kulturális élettel. Kiváló kollégák-
kal dolgoztam együtt, részt vet-
tem a bajai halászléfőző verseny, 
nemzetközi néptánctalálkozók 
szervezésében, és a zeneiskolákat 
felügyeltem. Amikor hazajöttem a 
megyeházáról, az a kifejezett cél 
hajtott, hogy létrehozzunk Kis-
kunfélegyházán egy helyi lapot. 
Akkoriban a megyében még csak 
Kiskunhalason volt ilyen. A lapin-
dítás legfőbb nehézsége a papírhi-
ány volt. Nekünk azonban sikerült 
megegyezni néhány helyi tsz-szel, 
céggel, hogy a saját lapjuk számá-
ra fenntartott papírkontingensből 
felajánlanak e célra. Így indult el 
a Félegyházi Hírek 1979-ben. Ezt 
nem sokkal később követte a Kis-

kun TV, majd a Sirius Rádió is – 
idézi meg pályája kezdetét Hájas 
Sándor, majd szeretettel meséli a 
következő évtizedek anekdotáit.  
Például, amikor a szerkesztők és 
újságírók maguk árulták hajnalban 
a nyomdagépről legördülő friss 
újságot. Vagy amikor videokazet-

táról vetítették a kirakatokban a 
helyi híradót, a félegyháziak pedig 
kíváncsian figyelték az utcáról a 
riportokat, interjúkat. És ott volt a 
rádió! Az első beszélgetést Göncz 
Árpáddal készítette, de sok öröm-
teli emlék fűzi a munkatársakhoz 
is. Például László Istvánhoz és 
Gubu Zoltánhoz, akikkel manap-
ság a Félegyházi Közlöny munka-
társaiként folytatják és alakítják a 
helyi sajtó történetét. 

Hájas Sándor életének másik 
meghatározó szelete a család: 
egy szép pedagógus pálya végén 
nyugdíjba vonult felesége, két fiuk 
és unokáik. 

– Hálás vagyok a családomnak 
a támogatásért, hiszen ez a pálya 

szétszórt, kicsapongó, időnként 
éjszakába nyúló életmóddal járt, 
amit türelemmel és megértéssel 
viseltek. Sőt, az egyik fiam, Bar-
nabás is megfertőződött: már 
középiskolás korában elindított 
barátaival egy könnyűzenei rá-
dióműsort, ami igen hallgatott 

volt, és ma is a médiában 
dolgozik. Kisebb fiam jo-
gász lett, jelenleg a fővá-
rosban él a családjával. 
Két fiú és egy kislány uno-
kánk sok örömöt hoz az 
életünkbe – meséli. 

– Mi vagy te Félegyhá-
zának? – kérdezem tőle, 
míg ő meggyújtja régóta 

göngyölgetett cigarettáját, amivel 
azért babrál annyit, mert az orvos 
szigorú mértéktartásra intette. De 
hát ő – nem is tagadja – nehezen 
tűri a korlátokat.  

– Én azt nem tudom. De jól ér-
zem magam, amikor megyek az 
utcán, és az emberekkel régi is-
merősként köszöntjük egymást. 
Sokan megkeresnek, ha problé-
májuk vagy örömük van, és él-
vezem, hogy bizalommal vannak 
irántam. A legszörnyűbb napok 
az életemben, amikor nincs tenni-
valóm. Nem vágyom másra, mint 
hogy amíg bírom, addig csináljam 
azt, amit tudok: bemutatni az élet 
szép és jó dolgait… 

 Tóth Timea

„És bevallom, könnybe lábad a szemem, amikor 
elcsípem titkos rítusát: ahogy lapunk nyomdából érkező 
friss számának illatát csukott szemmel magába szívja.”

„
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Optimizmussal lát munkához  
az új intézményvezető
A Kiskunfélegyházi József At-
tila Általános Iskolában öt-
éves időtartamra Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna kapott intézmény-
vezetői megbízást. Az újdon-
sült igazgatónővel életútjá-
ról, szakmai pályafutásáról 
beszélgettünk. 

– Hogyan lett a József Attila Ál-
talános Iskola pedagógus csa-
patának tagja?

– Főiskolai tanulmányaim si-
keres befejezése után, 1987-ben 
indult tanári pályám a kunszállási 
Tóth Árpád Általános Iskolában, 
ahol bedobtak a mélyvízbe. Ta-
nítottam mindkét szakomat, dél-
után vezettem az ötödik osztályos 
napközit és az úttörőcsapatot, 
valamint átjártam a szomszédos 
faluban lévő intézménybe kémi-
át tanítani. Nem menekültem el a 
feladatok elől, de egykori testne-
velő tanárom hívó szavának nem 
tudtam ellenállni. Így kerültem a 
kiskunfélegyházi József Attila Ál-
talános Iskola tantestületébe, ahol 
a mai napig is munkálkodom. 

– Milyen állomásokon ke-
resztül vezetett szakmai 
pályafutása?

– A testnevelésórákon kívül atlé-
tikaedzéseket és tömegsport-fog-
lalkozásokat tartok. Tanítványaim 
rendszeresen megmérettetik ma-
gukat a városi, megyei, országos 
szintű sportversenyeken. Mindig 
törekedtem arra, hogy intézmé-
nyem jó hírnevét öregbítsem. 
Pályám során többször voltam 
osztályfőnök. 1999-től 16 éven át 

segítettem a tanulók érdekeinek 
képviseletét, jogaiknak, érdeke-
iknek érvényesítését, miközben 
iskolai és iskolán kívüli progra-
mokat, táborokat szerveztem. Az 
intézmény anyagi forrásainak szű-
külése késztetett a pályázatírásra, 
később – intézményvezetőm meg-
bízásából – fennállásáig vezettem 
a pályázatfigyelő és -író csoportot. 
Miután elvégeztem az Európai 
Uniós pályázatíró képzést, már 
nagyobb horderejű pályázatokat is 
írtam.

2013 augusztusában megbíztak 
a testnevelés és művészetek mun-
kaközösség vezetésével, amelynek 
véleményét képviseltem a fontos 
kérdésekben. Lehetőségem nyílt 
a munkaközösség tagjainak óráin 
látogatást tenni, segíteni, érté-
kelni szakmai munkájukat, sokan 
kikérték véleményemet óraterve-

ikről is. Saját bemutatóóráimmal 
a szakmai tudatosság, önreflexió 
fontosságát igyekeztem tudatosí-
tani. Kidolgoztam az emeltszintű 
testnevelés és a testnevelés tan-
tárgy továbbhaladási követelmé-
nyeit 1-8. évfolyamon. 2014-ben 
jelentkeztem közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsgára.

Testnevelő tanárként a diák-
sportban rendszeresen részt ve-
szek városi, megyei szintű sport-
versenyek megszervezésében és 
lebonyolításában, a diákolimpia 
versenyrendszerének keretei kö-
zött. Kiskunfélegyháza járás Di-
áksport Bizottság elnökhelyette-
sének kértek fel, ma már elnöki 
teendőket látok el, hatékony titkári 
segítséggel. 2017 februárjában 
sikeres minősítő vizsgát tettem 
és megszereztem a Pedagógus II. 
fokozatot. Az intézmény életében 

történt struktúraváltozást köve-
tően – a Kecskeméti Tanterületi 
Központ vezetője és az intézmény-
vezető egyetértésével – 2018. au-
gusztus 16-ától intézményveze-
tő-helyettesi feladatokat láttam el. 

– Miért döntött úgy, hogy 
megpályázza az intézményveze-
tői állást?

– Úgy gondolom, hogy életem-
nek abba a szakaszába léptem, 
amikor a diáksport irányításával, 
az intézményi és egyéni célok ösz-
szehangolásával előremutató, a 
pedagógusok és diákok életében 
is meghatározó, innovatív célokat 
valósítsak meg. Mesterpedagógusi 
programom – amit 2019 február-
jában sikeresen megvédtem – az, 
hogy a Kiskunfélegyházi József 
Attila Általános Iskola köznevelési 
típusú sportiskolává váljon. Intéz-
ményvezető asszonyom is bizta-
tott, hogy pályázzak. Ez a megbízás 
újabb kihívásokat tartogat. Fontos 
számomra, hogy a kollégáim nyu-
godt munkakörülmények között és 
jó hangulatban dolgozhassanak, 
szeretném, ha mindenki őszintén 
elmondaná a problémáját, mert 
csak akkor tudunk, tudok segíteni! 
Lassan már jelmondatommá válik, 
hogy „megoldjuk”! Nagy változást 
nem tervezek, de módosításokat 
már történtek. Az iskolánk 1954-
ben épült és ezzel el is árultam 
mindent! Szeretném megtalálni 
azokat a pályázati forrásokat, tá-
mogatókat, akik segíteni tudnak 
a modernizálásban. Természete-
sen hatalmas kihívás a nyugdíjba 
vonuló kollégák megüresedett ál-
láshelyére megkeresni az új mun-
katársakat, de e téren is mindent 
megteszünk vezetőtársaimmal és 
kollégáimmal együtt. Erőt ad és jó 
érzéssel tölt el, hogy érzem támo-
gatásukat, segítőkészségüket.

 s. r.

Sikeres a sportban  
és a tanulásban
 A Platán iskola volt nyolcadik osztályos tanulója, Trungel-Nagy 
Zalán az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
„Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2020” címet nyerte 
el, eredményes, kiváló tanulmányi munkájáért és kimagasló 
sportteljesítményéért. 

Zalán kiskora óta folyamatosan 
sportol, éveken keresztül kiváló 
országos sport- és tanulmányi 
eredményekkel öregbítette az is-
kola hírnevét. Augusztus utolsó 
hétvégéjén Zalán Lengyelország-
ból, az Olimpiai Reménységek 

Versenyéről ezüstéremmel tért 
haza csapatban, egyéniben pe-
dig a nyolcadik helyezést sikerült 
elérnie. Jelenleg a Móra Ferenc 
Gimnázium tanulója. Új iskolá-
jában és a sportban további sok 
sikert kívánnak volt tanárai.
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Városi kitüntetést vehetett 
át augusztus 19-én, dr. Pat-
kós Zoltán Károly nyugalma-
zott háziorvos, a több mint 40 
éven át tartó áldozatos mun-
kája, kitartása, türelme, a 
betegek iránti szeretete elis-
meréseként. A „Kiskunfélegy-
háza Város Egészségügyéért” 
kitüntető díjat Csányi József 
polgármester adta át.

Dr. Patkós Zoltán Károly Mező-
túron született, mégis Kiskun-
félegyházán lelt otthonra. La-
punk megkeresésére elmondta, 
hogy tulajdonképpen ő mindig 
orvos akart lenni. A legkorábbi 
emlékei másodikos általános 
iskolásként voltak, amikor egy 
baleset folytán a család barát-
jaként dolgozó háziorvos hu-
zamosabb ideig kezelte őt, ami 
után határozta el, hogy ő is gyó-
gyítással szeretne foglalkozni. 
Teljesen egyértelmű volt, hogy 
orvos akar lenni, nem is gon-
dolkodott azon, hogy mi lesz, 
ha nem veszik fel. Nagybátyja 
unszolására jelentkezett hon-
védségi ösztöndíjra és 1975-

ben, mint katonaorvos került 
Kiskunfélegyházára. Eredetileg 
Szolnokra költözött volna, de 
ott nem kapott szolgálati lakást, 
így a sors városunkba hozta. A 
katonaságtól 1981 végén tudott 
leszerelni, akkor kórházunkban 
kapott állást, majd 1982. január 
1-jén másodmagával megkezdte 
háziorvosi praktizálását a Dar-
vas-tér 1-ben, amit lelkiisme-

rettel végzett nyugdíjazásáig, 
2019. december 31-éig.

– Korábban úgy gondoltam, 
hogy ha betöltöm a 70-et, akkor 
befejezem a praktizálást, hiszen 
élni is kell valamikor. Nagy kö-
töttség a háziorvosi szakma, bár-
mikor készenlétben kellett lenni, 
folyamatosan csengett a telefon 
– mondta a doktor. Hozzátette, 
hogy még ma is álmában felriad 

arra, hogy cseng a csengő, mint 
annak idején, majd rájön, hogy 
csak álmodta az egészet.

Ő mindig abban hitt, hogy a 
beteget látni kell, ismerni a körül-
ményeit, engedni, hogy megnyíl-
jon és csak így állítható fel diag-
nózis. Talán egy kicsit pszichiáter 
is volt mindig a körzetében. Sok 
tragédiát látott – mondja.

Hosszú időszak volt és fárasz-
tó, de bevallja, nem csinálná 
másképp. Megszerette Kiskunfél-
egyházát, az embereket, az itt 
kialakított baráti kapcsolatokat. 
Két fia van, akikre nagyon büszke, 
és akik szintén egészségügyi pá-
lyán dolgoznak. Sőt, az unokája 
is negyedéves orvostanhallgató. 
Szabadidejében sokat kerékpá-
rozik és egy év kihagyás után 
úgy döntött, újra kézbe veszi a 
teniszütőt.

– Úgy érzem, hogy ez a díj meg-
koronázása az elmúlt 40 évnek. 
Igazából nem a díjra vagyok iga-
zán büszke, hanem arra, hogy úgy 
érzem, hogy szerettek és ennek 
köszönhetem ezt – tette hozzá 
végezetül a doktor.

 Z. A. 

„Közel állnak hozzám az idősek”

Városi kitüntetést vehetett át Dobosné Harmath Mónika, a Szi-
várvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetőápo-
lója, a pontos, példamutató, gondos munkájáért, az ellátottak, 
hozzátartozóik és kollégái iránt tanúsított türelméért. A „Kiskun-
félegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat augusztus 
19-én vehette át, Csányi József polgármestertől.

Dobosné Harmath Mónika meg-
keresésünkre elmondta, hogy 
már középiskolás korában meg-
fogalmazódott benne, hogy ápoló 
szeretne lenni. A Közgazdasági 
Szakközépiskola után a Szegedi 

Tudományegyetemre jelentkezett, 
ahol diplomás ápolóként végzett, 
2014-ben. Mindenképpen visz-
sza szeretett volna térni Kiskun-
félegyházára, így a Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó 

Intézmény Nádasdy utcai telep-
helyén helyezkedett el ápolóként. 
Nagyon jó tanulási folyamatként 
jellemzi azt a hat évet, amit ágy 
mellett töltött. Sok tapasztalatot 
gyűjtött addig, amíg 2020. febru-
ár elsején kinevezést kapott, mint 
vezetőápoló. Ma már mindkét te-
lephely ápolási csoportja tartozik 
hozzá, váltakozik a napi beosztá-
sa a Csanyi út és a Nádasdy utca 
között, nagyon szeret mindkét he-
lyen dolgozni. 

– Szeretem ezt a légkört, közel 
állnak hozzám az idősek – mondja.

Nagyon hálás a korábbi és a 
mostani igazgatónőnek, akik se-
gítették a pályáját. Sok kihívással 
szembesült már a kezdetekkor, 
hiszen a világjárvány második 
hulláma sajnos az idősotthono-
kat sem kímélte. Ma is mindent 
megtesznek az ellátottak bizton-
ságáért: beléptetőrendszer van, 
eljárásrendeket alkalmaznak és 
az idősek túl vannak a harmadik 
körös oltáson is.

Tisztában van vele, hogy nagyon 
kevés fiatal van a szociális ágazat-
ban, túlterheltek és anyagilag sem 
megbecsült a munkájuk, ő mégis 
nagyon szereti ezt. Jól kijön a kol-
légákkal, a gondozottakkal és ez 
erőt ad a mindennapokhoz. 

– Bugacról származom, Kiskun-
félegyházán élek a férjemmel. Ott-
hon kaptam egy levelet, amelyben 
értesültem a díjról. Nagyon megle-
pett, mindamellett boldoggá tett. 
Tavaly ezt a díjat a korábbi igaz-
gató, Gálig Erzsébet kapta, így 
külön megtisztelő számomra, hogy 
idén én vehettem át. Jó érzés volt 
megkapni. Úgy gondolom, hogy ez 
az elismerés az egész Szivárvány-
nak szól, kivétel nélkül minden 
dolgozó hozzájárult, hiszen renge-
teg munkát tettek bele – mondta el 
végezetül a vezetőápoló.

Úgy érzem, szerettek 
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2007 nyarán lett tagintézmé-
nye az akkor létrejött Kiskun-
félegyházi Összevont Általá-
nos Iskolának a Platán Utcai 
Általános Iskola. Most, 14 év 
után – az idei tanévtől – újra 
önálló iskolaként folytatja 
nevelő-oktató tevékenysé-
gét az intézmény. Ezzel régi 
vágya teljesült a tantestület-
nek és a szülői közösségnek. 
A 2021/2022-es tanévben az 
iskola vezetői – Wolnerné Vi-
déki Szilvia intézményveze-
tő, Szunyi Anikó és Takácsné 
Medveczki Zsuzsanna intéz-
ményvezető-helyettesek – 
egyéves megbízással látják el 
feladatukat.

Az önállósodás folyamatáról Wol-
nerné Vidéki Szilvia intézményveze-
tővel beszélgettünk. Mint elmondta, 
2016-ban – amikor megválasztot-
ták a Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola, a Platán Utcai 
Tagintézmény és a Gátéri Széche-
nyi István Tagintézmény igazgató-
jának – azzal a szándékkal kezdte 
meg a munkát, hogy ha miniszteri 
támogatást kap, közbenjár a Platán 
tagintézmény önállóságáért. S bár 
az elmúlt öt évben – mondta – tel-
jes harmóniában dolgoztak együtt 
a Platán tagintézmény vezetőivel, 
folyamatosan fenntartotta az igényt 
az önállóságra. Ötéves vezetői cik-
lusának végén látta elérkezettnek 
erre az időt. 

– Köszönettel tartozunk a Kecs-
keméti Tankerületi Központnak és 
vezetőjének, mert ezt a gondolatot 
és szándékot tiszteletben tartották 
és támogatták. Ennek nyomaté-
kot adott a fenntartó és az intéz-

ményvezető közötti tiszteletteljes 
együttműködés, kölcsönös meg-
becsülés és szakmai szimpátia is 
– mondta a régi-új intézményve-
zető, aki Kiskunfélegyháza város 
vezetőinek is kifejezte köszönetét 
az önállósodás támogatásért.

Megtudtuk azt is, hogy az idei 
tanévtől a Platán Utcai Általános 
Iskola minden értelemben, azaz 
szakmailag és tanügy-igazgatás 
tekintetében is visszakapta önál-
lóságát. Sokat jelent ez az auto-
nómia annak az intézménynek, 

amely 1983 és 2007 között már 
megélhette ezt. Ahogy sokat jelent 
a régi dolgozóknak, a platános 
pedagógusoknak és a szülőknek. 
Különösen azoknak, akik egykori 
platános diákként taníttatják itt 
gyermekeiket.

Kutatók éjszakája 
Idén is bekapcsolódnak a Kutatók éjszakája országos program-
jába a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium munkatársai 
és diákjai. Az intézmény szeptember 24-én, pénteken 16 és 21 
óra között várja a természettudomány iránt érdeklődőket. Az 
esemény keretében digitális fotópályázatot hirdetnek A csodá-
latos természet címmel. 

Ízelítő a programokból:
A Kecskeméti Katona József 

Múzeum igazgatójának előadása 
a tatárjárásról

Hogyan segíti a térinforma-
tika és a geodézia a régészeti 
feltárásokat? 

Őrző-védő kutyák – bemutató
Gimnazistáink díjnyertes pro-

jektjeinek bemutatója
Logikai szoba – Döntsd le a 

dominót!

Régi fizikai eszközök és mo-
dern megfelelőik

Kísérletezz velünk!
Szárazjeges kísérletek
Sok érdekességgel készülnek 

az Egészségfejlesztő Iroda mun-
katársai és a gimnázium biológia 
tagozata

Esti kísérletek az udvaron
A programokról részletesen 

tájékozódhatnak a www.kutato-
kejszkaja.hu weboldalon és az 

iskola honlapján: www.moragimi.
edu.hu.

Felhívják a figyelmet, hogy egyes 
programok regisztrációkötelesek. 

Szeretettel hívják és várják a Ku-
tatók éjszakájára a családokat, 
érdeklődő felnőtteket, fiatalokat 
egyaránt.  Molnár Katalin

Újra önálló a Platán 
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Molnár István Károly, a Kis-
kunfélegyházi Dózsa György 
Általános Iskola karbantar-
tója az augusztusi ünnepi 
testületi ülésen vette át a 
Kiskunfélegyháza Város Kép-
viselő-testülete Elismerő 
Oklevele kitüntető díjat pél-
damutató szakmai tevékeny-
sége és emberi hozzáállása 
elismeréseként. 

A díjazott megkeresésünkre el-
mondta, hogy nagyon meglepő-
dött a kitüntetésen, sejtelme sem 
volt róla, hogy ilyenben részesül 
valaha. 

– A tantestület korábban érte-
sült róla, így volt, aki megvereget-
te a vállam, akadt, aki gratulált 
is, de én még mindig nem tudtam 
miről van szó – mesélte István 
mosolyogva, majd hozzátette: 

úgy érzi, most még jobban kell 
teljesítenie.

Az iskolába igazából vissza-
tért 2017-ben, hiszen korábban, 
1983-tól 1997-ig már dolgozott 
itt. 14 év után – ahogy ő fogalmaz 

– elindult szerencsét próbálni. Az 
eredeti szakmája gépszerelő, így 
egy lakatosműhelyt üzemeltettek 
10 éven keresztül. A folyama-
tos tanulás mindig jelen volt az 
életében, kazánfűtő és géplaka-

tos mester képesítést szerzett. 
Később több helyen is dolgozott 
karbantartóként, míg pontosan 
20 évvel a búcsú után, 2017-ben 
visszatért a Dózsa György Általá-
nos Iskolába. 

– Tulajdonképpen az épülethez 
kötöttek az emlékek, ismerem 
minden zegzugát és 20 év után is 
láttam a kezem munkáját. Ezért 
érzem azt, hogy itthon vagyok az 
iskolában – összegezte István.

Sokrétű munkát végez, reggel 
fél hatkor kezdődik a munkanap-
ja. Két éve van a nyugdíjig, a saját 
tempójában végzi el feladatait, 
amit teljes mértékben magáénak 
érez. Nem figyeli, hogy mikor ér 
véget a munkaidő, hiszen, ha vala-
mit meg kell oldani, akkor rá szá-
míthatnak – bármeddig tartson is. 

Mint mondja, nagyon jól kijön 
a gyerekekkel. Megtanulta velük 
kapcsolatban, hogy humorosan 
kell hozzájuk állni és akkor part-
nerek lesznek mindenben. 

 Z. A. 

Az iskolában itthon vagyok

Négy évtized oktatói munkáját ismerték el
Gyöngyösi Imre Miklós, a Móra 
Ferenc Gimnázium tanára, a 
Kecskeméti Tankerületi Köz-
pont által odaítélt Év pedagó-
gusa-díjban részesült. A nyelv-
tanár 40 évig egy munkahelyen 
dolgozott. Tanítványai közül 
sokan már a gimnáziumi évek 
alatt nyelvvizsgát szereztek 
angolból. Az elmúlt évtizedek-
ről, a munka öröméről kérdez-
tük a kitüntetettet.

– Biztos vagyok benne, hogy re-
kordernek számítok abban is, hogy 
milyen keveset hiányoztam tanítási 
időben. Ha több napig voltam tá-
vol, akkor a szegedi klinikán, vagy 
a kecskeméti kórházban műtöttek, 
vagy gyógykezeltek. A kisebb gyen-
gélkedések nem akadályoztak meg 
abban, hogy bemenjek a gimnázi-
umba az óráimat megtartani. Min-
dig úgy éreztem, hogy ha el tudom 
látni a feladatomat, ne kelljen más-
nak engem helyettesíteni. Ugyanez 
vonatkozik a tanórán kívüli feladat-
vállalásaimra is. Két évvel ezelőtt 
például elmentem az osztályom-
mal egy kétnapos kirándulásra, tíz 
nappal egy váratlan stroke-ot kö-
vető gyógykezelés után. Igaz, erre 
külön orvosi engedélyt kaptam.

Nagy megtiszteltetésnek vettem, 
hogy korábbi igazgatóm, dr. Szol-
noky Jenő 12 éves eredményes 
munkámat a keveseknek kijáró 
tanácsosi címmel ismerte el. Is-

kolánkban az én tanítványaim sze-
reztek először kiemelkedő szám-
ban felsőfokú nyelvvizsgát. Mindig 
azt tartottam fontosnak, hogy ne 
csak egy-két tanulót, hanem egész 
csoportokat juttassak el a lehető 
legmagasabb szintre. Talán ezzel is 

magyarázható, hogy az évek során 
5 diákom jutott be az OKTV dön-
tőjébe. Ragaszkodtam ahhoz, hogy 
végig taníthassam azokat a diáko-
kat, akiket a gimnázium első év-
folyamán megkaptam. Csoportot 
soha nem adtam le, olyan viszont 

előfordult, hogy nekem kellett át-
venni más csoportot az iskolaveze-
tés kérésére. 

Tizenhét éven át láttam el az 
idegennyelvi munkaközösség veze-
tését. Legfontosabb feladatomnak 
azt tartottam, hogy minden nyelv-
szakos kollégám a kommunikáció 
központú nyelvoktatás szellemé-
ben tanítson minden évfolyamon. 
Rendszeres óralátogatásokkal, 
részletes óraelemzésekkel igye-
keztem segíteni munkájukat. Mes-
terprogramomban is a tudásmeg-
osztást jelöltem meg fő célomként. 
Évtizedeken át szerveztem külföldi 
utazásokat, amelyek révén több 
száz diákunk juthatott el Angliába, 
vagy Skóciába. Az anyanyelvi kör-
nyezetben szerzett élmények érté-
kes motivációt jelentettek a még 
intenzívebb nyelvtanuláshoz. 

Szívesen láttam el az osztály-
főnöki megbízatásokat is, hét 
osztályt vezettem el az érettségi 
vizsgáig. A szülőkkel mindig konst-
ruktívan tudtam együttműködni, 
szép emlékként őrzöm a teltházas 
szülői értekezleteket. 

A pedagóguspálya legszebb elis-
merésének tekintem, amikor régen 
végzett tanítványaim, vagy szüleik 
megállítanak az utcán és köszöne-
tet mondanak azért, hogy kiemel-
kedő nyelvtudásuk segítségével 
milyen szakmai sikereket értek el 
– összegezte szakmai életútját a 
nyugdíjas pedagógus. s. r. 
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A XXII. Kiskunfélegyházi Liba-
fesztivál ad otthont a VII. Kun-
sági Néptánc Találkozónak.

Az autentikus népzene és nép-
tánc komoly hagyományokon 
nyugszik Kiskunfélegyházán. Ta-
lán ennek is köszönhető, hogy 
ezeket a programokat mindig 
nagy érdeklődés kíséri. 2014-ben 
indult a Kunsági Néptánc Találko-
zó hagyománya, ami a vártnál is 
jobban sikerült. Ezen felbuzdulva 
határozták el a folytatást a szer-
vezők, s lett a találkozó a Kiskun-
félegyházi Libafesztivál egyik fő 
programeleme. 

Az idei Kiskunfélegyházi Liba-
fesztiválon a VII. Kunsági Néptánc 
Találkozóra 12 tánccsoport mint-
egy 200 néptáncosát várnak szep-
tember 11-én, szombaton. Fellép 

a Kunság Táncegyüttes (Kecske-
mét), a Kiskun Alapfokú Művésze-
ti Iskola petőfiszállási, valamint 
kunszállási tánccsoportja, a Mó-
rahalom Néptáncegyüttes (Móra-

halom), a Pötörke Táncegyüttes 
(Tata), a Fonó Táncegyüttes (Ül-
lés), a Délikert – Möndörgő Tánc-
együttes (Szeged), a Lakitelek 
Táncegyüttes (Lakitelek), a Szede-

rinda Néptánc Egyesület (Szalk-
szentmárton), a Mokrin Néptánc-
együttes (Homokrév), a Borvirág 
Táncegyüttes (Kiskunfélegyháza) 
és a Padkaporos Táncegyüttes 
(Kiskunfélegyháza). 

A tánccsoportok felvonulása 
13 órakor indul a kiskunfélegy-
házi vasútállomástól, és a város-
háza előtti nagyszínpadig tart, 
ahol 13.30-kor kezdetét veszi a 
néptáncegyüttesek bemutatkozó 
műsora. 20 órától a Móra Ferenc 
Művelődési Központban tartanak 
táncházat Kátai Tibor vezetésé-
vel, itt néhány néptánclépést és 
koreográfiát is elsajátíthatnak az 
érdeklődők. A délutáni bemutatón 
és az esti táncházon Samu Zoltán 
és Zenekara, valamint a Gyantár 
Zenekar húzza a talpalávalót.

Az idei találkozón a Hungari-
kum Bizottság és az Agrárminisz-
térium támogatása teszi lehetővé 
a felvonuló és bemutatkozó táncs-
csoportok ellátását, utaztatását 
és elszállásolását. 

KÉTSZÁZ NÉPTÁNCOS ÉRKEZIK  
a VII. Kunsági Néptánc Találkozóra

A könyvtáros: Regéci Márta

Regéci Márta, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa, a több évtizednyi elhivatott és áldozatos 
munkájáért Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete által 
„Elismerő Oklevelet” kapott, az augusztus 19-i ünnepi testületi 
ülésen. A sikerhez vezető útról, családról és a pályája szépségé-
ről mesélt lapunknak. 

– Elsősorban három gyermekes 
anyuka vagyok, a férjemmel két 
leányt és egy kisfiút nevelünk. Már 
mindannyian iskolások, ügyesen 
tanulnak, nagyon büszke vagyok rá-
juk! Több mint huszonöt éve dolgo-
zom könyvtárosként városunkban.

– Hol végezte tanulmánya-
it és mióta dolgozik a helyi 
intézményben?

– Egerben végeztem az Eszter-
házy Károly Főiskolán, könyvtár 
szakon, informatika szakirányon, 

2000-ben. 1995. január 2-a óta 
dolgozom a Kiskunfélegyházi Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtárban.

– Hogyan került a könyvtár 
alkalmazásába?

– 1994-ben érettségiztem, majd 
utána pár hónapig a Szegedi úti 
Óvodában dolgoztam. Ebben az 
évben tudtam meg, hogy a könyv-
tárban van egy álláslehetőség. 
Jelentkeztem a meghirdetett po-
zícióra és Kállainé Vereb Má-
ria, az akkori igazgatónő felvett a 

könyvtár gyermekrészlegébe. Már 
pár hét munka után nagyon meg-
tetszett a gyermekkönyvtáros hi-
vatás, tudtam, hogy ez lesz az én 
utam. Egykori igazgatónőm támo-
gatott tanulmányaimban, így meg-
szerezhettem a tudást is, a vágyott 
munkakörhöz. Csoportvezetőm, 
Némethné Kapus Krisztina és 
Kovácsné Sárika kolléganőm 
mindenre türelmesen megtanítot-
tak, ami a munkámhoz kellett, és 
készségesen helyettesítettek is ta-
nulmányaim elvégzése alatt.

– Ön számára mi a szépség 
ebben a szakmában?

– Nagyon szeretem a munkám-
ban, hogy alkalmam van segíteni 
a gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt. Örömet okoz, ha megtalá-

lom azt a könyvet, amit keresnek. 
Előfordul, hogy kevés információ 
áll a rendelkezésemre és Sherlock 
Holmes módjára kell kinyomoznom 
egy-egy könyvcímet, vagy szerzőt, 
de annál nagyobb öröm rálelni a 
megoldásra. A rendezvények, fog-
lalkozások szervezésekor jó látni, 
hogy elégedetten távoznak tőlünk 
olvasóink, és a következő alkalmak-
ra is eljönnek. Hihetetlen sikerél-
mény átélni, hogy egy olyan kisgyer-
mek is megszereti az olvasást, aki 
azelőtt nem rajongott érte. Bizony, a 
legnagyobb kihívások közé tartozik 
nekik jól könyvet választani.

– Ki terjesztette fel a kitün-
tetésre, illetve milyen érzés volt 
megkapni?

– A kitüntetésre Kállainé Vereb 
Mária nyugalmazott könyvtárigaz-
gató, és Abonyi Szilvia igazgatónő 
javasoltak. Amikor levelet kaptam 
az önkormányzattól, amelyben ér-
tesítettek a megtisztelő elismerés-
ről, nem akartam hinni a szemem-
nek, többször el kellett olvasnom a 
levelet. Nagyon jól esett, hogy rám 
gondoltak, és részt vehettem a fel-
emelő ünnepi képviselő-testületi 
ülésen. Fontos megemlítenem azt 
is, hogy a könyvtárban nagyon jó 
csapat dolgozik, remekül tudunk 
együttműködni! Sokszor munkál-
kodunk közösen egy-egy program, 
rendezvény megvalósulásáért. E 
csapatmunka nélkül a Gyermekbi-
rodalom sem lenne sikeres, ezért 
hálával tartozom a díjra felterjesz-
tőknek, valamint minden kollégám-
nak. V. B. 
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A XXII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál programjai
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Mű-
velődési Központ szeretettel hív minden érdeklődőt a szeptem-
ber 10-én és 11-én tartandó XXII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál 
programjaira. A fesztivál fővédnöke: Lezsák Sándor, az országy-
gyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője. Védnökei: 
Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere és dr. Hor-
váth Sándor, az Integrál Zrt. elnök–vezérigazgatója.

Szeptember 10., péntek 

10 óra Libatenyésztők szak-
mai konferenciája a városháza 
dísztermében
16.00 „SzöszÖTÖK” Németh Bea, 
Katona Anikó, Sajtos Szilvia, Sza-
bolcsi Mónika, Dobinszki Csilla ne-
mezművészek kiállításmegnyitója 
a művelődési központ aulájában
16.45 Fesztiválmegnyitó
Köszöntőt mond Lezsák Sán-
dor, országgyűlési képviselő, 
Csányi József, Kiskunfélegyháza 
város polgármestere és dr. Hor-
váth Sándor, az Integrál Zrt. 
elnök-vezérigazgatója 
Helyszín: nagyszínpad
17.00 A Veronaki együttes családi 
koncertje
Helyszín: nagyszínpad
19.00 Csík János és a Mezzo
Helyszín: kisszínpad
20.30 Magashegyi Underground
Helyszín: nagyszínpad

Szeptember 11., szombat
8.00 „KI MIT TUD” sütni-főzni a 
libából – főzőverseny
Sültek, pörköltek, leves, egytálé-
telek kategóriában indulhatnak a 
versenyzők, de kerestetik a leg-
szebb szakácsné és a Lúdas Matyi, 
Döbrögi jelmezt viselő szakács. 
Zsűri: Bede Róbert séf és Szőke 
András filmrendező, humorista
Helyszín: Kazinczy utca, Korona 
utca
9.00 X. Lúdas Matyi sakkver-
seny a Pince 72’ Sakk Klub és 
a KHTK sakkszakosztályának 
szervezésében
Információ: Nagy György 
(06-70/378-02-39)
Helyszín: Klubház, Korona u. 4.
10.00 Lúdas Matyi futama – fu-
tóverseny gyerekeknek és felnőt-
teknek a Jogging Plus Szuperinfó 
Futóklub szervezésében
Helyszín: Kossuth utca 
10-től 16 óráig Véradás a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében
Adj vért és ments meg három 
életet! 
Helyszín: Móra Ferenc Művelődési 
Központ
10-től 16 óráig Prevenciós célú 
állapotfelmérés és tanácsadás az 
Egészséges Félegyházáért Egyesü-
lettel, a Kiskunfélegyházi Védőnői 

Szolgálattal és az Egészségfejlesz-
tési Irodával
Helyszín: Móra Ferenc Művelődési 
Központ
10.00 „Hol lakik a ködmön tün-
dére?” – múzeumpedagógiai 
foglalkozás a Kiskun Múzeum 
közreműködésével
Helyszín: Móra-udvar
10.00 Horgászni Tilos! – a Tintaló 
Társulás utcaszínházi előadása
Helyszín: kisszínpad
11.00 Zíránó Színház: Csicseri tör-
ténet című bábelőadása
Helyszín: Móra-udvar
11.00 Móra Ferenc nyomában 
– városi séta a Kiskun Múzeum 
munkatársaival
Gyülekező 10.45-től 11 óráig a 
Móra-udvarban
11.30 Zsűrizés kezdete. A közön-
ség kíséretében megkezdődik a 
főzőverseny étkeinek kóstolása, 
zsűrizése
Helyszín: Kazinczy utca, Korona 
utca
12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” 
a Kiskunfélegyházi Népdalkör 
népdalcsokra
Helyszín: Kazinczy utca
12.30 Lúdas Matyi futóverseny 
eredményhirdetése
Helyszín: kisszínpad
13.00 VII. Kunsági Néptánc Talál-
kozó résztvevőinek felvonulása a 
vasútállomástól a nagyszínpadig
13.30 „KI MIT TUD” sütni-főz-
ni a libából – a főzőverseny 
eredményhirdetése
Helyszín: Kazinczy utca 

13.30 VII. Kunsági Néptánc Talál-
kozó, a résztvevő táncegyüttesek 
bemutatkozó műsora: 
Kunság Táncegyüttes (Kecskemét)
Kiskun Alapfokú Művészeti Isko-
la petőfiszállási és kunszállási 
csoportjai
Mórahalom Néptáncegyüttes 
(Mórahalom)
Pötörke Táncegyüttes (Tata)
Fonó Táncegyüttes (Üllés)
Möndörgő táncegyüttes (Szeged)
Lakitelek Táncegyüttes (Lakitelek)
Szederinda Néptánc Egyesület 
(Szalkszentmárton)
Mokrin Néptáncegyüttes 
(Homokrév)
Padkaporos Táncegyüttes 
(Kiskunfélegyháza)

Borvirág Táncegyüttes 
(Kiskunfélegyháza)
A program a Hungarikum Bizott-
ság és az Agrárminisztérium tá-
mogatásával valósul meg.
Helyszín: nagyszínpad
14.00 A Barboncás Társulat Tisza-
virág című bábelőadása
Helyszín: Móra-udvar
15.30 Álomzug Társulás: Az arany-
szőrű bárány című bábelőadása
Helyszín: Móra-udvar
15.30 „Ez szóról szóra így vót” 
címmel falusi történet a Bugaci 
Tanyaszínház előadásában
Helyszín: kisszínpad 
16.00 Móra Ferenc nyomában 
– városi séta a Kiskun Múzeum 
munkatársaival
Gyülekező: 15.45-től 16 óráig a 
Móra-udvarban
17.00 Széljáró Balladás Dalok „A 
mi Móránk” című albumról
Helyszín: Móra-udvar
19.00 Móra Kvíz – műveltségi 
vetélkedő 
Helyszín: Móra-udvar
19.00 „Mennyit ér a nő…”
Fehér Adrienn és a Don Lázi 
Swingtet koncertje
Helyszín: kisszínpad
20.00 Táncház 
Házigazda: Kátai Tibor, a Padka-
poros Táncegyüttes művészeti 
vezetője
Helyszín: Móra Ferenc Művelődési 
Központ
21.00 Rúzsa Magdi koncert
Helyszín: nagyszínpad

Kísérő programok (folyamato-
san látogathatók):
–  Móra-udvar: Móra Ferenc szel-

lemiségét, korát idéző tematikus 
programok, bábelőadások, já-
tékos vetélkedők a Móra Ferenc 
Társaság szervezésében. 

–  Kézművesek utcája: kézműves 
termékek, élelmiszerek bemuta-
tója és vására

– Ládafia Műhely fakörhintái
– Paprika Jancsi Csúzlizdája 
–  Kádár Ferkó Fotószínháza: vá-

sári élményfotózás
–  Baromfitermék-vásár az In-

tegrál Zrt. Pavilonjában (Deák 
F. utca torkolata)

–  „100 Liba egy sorban” – Liba-
makettek festése a Kiskunfél-
egyházi Képző- és Iparművészek 
Egyesületének tagjaival

– Libasimogató

Móra-udvar

Móra udvar (A Korona utcából nyí-
ló Klubház udvarban)

Részletes program
10.00 „Hol lakik a ködmön tündé-
re?” – múzeumpedagógiai foglal-
kozás a
Kiskun Múzeum közreműködésével
11.00 Móra Ferenc nyomában 
– városi séta a Kiskun Múzeum 
munkatársaival
Gyülekező: 10.45-től 11.00-ig a 
Móra-udvarban
11.00 Ziránó Színház: Csicseri 
Történet című bábelőadása 
14.00 Barboncás Társulat: Tisza-
virág című bábelőadása
15.30 Álomzug Társulás: Arany-
szőrű bárány című bábelőadása
16.00 Móra Ferenc nyomában 
– városi séta a Kiskun Múzeum 
munkatársaival
Gyülekező: 15.45-től 16.00-ig a 
Móra-udvarban.
17.00 Széljáró Balladás: Dalok a 
„Mi Móránk” című albumról
19.00 „Móra-kvíz” – Műveltségi 
vetélkedő

Egész napos programok:

– A Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület közreműködé-
sével: Ki mit tud Móra Ferencről? 
– játékos feladványok különbö-
ző korosztályoknak, színezők, 
kalafantyú-kóstolás, 

– Kiskun Múzeum sarok: régész-
láda, interaktív gyermekfoglalkozá-
sok, mesterségek nyomában: népi 
bőrművesmesterség-bemutató,

– Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár sarok: Csicseri történetek az 
olvasókuckóban (mesék, versek, 
elbeszélések Mórától), kézműves 
foglalkozás a Gyermekbirodalom-
mal, nyereményjáték és könyvkin-
csek árusítása.
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Előadások minden 
korosztálynak
Szeptember második felében a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
kisgyermekes anyukáknak, kö-
zépiskolás diákoknak és felnőtt 
olvasóinak, látogatóinak is kínál 
programokat.

Szeptember 16-án, csütörtökön 
17 órakor a magyar szórakozta-
tó irodalom egyik legnépszerűbb 

alakjára, a P. Howard álnéven is 
alkotó, Piszkos Fred és Fülig 
Jimmy figurákat megteremtő, 
a tavaly 115 éve született Rejtő 
Jenőre emlékezik dr. Luchmann 
Zsuzsanna Megtalált világok, 
avagy a népszerűség jelentései 
című előadásával.

Szeptember 21-én, kedden 10 

órakor az anyatej vi-
lágnapja alkalmából 
a könyvtár a Kis-
kunfélegyházi Védő-
női Szolgálattal és a 
Nagycsaládosok Kis-
kunfélegyházi Egye-
sületével közösen 
kibővített Betűböl-
csit rendez. A baba-mama klub 
vendége lesz Palásti Gyöngyi 
gyógy- és sportmasszőr, KoroKan 
masszőr, csecsemő- és növekvő 
gyermekmasszázs oktató, vala-
mint Vidács Tímea védőnő, aki a 
Kriston-módszer várandósság és 
szülés utáni lehetőségeiről beszél.

Délután 5 órára 
a középiskolás fi-
atalokat is várják, 
hiszen Juhász 
István nyugalma-
zott gimnáziumi 
tanár Babits Mi-
hály: A magyar 
jellemről című 

esszétanulmányáról tart előa-
dást. A humanista gondolkodó 
az 1939-ben megjelent alapo-
san, gondosan felépített írá-
sában azon tépelődik, hogyan 
fogalmazható meg, egyáltalán 
megfogalmazható-e a magyar-
ság lényege.

KÖNYVTÁRSAROK

Az elsőkötetes
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban az ünnepi könyvhét 
alkalmából mutatták be Sinkó Melinda író Kitti című első 
regényét. Beszélgetőtársa Fekete Aliz író volt. Az író-olva-
só találkozó végén a szerző így búcsúzott: – Köszönöm a 
meghívást és a lehetőséget a könyvtár kedves csapatának. 
Sokszor beszéltem már szakemberként ebben a teremben, 
most íróként is bemutatkozhattam. Köszönöm mindenkinek, 
aki kíváncsi volt a könyvemre. Nagyon megható, ahogy első 
szárnypróbálgatásomat ilyen sok kedvességgel és törődés-
sel segítitek. A szerzőt írói munkásságának kezdeteiről, és 
további terveiről is kérdeztük. 

– Az első kötetével jelentke-
zett az olvasók előtt. Biztos 
vagyok benne, hogy voltak 
előtte irodalmi kísérletei.

– Igen. Főleg verseket írtam 
eddig. A regényt nemrégiben 
kezdtem el írni. 

– A kötet, amit itt most a ke-
zünkbe vehetünk, miről szól?

– Kitti, a címadó szereplő egy 
anyuka, akinek egy fogyatékos 
gyermeke van, és az ő küzdelmeit 
mutatja be, a munkavállaláson át, 
mindenen. 

– Ön egészségügyi dolgo-
zó is. Hogyan látja egy ilyen 

helyzetbe került családnak, 
gyerekeknek milyenek a 
lehetőségei?

– A regényben az anyuka akar 
munkát vállalni. Nehéz ez a hely-
zet, mert egyedül maradt, be 
van zárva, az édesapa külföldön 
dolgozik. Küszködik a helyzettel, 
amikor egy fordulat következik 
be. Az anyósa nyugdíjba megy és 
akkor egy kicsit kezd kitágulni a 
világ. Innentől felgyorsulnak az 
események. Sikerül intézmény-
ben elhelyezni a gyermeket és 
munkát vállalni. A regény egészé-
ben nem egy nyomasztó történet. 
Felcsillan benne egy kis humor és 
remény is. 

– Ki a célközönség?
– Nem volt ez egy küldetés, 

hogy én most a sérült gyerekek-
kel élő szülőknek szeretnék írni. 
Bárkinek, férfiaknak és nőknek is 
érdekes, tanulságos lehet. 

– Fogalmazódik már a követ-
kező regény?

– Az már gyakorlatilag készen 
van, most a harmadikat írom. A 
második egy orvosról szól, ami-
ben vannak életrajzi ihletésű 
mozzanatok is. A harmadik pedig 
egy kislányról, ami egy kicsit lírai, 
retrós hangvételű.

 s. r.

Apa és fia a Hattyúkertben
A Hattyúkerti zenés esték idei záró rendezvényén Tóth Gyula és 
dr. Tóth Ákos lépett fel. Az est során klasszikus zene, jazz, és 
népdalok is elhangzottak. Apát és fiát a közös zenélés kezdeté-
ről, élményéről kérdeztük.

– Hogyan kezdődött a közös ze-
nélés? – kérdeztük először Tóth 
Gyulától.

– Tizenöt éve merült fel először 
a gondolat, hogy próbáljuk ki, mi-
ként szólnak ezek a dalok közös 
előadásban. 

– Amikor Ákos gyermek volt, 
nem ösztönözte arra, hogy gitá-
rosként lépjen a nyomdokaiba?

– Gitárra nem gondoltam. De 
egyszer közösen néztük a televízi-
ót, amikor a Benkó Dixiland Band 
játszott. Akkor megkérdeztem 
tőle, hogy tetszik-e neki a klari-
nétmuzsika. Bólintott, hogy igen, 
utána nem sokkal már beiratkozott 
a zeneiskolába, és ezt a hangszert 
választotta. Én akkor azt vallot-
tam, hogy a gitár, amin én játszom, 
egy generáció hangszere. Örültem 
annak, hogy ő a fúvós hangszert 
választotta, és tanulmányai so-
rán alapító tagjai közé tartozott 
a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvó-
szenekarnak, amelyet Jankovszki 
Ferenc hozott létre.

Ákos ezt tartotta fontosnak el-
mondani a kezdetekről: 

– Pontosan úgy emlékszem én 
is, ahogy édesapám elmesélte. Ő 
mondta annak idején, hogy ha kla-
rinétozni tudok, akkor könnyű lesz 
megtanulni szaxofonozni is. Ez 
igaznak bizonyult. A tárogató ak-
koriban még nem volt jelen a csa-
ládban, de ez hamarosan megvál-
tozott. Pár évtizeddel ezután már 
együtt játszhattam egy koncerten 
Benkó Sándorral. Én a tárogatót, 
ő a klarinétot fújta. Ez felejthetet-
len élmény volt. Apával a közös 
zenélésünk egy olyan dalhoz kötő-
dik, amit ő írt gimnazista korában. 
Amikor már biztonsággal kezel-
tem a hangszereimet, azt mondta: 
próbáljuk meg eljátszani úgy, hogy 
amit ő régen fütyült – mint betét-
dalt – azt én klarinéton játszom. 
Annyira jól sikerült az egész, any-
nyira összehangolódtunk, hogy 
utána sorra jöttek a közös dalok, a 
közös zenélés. Az a legjobb ebben 
az egészben, hogy minden erőlkö-
dés nélkül lehet csinálni. Amikor 
van kedvünk, akkor gyakorlunk, 
olyan számokat válogatunk, amiket 
kedvelünk.
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Érik az óriáscitrom
T a r j á n y i 
Á g o s t o n 
biokertész, 
ma már 
nyugalma-
zott tanár. 
1 9 8 3 - t ó l 
a Mező-
gazdasági 
és Élelmi-
s z e r i p a r i 
Technikum, 
Szakképző 
Iskola és 

Kollégiumban oktatott, ahol mindig is fontos volt számára, 
hogy saját tapasztalatai legyenek, amelyeket aztán a diákok-
nak továbbad. Kertész végzettségű feleségével mindig rajong-
tak a természetért, a növényekért. A termelés és a kísérlete-
zés a mai napig fontos számukra.

A citromfák története kicsivel 
több mint negyven éve kezdődött. 
Akkoriban a felesége kapott aján-
dékba egy kis fácskát. Nagyon vi-
gyáztak rá, nevelgették, de ősszel 
mindig, amikor bevitték teleltetni 
a növényt, elhullajtotta a citro-
mokat. Körülbelül 5 évbe tellett, 
mire megtalálták a megoldást, 
és ezáltal meg tudták menteni 
a gyümölcsöket. A fóliába ültet-
ték a citromfát, ami aztán bő-
séges terméssel hálálta meg a 
figyelmet. 

Ma már tízen felül van a cit-
romfák száma, amelyek évről-év-
re hatalmas terméseket hoznak. 
Ágoston elárulta, hogy az eddigi 
legnagyobb példány 1 kilogram-
mot és 3 dekagrammot nyomott. 
Természetesen a szaporítás sem 
volt olyan egyszerű, mint azt elő-
ször elgondolták. Itt is hosszas 
kísérletezés következett, ami 
eredményeképpen a nagymamá-
ink módszere lett a befutó: saját 
gyökéren, hajtásról szaporítot-
tak. Ahogy annak idején nagy-
szüleink tették, egy kis hajtást 
a földbe dugtak, majd üveggel 

letakarták és így gyökeresedett 
a növény. A siker még nagyobb 
lendületet adott, még nagyobb iz-
galommal folytatták a különleges 
növény gondozását.

Ciromfáik óriáscitromot ne-
velnek, most az érés félidejénél 
tartunk, október végén, novem-
ber elején szüretelnek. Termé-
szetesen rendszeres citromfo-
gyasztók, héjastól darabolják fel 
a termést és kevés mézzel fo-
gyasztják. Kiváló immunerősítő 
hatása van. 

Idén először csatlakozott Kis-
kunfélegyháza a „Legszebb kony-
hakertek” programhoz, aminek 
zsűritagja volt Ágoston. Kérdé-
sünkre elárulta, hogy nagyon 
szívesen vett részt a feladatban, 
sok kedves embert és szép kertet 
ismert meg. Nagyon fontosnak 
tartja a kezdeményezést, hiszen 
véleménye szerint katasztrófa, 
amiért nem lelik már örömüket 
sokan a növényekben, a kert-
ben. Bízik benne, hogy a folyamat 
megállítható és a kertművelés 
újra mindennapos, élvezetes el-
foglaltság lehet.  Z. A. 

Tavaly elvitte a fagy, idén viszont 
újra bőnek ígérkezik a termés dr. 
Réczi László különleges szilva-
ültetvényén. Az olimpiai bron-
zérmes és világbajnok birkózó, 
ügyvéd, Kiskunfélegyháza dísz-
polgára két évvel ezelőtt mesélt 
először lapunknak 250 fából álló 
ültetvényéről, ahol az úgyneve-
zett Topend plus nevű szuper-
szilva érik. Mint mondja, azóta 

sokan megszerették Félegyházán 
az óriási szemű, extra magas 
cukortartalmú, roppanós húsú 
gyümölcsöt, ami felhasználható 
szilvalének, pálinkának, bornak, 
de aszalni is kiváló. Cukorfoka 
csaknem kétszerese a beszter-
ceinek. Ezért elsősorban helyben 
szeretné értékesíteni.

A szuperszilva kizárólag 10 kg 
felett, 400 Ft/kg áron megvásá-

rolható a Mónika 
Panzió udvarán, a 
következő terve-
zett időpontokban: 

Szeptember 25., 
szombat és 26., va-
sárnap 7 és 18 óra, 
szeptember 27-én, 
hétfőtől a készlet 
erejéig, 15 és 19 óra 
között.

100 kg felett telefonon is ren-
delhető délelőtt 8 és 10 óra kö-

zött a 76/466-022-es telefonszá-
mon.  (x)

Kapható lesz  
a pálosok vize
1940-ben kerültek Petőfiszállás mellé, Szentkútra a pálosok. Ak-
kor tíz év adatott itt nekik a lelki munkára, mielőtt a kommunista 
diktatúra miatt elhurcolták a szerzeteseket. A pálosszentkúti ko-
lostorban a rendszerváltást követően indult újra az élet. 

Bács-Kiskun megye egyik leglá-
togatottabb kegyhelyén a névadó 
szent kút mellett volt egy 4200 
méternél mélyebb artézi kút is. 
A jó minőségű, palackozásra al-
kalmas víz hasznosításának gon-

dolata régóta foglalkoztatta az 
atyákat. Úgy gondolták, hogy a 
kivételes adottsághoz érdemes 
lenne olyan terméket kötni, ami 
a szerzetesi hagyományokat kö-
vetve hozzájárulhat a pálos rend 
önfenntartásához. Így merült fel 
az ásványvíz-palackozó gondo-
lata, amihez állami támogatást 
is sikerült elnyerniük – foglal-
ta össze az idáig vezető utat dr. 
Szentirmay Tamás, a Magyar Pá-
los Rend Tartományfőnöki Hivatal 
hivatalvezetője.

Mivel a kegyhely vallási funkció-
ját és megjelenését mindenképpen 
érintetlenül akarták hagyni, új ku-
tat fúrattak ugyanarra a vízbázis-

ra, de jól elkülöníthető helyen, ahol 
mostanra megépült a palacko-
zóüzem. A beruházás ünnepélyes 
átadása idén június 27-én volt, 
a megújult kegyhely átadásával 
együtt. A használatbavételi és a 

vízzel kapcsolatos engedélyek is 
rendelkezésre állnak, az üzemel-
tetés elindítása pedig folyamatban 
van. Ha minden jól megy, akkor 
várhatóan a jövő év elejéig meg-
kezdődhet a termelés az üzemben.

Dr. Szentirmay Tamás szerint e 
magyar alapítású, középkori ere-
detű, ma is működő szerzetesrend 
szélesebb körű megismertetésé-
hez is nagyon jó lehetőség az, hogy 
a pálos rend éppen az egyházi vo-
natkozásban számos pozitív jelen-
tést hordozó víz által is bekerülhet 
a köztudatba, ily módon elérhet 
olyanokat is, akik ma még semmit 
nem tudnak az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrendről. 

Szuperszilva-vásár
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Sikeresen zárult  
az erőemelő ligakupa 

Idén is színvonalas versenynek 
adott otthont a Kiskunfélegyházi 
Városi Sportcsarnok, ahol a ta-
valyi évhez hasonlóan most is 
megrendezték a Magyar Profesz-
szionális Erőemelő Liga Kupát. 
A mintegy 600 nevező erőeme-
lésben, felhúzásban és guggolás-
ban, valamint fekvenyomásban 
és bicepszversenyben mérte ösz-
sze tudását. A megmérettetésen 
ezúttal is szép hazai eredmények 
születtek. Patyi Zoltán szerve-
ző idén is kiváló körülményeket 
nyújtott a versenyzők számára.  
Félegyházi eredmények: Kocsis 
Csilla: Bicepsz 1., Gubicza Pál: 
Erőemelés 2., Kárpáti Beáta: 

Fekvenyomás 2., Bajzák György: 
Fekvenyomás 6., Bicepsz 5., Ko-
vács Kristóf: Felhúzás 1., Guggo-
lás 1., Csordás József: Felhúzás 
3., Bicepsz 3., Csordás Máté: 
Bicepsz 2., Faragó Sarolta: Bi-
cepsz 1., Takács Milán: Erőeme-
lés 2., Guggolás 2., Szabó Dávid: 
Fekvenyomás 1. Kiss Krisztián: 
Felhúzás 1., Bicepsz 1., Tóth Ma-
rianna: Fekvenyomás 1., Bicepsz 
1., Krisztin Csaba: Erőemelés 2., 
Bicepsz 3., Nagy Dániel: Felhúzás 
2., Bicepsz 1., Nagy Viktor: Erő-
emelés 1., Kürti Dóra: Felhúzás 
6., Fekvenyomás 3., Kürti Anett: 
Felhúzás 5., Fehér Brigitta: Bi-
cepsz 1. hely. 

Szenior úszó OB
Gyulán rendezték meg nyár végén 
az Országos Szenior Úszóbajnok-
ságot, amelyen 58 egyesület 387 
versenyzője lépett rajtkőre, köztük 
a Kiskun Vízi és Szabadidő SE öt 
tagja. A megmérettetésen min-
den félegyházi dobogóra állhatott. 
Eredmények: Sebők János há-
rom aranyérem – Magyar Bajnok 

– egy ezüstérem. Palásti Éva egy 
ezüst- és egy bronzérem. Urbán 
Tamás két bronzérem. Simon 
Géza egy bronzérem. Ónodi Lász-
ló egy bronzérem. A bajnokságon 
a teljes magyar élmezőny mellett 
tizenegy külföldi szakosztály ver-
senyzőivel is meg kellett küzdeni a 
helyezésekért.

Döntetlen Kiskunhalason
Pontosztozkodással zárult a 
Faddikorr-Kiskunhalasi FC és a 
Kiskunfélegyháza I. összecsa-
pása a megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokság 3. fordulójában. 
A félegyházi csapat gyorsan 
megszerezte a vezetést, de nem 
tudta megtartani előnyét. Há-
rom kört követően a Kiskunfél-
egyháza I. hét pontot gyűjtve az 
élbolyból várhatja a folytatást.

BÁCS-KISKUN MEGYEI I. 
OSZTÁLY 3. FORD., 09. 05.

FADDIKORR-KISKUNHA-
LASI FC – KISKUNFÉLEGY-
HÁZA I. 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Ikotic Ádám 73. 
p. ill. Ludasi Martin 6. p.

Piros lap: Rácz István 96. p. 
(Kiskunhalas)

Képcsarnok félegyházi 
edzőkről, testnevelőkről
Tovább bővült a Kiskunfélegy-
házi Városi Sportcsarnokban lét-
rehozott képcsarnok, amelyben 
félegyházi olimpikonok mellett 
immár legendás félegyházi edzők 
és testnevelők is helyet kaptak. A 
félegyházi legendás edzők és test-
nevelők képcsarnoka a Félegyházi 
Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 
és a Kiskun Múzeum együttmű-
ködésében a Kiskunfélegyházi Ér-
téktárban összegyűjtött anyagból 
készült. Összesen 15 edző és test-
nevelő került be a képcsarnokba: 
(Osza György (tornatanár), Zen-
tay Zubek Mihály (vívómester), 
Dánffy Antal (kosárlabdaedző), 
Miskolczy István (edző), Tulit 
Péter (testnevelő), báró Kuchin-
ka Vilmos (úszóedző), Soltész 
Dezső (testnevelő), Besze László 
(birkózóedző), Fülöp Imre (testne-
velő), Mészáros Gyula (testneve-
lő), Paulicska Béla (birkózóedző), 
Tóth Ákos (úszóedző), Karsai 
Ferenc (asztalitenisz-edző), Stuhl 
József (testnevelő), Kerék Csaba 
(testnevelő). 

Az eseményen a jelenleg is élő 
edzők és testnevelők mellett roko-
nok, barátok és sportszeretők je-
lentek meg, akiket Iványi Ferenc, 
a Félegyházi Szabadidő és Sport 
Nonprofit Kft. programiroda igaz-
gatója köszöntött. A rendezvényt 
Balla László alpolgármester nyi-
totta meg, majd pedig Mészáros 
Márta, a Kiskun Múzeum igazgató-
ja kapott szót, aki egyebek mellett 
a sportteljesítmények mögötti mun-
kát hangsúlyozta mondandójában, 
amihez az edzők és a testnevelők 
nagyban hozzájárultak, tanácsokkal 
látták el őket, egyengették pályáju-
kat. A rendezvény ezt követően a 
15 edző és testnevelő életútjának 
bemutatásával, megismertetésével 
folytatódott. Érdekességek és ked-
ves történetek is napvilágot láttak 
egy-egy szakemberről, betekintést 
nyerve akkori életükbe, életfelfogá-
sukba. A legfontosabb eredményük 
mindamellett az volt, hogy át tudták 
adni a sport szeretetét a gyermekek 
és a tanítványaik számára, még 
jobb eredményre sarkallva őket.

Sakkozó Magyarok XXV. 
Világtalálkozója

1996 óta rendeznek sakk-talál-
kozót a Lakitelek Népfőiskola 
és Hungarikum Liget Kölcsey 
Házában, ami 2020-ban a ví-
rusveszély miatt szünetelt, de 
a sorozat nem szakadt meg. Az 
idén augusztus 15-21. között 
került sor a jubileumi versenyre, 
amire öt országból érkeztek já-
tékosok. Közülük négy az elmúlt 
25 évben mindig itt volt:  Bics-
kei Mihály és Farkas Tibor Ma-
gyarkanizsáról, Donkó Mátyás 
Kecskemétről és Szatmáry-Ré-
vai József Munkácsról – tájé-
koztatta lapunkat Seres László 
programvezető, főbíró. A rende-
zők a találkozó legfőbb céljának 

a magyarság összetartozásának 
ápolását tekintik, amit most is 
sikerült teljesíteni, amihez im-
pozáns környezetet nyújtott a 
Népfőiskola. A záróünnepségen 
plakettek, serlegek, könyv- és 
tárgyjutalmak találtak gazdára. 
Különdíjat vihettek haza az örö-
kös résztvevők, a legfiatalabbak, 
a legtapasztaltabbak, a kiemelt 
területek, a nemek és korosz-
tályok legjobbjai is. A felnőttek 
nemzetközi minősítő versenyen 
vehettek részt. A bajnok Har-
matosi József lett (Budapest), 
megelőzve Ilonczai Dávidot 
(Szatmárnémeti) és a címvédőt, 
Farkas Tibort (Magyarkanizsa).
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1876-ban Csongrádról Kis-
kunfélegyházára helyezték az 
állami tanítóképezdét. Az in-
tézmény számára 1902–1904-
ben, Baumgarten Sándor és 
Herczegh Zsigmond tervei 
alapján, a Kossuth utcán épült 
korszerű épület. Az intézmény 
1957-ben megszűnt, az épü-
letben később többféle kö-
zépfokú oktatási intézmény 
működött.

A tanítóképző tanulmányi arboré-
tumát 1903-tól kezdve alakították 
ki tervszerű gyűjtéssel, vételekkel 
és ajándékozással. Az 1904-ben 
használatba vett új, kétemeletes 
épület előkertjét pázsittal és bok-
rokkal díszítették, míg udvarát 
fásították. A tanulmányi kertet, 
amely az intézet udvarának nyu-
gati részét foglalta el, kettős céllal 
hozták létre. Egyfelől az oktatás 
szolgálatában állt, benne külön-
böző társításokban szemléltették 
a Kárpát-medence, illetve Ma-
gyarország flóráját és faunáját. 
Másfelől az itteni melegágyak, 
veteményes kertek nemcsak esz-
tétikai élményt nyújtottak, hanem 
a gyakorlati életben is hasznosnak 
bizonyultak.

A Kossuth utcai kerítésről há-
rom kapu nyílt az intézmény te-
rületére, a főkapu és oldalt két 
kisebb kapu. Az arborétum északi 
határát a nyugati kiskapuból fer-
dén az épület felé vezető út jelöl-
te ki, az ágyások dél felé hosszan 

nyúltak el. A kert a Dankó Pista 
utcára eső kerítésen belül 972 
négyzetméteres területet foglalt 
el. Külön rendezték el benne az 
alföldi homokhátság, az alföldi 
mocsár élővilágát, a Tisza men-
ti vizenyős rétek, a szikesek, a 

Kárpátok mészkőszikláinak nö-
vényzetét, a Kárpátok havasi nö-
vényeit, a bükk- és fenyőerdőt, de 
volt itt gombatelep, tőzeges láp 
rovarevő növényekkel, és szem-
léltették a tengerpart, Dalmácia 
növényeit is. A kertben állatokat 
is tartottak, voltak itt mókusok, 
gőték, teknősök, siklók és méh-
kaptár. A kikapcsolódást egy kis 
híddal díszített kertrész nyújtotta.

A tanítóképzőben oktató Pin-
kert Zsigmond 1913-ban meg-
jelent, ma már csak néhány pél-
dányban hozzáférhető könyvében 
alapos leírását adta az ide tele-
pített növényfajoknak, és közölte 
az arborétum alaprajzát is, amely 
geometrikusan, célszerűen ter-
vezett ágyásokat és utakat mu-
tat. Pinkert leírása és a mellékelt 
fénykép a jelenleg ismert egyetlen 
forrás a valamikori kertről.

Az arborétumot a tanítóképző 
megszüntetésével párhuzamosan 
számolták fel, helyén ma aszfalto-
zott kosárlabdapálya áll.

 Brunner Attila
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Hirdetés

Kezdd az új tanévet egy új notebookkal!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk :
Lenovo ThinkPad L450: Intel Core-i5 5005, 4 GB mem., 
500 GB SSHD, 14,1 colos kijelző, ½ év gar. Br. ár: 107.990 Ft
Toshiba SatelliteB651: Core-i7 2640, 4 GB mem, 
320 GB HDD, 15,6 colos kijelző, 1 év gar. Br. ár: 94.990 Ft
Lenovo Thinkpad T430: Core-i5 3320, 4 GB mem., 120 GB SSD, 
webcam, DVD, 14,1 colos kijelző, ½ év gar. Br. ár: 119.990 Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam,  15,6 colos kijelző, 2 év gar. Br. ár: 169.990 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 256 GB SSD, webcam, 
15,6 colos kijelző, 3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft

A tanítóképző botanikai kertje
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ÚJSZÜLÖTTEK:
Pádár Miló (anyja neve: Ladányi 
Rita Piroska), Palásti Áron (Rátkai 
Orsolya), Molnár Botond (Ipacs 
Alexandra), Vas Noémi (Kis Ibolya 
Szilvia)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szabó Dóra – Molnár János, Nagy 
Alexandra – Varga Bence, Patai 
Alexandra – Ipacs Sándor, Kurucz 
Viktória – Dora Máté, Szircsák Edi-
na Nikolett – Tandari Róbert, Bóna 
Lilla – Törteli János, Szabó Clau-
dia – Bartucz Gábor, Gömöri Mária 
– Hegyesi Imre, Czombos Tímea 

– Kascsák Máté, Ficsór Andrea Pi-
roska – Dénes Zoltán

MEGHALTAK:
Dora István, Kiss Imréné Szénási 
Margit, Horváth József Sándor, Pa-
lásti Lajosné Kis Anna, Tóth István-
né Tarjányi Mária, Herédi Dezsőné 
Vízhányó Veronika, Forgó Jánosné 
Csitári Erzsébet – Kiskunfélegy-
háza, Szél Jánosné Bakos Ilona, 
Nagy Mátyásné Jakes Mária Ilona, 
Sinkó Mihályné Holécz Erzsébet – 
Kecskemét, Tóth Józsefné Mucsi Pi-
roska – Petőfiszállás, Lang Józsefné 
Cserna Mária Borbála – Újhartyán, 
Forgács Gáborné Koncz Rozália Ka-
talin – Fülöpjakab, Hetényi Gézáné 
Németh Jolán – Tiszaalpár

Anyakönyvi hírek

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
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), 

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

Megkezdődött a tanév

Összesen 235 első osztályos gyermek kezdte meg a tanévet 
szeptember 1-jén Kiskunfélegyháza általános iskoláiban. Ezúton 
is örömteli tanulást és kifogyhatatlan tudásszomjat kívánunk 
mindegyiküknek!


