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Elégették a télboszorkát
Fotó: Fantoly Márton

Kiskunfélegyházán, a városi könyvtár parkolójában rendezték meg
február 19-én, szombaton a IV.
Farsangi Mezgés Disznótort, mégpedig a nagyböjt előtti lakodalmi
ünnepségek jegyében. A rendezvényen volt toros reggeli sültvérrel és
májjal, ebédre pedig asztalra került

a hurka, a kolbász és a finom sült
húsok mellett az orjaleves, valamint a töltött káposzta is. Persze a
farsangi fánk, házi rétes, kürtőskalács és forralt bor sem maradt el.
Délután a Langaléta Garabonciások vezetésével maskarás felvonulást rendeztek a Kossuth

utcán. Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a Móra Ferenc
Művelődési Központ szabadtéri
hagyományőrző rendezvényén a
télboszorkát kísérték utolsó útjára, hogy végül a Petőfi-téren
megtáncoltassák és elégessék a
városlakók bánatcéduláival együtt.

A Télűző Városi Farsangon így tűnt
el a félegyháziak életéből minden
rossz: bánat, rosszkedv, betegség… Az esemény a tél végét ünneplő közös tánccal zárult Kátai
Tibor és a Padkaporos Néptáncegyüttes vezetésével. A talpalávalót a POR zenekar húzta.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Új bölcsőde
épül
Félegyházán
Megkezdődött az új, 28 férőhelyes, több mint 500
négyzetméter alapterületű
Móravárosi bölcsőde építése a Csanyi úton. A gyerekek kényelmét az épület
és a játszószobák mellett
egy fákkal teli árnyas kert
is szolgálja majd. Az intézmény 2023-tól fogadja majd
a gyermekeket.

Számlálóbiztosok jelentkezését várják
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja az október-novemberi országos népszámláláshoz. A
terepen történő adatgyűjtést a számlálóbiztosok látják el október
17-e és november 20-a között.
A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó
internetes önkitöltési időszakban
le nem zárt címek felkeresése, az
adatfelvétel lebonyolítása, a címek
pontosítása, esetleges új címek
felvétele. A számlálóbiztosnak a
terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

A számlálóbiztosnak az alábbi
feltételeknek kell megfelelniük:
– legalább középfokú végzettség,
– magabiztos alapvető számítógépes
ismeretek
(tablet
kezeléséhez),
– jó fellépés, beszédkészség,
kapcsolatteremtő képesség,
– konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás,

– megfelelő helyismeret,
– titoktartás,
– vállalja a felkészülés során az
új ismeretek önálló elsajátítását és
a vizsgázást,
– a felkészüléshez rendelkezik
saját eszközzel (PC, laptop, tablet)
és interneteléréssel,
– a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik
mobiltelefonnal és e-mail címmel.
A számlálóbiztosok kiválasztása
a helyi népszámlálási felelős feladata. Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni

Segítség a háborúból menekülőknek
Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere közösségi oldalán fejezte ki együttérzését az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a
menekülőknek. Mindazoknak – fogalmazott –, akik „egy élet munkáját, barátaikat, esetleg hozzátartozóikat kénytelenek otthon
hagyni, hogy életüket mentsék, hogy a gyermekeik életét mentsék
ebből a szörnyű háborúból”.
A polgármester hangsúlyozta,
hogy a Kiskunfélegyházán élők
számára fontos, hogy támogatásunkat, együttérzésünket kifejezzék minden ukrajnai magyar ember, család felé és hogy támogatást
nyújtsanak. Ezért néhány fiatal,
gyermekes család számára átmeneti lakhatási lehetőséget és meleg
élelmet nyújt a város, bízva abban,
hogy ezzel a számukra szinte kilátástalan helyzetben nyugalmat,
biztonságot adhatunk addig, amíg
rendeződik ez a helyzet és visszatérhetnek otthonaikba.
Gátér Község Önkormányzata is
megpróbál segíteni a háború mi-

att bajba jutott ukrán embereknek
– tudtuk meg Jánosiné Gyermán
Erzsébet polgármestertől. Tartós
élelmiszert és tisztálkodási szereket gyűjtenek: elsősorban hűtést
nem igénylő, azonnali fogyasztásra alkalmas élelmiszert (konzerv,
keksz, csoki, bébiétel stb.), valamint
tisztálkodó szereket, WC papírt, papírzsebkendőt. A gátéri felhíváshoz
helyiként csatlakozott a Biztosít-Lak
tulajdonosa, Ráczné Gémes Aranka is, ő Kiskunfélegyházán, a Szegedi út 34. szám alatti üzletébe is várja a felajánlásokat. Az elszállításban
önzetlenül segítenek Farkas Márta
és Csepregi László, akik vállalták,

hogy az első adag adományt a tiszabecsi határhoz eljuttatják a menekülteknek. A gyűjtést folytatják.
Kunszállás polgármestere, Almási Roland Márk megkeresésünkre elmondta, hogy megérkezett
településükre az a három ukrán
család, akikről gondoskodik Kunszállás addig, ameddig szükséges.
A családokat a Székely Vendégházban szállásolták el. Néhány óra leforgása alatt a segítőkész emberek
adományaiból minden összegyűlt,
amire a 3 felnőttnek és 12 gyermeknek (a legkisebb 7 hónapos) itt
tartózkodásuk alatt szüksége lehet.
A polgármester hangsúlyozta: jelenleg befogadni több családot nem
tudnak, de a gyűjtést folytatják. A
Magyar Vöröskereszttel és a Máltai Szeretetszolgálattal folyamatos
kapcsolatban állnak, amely szervezetek javaslatára szállítják az adományokat azokra a területekre, ahol

felkészülést követően tett sikeres
vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
Amennyiben úgy érzi, hogy
szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel, és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük,
hogy küldje el nevét, és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail
cím) a jegyzo@kiskunfelegyhaza.
hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: március
31.
Dr. Faragó Zsolt jegyző,
helyi népszámlálási felelős
aktuálisan a legnagyobb szükség
van rá.
Bugac önkormányzata is gyűjtés
szervez a háború elől menekülők
számára. Tartós élelmiszereket,
tisztálkodási szereket és eszközöket gyűjtenek, amely adományokat
a művelődési házba várják nyitvatartási időben. Tóth-Faragó
Anita, a gyűjtés koordinátora elmondta, hogy egy emberként fogtak össze a bugaci lakosok, nagy
számban gyűlnek a felajánlások.
Az első adag adomány kiszállítása
után folytatják a jótékony akciót a
településen.
Kiskunmajsa
polgármestere,
Patkós Zsolt a közösségi oldalon
közzétett videóban beszélt arról,
hogy településük is segít a bajba jutott embereken. Február 28-án, 20
fő érkezett Ukrajnából, akik szállása és étkezése biztosított. További
menekültek befogadására készül
Kiskunmajsa, ezért a polgármester
további felajánlásokat és adományokat kér a kistérség lakóitól a
polgármesteri hivatalba.

Lapzárta után érkezett: A kiskunfélegyházi önkormányzat forródrótot hozott létre a kárpátaljai menekült családok
Félegyházán történő megsegítésére. A részleteket online felületeinken olvashatják, ahol az információkat folyamatosan frissítjük.
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A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést a kiskunfélegyházi Návay Lajos-emlékműnél. A
február 25-i főhajtáson Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek, a képviselő-testület tagjai, a félegyházi pártok, civil szervezetek
képviselői, városunk díszpolgárai, az oktatási és közművelődési intézmények vezetői, valamint a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két
Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium pedagógusai vettek részt
A megjelenteket Görög Anita
oktatási és közművelődési referens Nagy László: Varjú-koszorú
című versével köszöntötte, majd
emlékeztette a jelenlévőket arra,
hogy az Országgyűlés határozata
értelmében 2000 óta minden év
február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. Ezen a napon emlékezünk mindazokra, akik
az erőszakrendszer áldozatává
váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim
meghurcolt és kiszolgáltatott.
Ezt követően Vincze Zsolt, a
Kiskunfélegyházi Szent Benedek
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum
és Kollégium történelemtanára
foglalta össze történelmünk véres
időszakát. Emlékező beszédében a
kommunizmust lassan felszívódó
erős méreghez hasonlította.

Cikk a 7. oldalon

– Évtizedek kellenek ahhoz, hogy
végleg eltűnjön a társadalom szövetéből és a politikából egyaránt!
Gyermekeinknek, unokáinknak azt
kívánom, hogy életüket úgy éljék
le, hogy tényleg csak a tankönyvekből, filmekből ismerjék: milyen is
volt ez a XX. századi rémtörténet,
amelyet kommunizmusnak neveznek – fogalmazott.
Ezt követően a megjelentek elhelyezték koszorúikat az emlékműnél. A Návay-szobor az állomás
előtti téren emlékezteti az utókort
a vörös terror kiskunfélegyházi
brutalitására, s vált az idők során a kommunizmus áldozatainak
megemlékező helyévé. Történetét
Rosta Ferenc alpolgármester segítségével elevenítjük fel.
– Egy szemtanú hiteles feljegyzései alapján 1919 áprilisában

egy vörös terrorcsoport marhavagonokba zárva hurcolt embereket a halálba (kísértett a jövendő?). A szerencsétlen foglyok
között ott volt dr. Návay Lajos
képviselőházi elnök, a dualista
Magyarország ismert nagyformátumú liberális politikusa, a
19 éves unokaöccse, a testi hibás
Návay Iván, és dr. Kiss Béla,
Szentes város főjegyzője, akiket
a Félegyházára megérkező vonat mellett gyilkoltak meg, miután megásatták velük a sírjukat.
Később a törvényes rend hely-

reállítása után tizenegy rendbeli gyilkosság miatt ítélték el a
bűnösöket.
Az emlékükre állított kereszt
helyére egy gyönyörű szobor került, amit néhány év múlva az
állomás előtti térre helyeztek
át. A szobor eredeti nőalakját
Návay Iván leányáról mintázta
a szobrász. 1945 után az emlékművet eltüntették, amit csak
évtizedek múlva állítottak helyre Bozóki István és Máté István szobrászok – idézte fel az
alpolgármester.
V. B.

A kövek királya nem
hisz a doppingban
Fekete László erősportoló – vagy ahogy pályatársai nevezik, a
kövek királya – tartott motivációs előadást február 16-án, Kiskunfélegyházán, a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium diákjainak. Az összejövetelre Kutalik Tamás, a Szenior Lovagrend vezetője hívta el a
világcsúcstartó sportembert, aki több mint huszonöt évig viselte a világ legerősebb embere címet.
Megtudhattuk tőle, hogy a sportok
közül először a foci, majd a kézilabda volt a kedvence, és csak harmincéves kora körül kezdett el versenyszerűen erősportolni. Ennek
lényege, hogy több száz kilogrammot kell megmozdítani, felemelni,
vagy éppen elvinni egy távolabbi
pontra. A ma 64 éves sportoló
őszintén beszélt arról, hogy a teljesítménynövelő adalékanyagok
használata ugyan nem megengedett a versenysportban, mégis sok
versenytársa él a tiltott szerekkel.
Nem tagadta, hogy ezek használa-

ta időszakosan elősegítheti a jobb
eredményt, de ezért túlságosan
nagy árat kell fizetni: nem ritkán
súlyos egészségkárosodást, vagy
akár korai halált is okozhat.
Fekete László a tiszta, doppingmentes versenyzésben hisz. Ezért
is alapította meg 2006-ban a
Natúr Erős Emberek Szövetségét, amelyhez eddig csaknem 50
ország mintegy 1500 sportolója
csatlakozott. És ezért kampányol
emellett saját példáját hiteles és
követendő példaként állítva a fiatalok elé.

Választási névsor

leti Választási Bizottság február
25-én kisorsolta a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét. A névsort következő számunkban közöljük, miután jogerőre emelkedik.

A Bács-Kiskun megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerü-
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A kerekesszékes vívó
Felavatták Tarjányi István paralimpikon fotóját a Félegyházi Olimpikonok Képcsarnokában, február 23-án. Az eseményt a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. Programirodája szervezte
a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban.
A megható és különleges eseményen megjelentek a paralimpikon
családtagjai, sporttársai, jelen volt Osváth Richárd háromszoros paralimpikon vívó, Lőrincz Krisztina kétszeres paralimpikon, a Félegyházi
Mozgáskorlátozottak Egyesületének vezetője, tagjai, továbbá 450 vendég,
zömében diákok.
Tarjányi István 1978-ban született Kiskunfélegyházán. 1996-ban gerincvelőtumor miatt kerekesszékbe került. 2006-ban, a Nyíregyházi
Főiskolán tanárként diplomázott. 2013-ban kezdte el a kerekesszékes
vívást, amit nagyon gyorsan sikerre is vitt. Számos országos és nemzetközi megmérettetésen bizonyított. A sportoló elmondta, hogy fiatalon
egészségesen élt, rendszeresen sportolt. Amikor kerekesszékbe került,
minden megváltozott körülötte. Hiányzott neki a testmozgás, ezért olyan
alternatívát keresett, ami megmozgatja mindenét ülő helyzetben is. Így
esett a választása a vívásra. Elég gyorsan beilleszkedett, megtanulta a
vívás alapjait, amit kitartással és szorgalommal művel. Mint elmondta,
még nagyon sok versenyen szeretné megmérettetni magát.
V. B.

A zongora mellett nőtt fel
70 címmel, Szatmári Imre szerzői estjére várták az érdeklődőket február 27-én, vasárnap, a Szent István Templomba. Az eseményt a Palestrina Kamarakórus szervezte.
A koncertet Zemplényi Katica
karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja,
a KÓTA Felnőtténekkari Szakbizottságának elnöke nyitotta meg.
Beszédében Szatmári Imre szerzői
munkásságát méltatta, részletesen bemutatta a művészt.
– Szatmári Imre kórusműveit
a finomság, a különleges hangulatokat megfogalmazó egyszerű
akkordok és az igényes szólamvezetés jellemzi. A kórushangzás mindig elsődleges szempont
volt az ő zenéjében, talán ezért is
szeretik énekelni sokan a kórusműveit. Kedves Imre! Köszönjük,
hogy vagy, köszönjük, hogy papírra vetetted, amit Isten a szívedbe
adott. Életed, zenei tevékenységed
példaértékű számunkra – mondta
az elnök.
Az est folyamán közreműködött
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusa, Vili Balázs vezényletével,
a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád
Alapfokú Művészeti Iskola vonószenekara, Hegyesi Judit vezetésével, a Palestrina Kamarakórus,
Szatmári Imre vezényletével, Gárgyán Ildikó és Fazekas Tamás
szólóénekkel és Bolla Julianna
zongorán, orgonán.
Az ünnepelttel a koncertet megelőzően beszélgettünk munkásságáról. Elmondta, hogy Budapesten született, egy ötgyermekes
család legkisebbjeként. Egészen
kisgyermekként került kapcsolat-

ba a zenével, hiszen otthon mindenki zongorázott. A kis Imre
hallás után, 4 évesen kipötyögte a
hallott dallamokat. Akkoriban magántanár járt hozzájuk házhoz zenét tanítani, a családi ünnepeken,
karácsonyestéken pedig mindenki
előadta otthon, amit tud. Persze
a közös éneklés sem maradt el,
zongorakísérettel.
A budai ferencesek templomában volt egy nagy zenetudású,
tekintélyes karnagy, aki a Kapisztrán Kórust vezette. Ennek a gyermekkórusnak a szoprán szóla-

mát erősíthette Imre gyerekként,
amely kórus bejárta az országot
és külföldön is vendégszerepelt. A
szuggesztív karnagy és bámulatos
zeneszerző hatására köteleződött
el a kóruszenével és az egyházi zenével – vallja Imre.
Később elvégezte a kántorképző tanfolyamot, közben zenetanárnál tanult, gimnáziumot
végzett, majd szakmaként a
zongorakészítő és -hangoló mesterséget választotta. Gyakorlati
munkahelye volt az akkoriban
még létező zongoragyár. Kórusokban énekelt, majd katona lett.
Főiskolai éveit Debrecenben töltötte, utána ott élt évekig, ahol
családot is alapított és taníta-

ni kezdett. Ezen időszak alatt a
Csokonai Színház kórusában is
szerepelt, számos operaelőadásban közreműködött.
Debrecen után Szentendre következett, majd 1995-ben egy sikeres pályázat útján költözött a család Kiskunfélegyházára. Az első
benyomása városról nagyon kellemes volt: sok segítőkész ember,
akikre mindig számítani lehetett.
A Szent István Templom kántoraként énekkart is vezetett, majd a
gimnázium kórusát, később a Zenebarátok Kórusát és a Palestrina
Kamarakórust is. Nem sok ideje
maradt a zeneszerzésre, de ennek
ellenére ez is folyamatosan az élete része volt.
Szatmári Imre azt is elárulta,
hogy nyugdíjas éveit alkotó tevékenységgel, leginkább zeneszerzéssel szeretné tölteni.
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Megnyitotta kapuit a Kiskun Múzeum
Március 1-jétől ismét várja a
látogatókat a Kiskun Múzeum. A részletekről és tervekről
Mészáros Márta, az intézmény
igazgatója számolt be.
– Jelenleg a főépület minden tárlata látogatható, a büntetéstörténeti kiállítás kivételével. Áprilistól
nyit a Petőfi- és a Móra-emlékház
is. A kiállítások mellett különböző
programokkal is várjuk az érdeklődőket. Március 7-én, hétfőn a
Holló László emléknapra, március
26-án, szombaton pedig a Tárt
kapuk – nyitott nap keretében
tavaszváró családi napra várunk
kicsiket és nagyokat. A múzeumpedagógiai programok folyamatosak egész tanévben. Az idei Hely
ismereti vetélkedő felhívását is
megkapták az iskolák és várjuk a
jelentkezéseket.
Ez az év is számos különleges
lehetőséget tartogat számunkra.

Az egyik legfontosabb a büntetéstörténeti kiállítás megújítása. A
„börtönmúzeumként” emlegetett
régi tárlatot már lebontottuk, így
ez a kiállítás ebben az évben nem
látogatható már, de egy mini kiállításon néhány büntetőeszközt meg

Police Cafe

A korosztályukat érintő drog- és egyéb szenvedélybetegségek
megelőzésének lehetőségeiről tudhattak meg többet azok a
félegyházi diákok, akik február 25-én részt vettek a Móra Ferenc Művelődési Központban megrendezett Police Cafe című
eseményen. A programról – amelynek megnyitóján részt vett
Timafalvi László rendőr ezredes, kapitányságvezető, rendőrségi tanácsos is – dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőrfőhadnagy számolt be.
– A módszert, ami a nap alapját
adta, dr. Molnár Katalin PhD, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
docense dolgozta ki. A résztvevő
helyi középiskolás fiatalok csoportos beszélgetésekben vettek
részt, kortárs segítő fiatalok –
Barna-Pap Bianka, Barna-Pap
Adrián és Almási Emerencia
– közreműködésével.
A témák között szerepelt a fiatalok körében elterjedt illegális
és legális drogok használatának
visszaszorítása, a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat hatékony
működtetésére szóló javasla-

tok, illetve a kultúrát közvetítő
intézmények szerepe az értékes
szabadidőeltöltési lehetőségek
felkínálásában.
A kötetlen beszélgetések
során a különböző iskolákból
érkező diákok jobban megismerhették egymás értékrendjét, gondolkodását, és nekünk,
szakembereknek is lehetőségünk nyílt beszélgetni a fiatalokkal. Így fontos gondolatok
merültek fel többek között arról, hogy milyen drogprevenciós
rendezvényeket látnának szívesen a városban.

lehet tekinteni. Készülünk mi is a
Petőfi 200 emlékévre a várossal
együtt. Csatlakoztunk a Bács-Kiskun megyei Talpra Magyar Programhoz, ebben az évben egy tudományos konferenciával.
A Magyar Géniusz Program ke-
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retében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége országos vándorkiállítást állított össze, amelyhez
múzeumunk is csatlakozott. A
több mint 70 múzeum műtárgyai
között látható lesz a Kiskun Múzeum gyűjteményéből kiválasztott
néhány különleges darab. Felajánlottunk Kiss Ernő tábornok, aradi
vértanú tábori íróasztalát, a „Csali
képet”, amely olyan technikai eljárással készült, hogy a látogató
három különböző képet lát, három különböző pozícióból. Ezen
az aradi vértanúkon kívül Petőfi
és Kossuth is helyet kapott. Ezen
kívül látható lesz a tárlaton Móra
Márton tajtékpipája, Holló László Kaszáló című festménye, és a
Holdsarlós Madonna-szobor.
Ebben az esztendőben ünnepeljük a múzeumunk alapításának
120. évfordulóját is. Szeretnénk
a múzeumban őrzött tárgyaink
sokszínűségét bővíteni, ezért arra
kérjük a lakosságot, hogy adományaikkal gyarapítsák értékeinket –
tette hozzá az igazgató.

Biztonságos óvoda
A gyermekek a közúti közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplői. Veszélyeztetettségükhöz az is hozzájárul,
hogy a közlekedés szabályait még nem ismerik, s veszélyérzetük,
veszélyfelismerő képességük még nem alakult ki, nem megfelelő, éppen ezért napjainkra a legkisebbek védelme a legfontosabb
közlekedésbiztonsági feladatok egyikévé vált.
Biztonságos Óvoda címre pályázott és nyert a Móra utcai Óvoda,
ezáltal részese annak az 1000
óvodának Magyarországon, amelyek a mindennapokban is beépítik
nevelési tervükbe a közlekedésre
nevelést, és ezáltal a gyermekek
hamar megismerkedhetnek a biztonságos közlekedés fogalmával,
fontosságával.
A programot 2021 őszén vezették be az intézményben, elsőként
a Nyuszi csoportban, Bakosné
Zsígó Julianna óvodapedagógus
vezetésével. Véleményük szerint a
közlekedésre nevelést a legkisebb
korban kell elkezdeni és annak feladatait szervesen egymásra kell
építeni valamennyiünk érdekében.

A legfontosabb közlekedési alapismeretek óvodáskorban: térben
való elhelyezés, irányok használata, mozgás meghatározása,
veszélyfelismerés,
láthatóság,
alapvető közúti jelzések. Fontos
megjegyezni, hogy ezeknek a készségeknek az elsajátításához mindennapi megerősítés szükséges az
intézmények és a családok részéről egyaránt.
A Biztonságos Óvoda program
célja az óvodások biztonságosabb
közlekedésre való felkészítése,
közlekedésbiztonsági ismeretek
széles körben történő terjesztése
a korcsoport sajátosságait figyelembe véve.

Z. A.
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Együttérzés, cukormázba csomagolva
Egyre több vállalkozó, magánszemély, egyesület, intézmény
áll a Kis Timikéért indított jótékonysági akció mellé – tudtuk meg Bajzák Andreától, az
önkormányzat ifjúsági referensétől, az akció koordinátorától.
Mint ismert, március 8-án Jótékonysági Nőnapi Sütivásár lesz
Félegyházán, amelynek bevételét
a 300 grammal született, most
hároméves kicsi lány javára ajánlják fel a szervezők. A sütemények
zömében háziasszonyoktól: édesanyáktól, nagymamáktól érkeznek,
adományként. Az értékesítésükből
befolyó összeget kapja meg a család, amit Timike fejlesztésére szeretnének fordítani.

Sok kicsi sokra megy
Nem áll távol a jótékonykodás a Torony ABC vezetőjétől,
Bajzák-Csikós Ágnestől, aki elmondta: egyértelmű volt számára,
hogy szeretne segíteni. Ők csomagolóanyagokkal járulnak hozzá a
sütivásár sikeréhez – szalvétákat,
papírtálcákat, selyempapírt bocsátanak a szervezők rendelkezésére
– emellett egy adománygyűjtő perselyt is elhelyeztek az üzletbe.

Szórakozva adakozni
Az akciót a Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület is támogatja.
Szabó János (a fotón jobbról) elnök közösségi oldalon találkozott a

nőnapi virágért betérők süteményt
is vásárolhatnak majd március
8-án. Addig is mindkét üzletben
kihelyezett perselyben helyezhetik el adományaikat a betérők, a
teljes nőnapi bevételnek pedig 10
százalékát Timikének ajánlotta fel
Henrietta.

Jó szívvel, empátiával

Timike történetét feldolgozó újságcikkel, ami nagyon
megérintette. Felvetette
a pályán a fiúknak, hogy
valamilyen módon segíteni szeretne a kislánynak.
Így született meg az ötlet,
hogy március 5-én, Magyarország Nyílt Nemzeti
Endurocross Bajnokságán
és Kupáján, amit a Parkerdőben rendeznek meg, a
14 éven felüli látogatóknak
belépőjegy helyett támogatójegyet kínáljanak. Az ebből befolyt teljes összeget
pedig átadják a családnak.
Szabó János hozzátette: nagyon
látványos verseny az endurocross,
akár családi programként is kiváló. A hétvégi rendezvényre az
ország minden részéről, és még
határon túlról is érkeznek versenyzők. Nagyjából kétszáz motorost

A jótékonyság Bakó Imre számára
sem idegen. Ő a közösségi médián
keresztül értesült Timike történetéről, és úgy döntött, hogy a kezdeményezés mellé áll. A Sirius Club
süteményárusítással és perselykihelyezéssel karolta fel az ügyet, a
tulajdonos pedig maga is szeretné
egy nagyobb összeggel enyhíteni a
család anyagi terheit.

Asszonyok, ha
összefognak

várnak, de gyakorlatilag minden
kategóriában lehet szurkolni helyi
versenyzőnek is.
A rendezvény ideje alatt a Humanum Salma Humanitárius Közhasznú Alapítvány jóvoltából ugrólóvár és gyermekjátékok várják a
legkisebbeket.

Ki a virágot szereti…
Franca Henrietta, a Heni Virágszalon tulajdonosa figyelmét édesanyja hívta fel Timike történetére,
és ő azonnal beállt a segítők sorába. A Mártírok utcában és a Tesco
üzletsoron található üzletében a

Egyetlen felhívás indított el például
Gátéron is egy szívmelengető ös�szefogást. Mindössze néhány óra
leforgása alatt több mint 15 fő állt
az ügy mellé és készít süteményeket a jótékonysági sütivásárra. A
helyi koordinátor, Katonáné Rozmán Dóra, akitől megtudtuk, hogy
több korosztály is képviselteti magát a sütésen. Vannak fiatalasszonyok, de természetesen nyugdíjas
korúak is. Március 8-án, reggel 8
és 10 óra között a Faluházban lesz
a süteménylerakat, amiket utána
szállítanak Kiskunfélegyházára, a
vásárra.

Sok jó ember
Bajzák Andrea hozzátette: a
Dél100 Kft-t, a Korábban Érkeztem Alapítvány mentorait, a Tan
dem Dekort, a Mirtusz Sütödét,
Kovács János Cukrászt is mind a
támogatók között köszönthetik, és
a lista napról-napra bővül.
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Farsang az Idősek Klubjában
Farsangi mulatságot tartottak a Tóth Kálmán utcai Idősek Klubjában február 24-én, csütörtökön délután. Az esemény nagyon jó
hangulatban telt, humoros műsort láthattak az érdeklődők, amit
tánccal és énekkel fűszereztek a vállalkozó kedvű idősek.
Megismerhettük a félegyházi aszszonyok történetét, ahol bizony
több alkalommal is előkerült a pálinkásüveg és minden élethelyzetre
adódott egy jóízű nóta, amit el is
énekeltek a közönségnek. Koccintottak a barátságra, a jókedvre, az
életre és még a polgármesterre

is. Egy falugyűlés fontos pillanatai
is megelevenedtek néhány perc
erejéig, ahol már férfi szereplők
is részt vettek a darabban, majd
tánc következett és megérkeztek
a műsor végére a bohócok is. Sok
nevetés után fánkkal pótolták az
elégetett kalóriákat és egy kötet-

len beszélgetés vette kezdetét a
klubházban.
– Díszbe öltözik ilyenkor a lelkünk,
felkészülünk a tavaszra, minden bút,
rosszat félreteszünk erre az időre
– mondta Magyariné Tóth Erika,
a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetője.
Hozzátette: kicsit közelebb kerülhetünk ilyenkor az ellátottakhoz, nagy
örömmel fogadnak mindenkit.
Pintér Lászlóné Ibolya, vezető
gondozó hozzátette, hogy a vírus-

helyzet miatt sok veszteség érte
őket: néhány hónapra be kellett zárni a klubházat és sajnos olyan tagjuk
is volt, akitől örökre búcsút kellett
venniük. Nehéz volt ezeken túllépni,
most mégis nagy örömmel szervezték egy év kihagyás után az idei farsangi eseményüket. Kiemelte, hogy
természetesen először megkérdezik, hogy ki szeretne részt venni a
műsorban, majd javasolnak még néhány embert, aki biztosan remekül
helyt tud állni egy-egy jelenetben.
– Most is volt olyan 92 éves
néni, aki a súgó szerepét töltötte
be a színdarabban. Akit csak lehet,
próbáljuk beszervezni. Már nem a
hagyományos farsangban gondolkodunk, nem egy beöltözős, felvonulós eseményt szervezünk. Inkább olyan zenés, táncos délutánt
igyekszünk teremteni, ahol minden
az időseink öröméről szól. Egyszerűen ragyognak, hogy ennyi ember
tapsol nekik. Nagyon boldogok és
sokáig beszélnek róla – mondta a
vezető gondozó.
A felkészülés nagyjából egy hónapja kezdődött el, nem bíztak
semmit a véletlenre. Felénekelték
a dalokat is előre, hogy élesben aztán nehogy hiba csússzon az előadásba az izgalom miatt.
Z. A.

Körkérdés – Közösen megélt élmények
A farsangi időszak vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Ez a néhány hét a bálok, beöltözős mulatságok ideje. A hagyomány
szerint az önfeledt szórakozással elűzzük a hideg, borongós
telet. A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
nappali ellátójában február 24-én tartottak farsangi összejövetelt, ahol a klubtagok és az ott dolgozók vicces fellépéssel
kedveskedtek egymásnak. Körkérdésünkben a résztvevőket
kérdeztük farsangi élményekről, emlékekről.
Varga Andrásné Maja
(73): – Engem a klubélet és az ilyen
rendezvények tartanak
fiatalon. Nagyon szeretek mindenféle rendezvényre elmenni, legyen az a nyugdíjasklubban,
vagy
baráti
összejövetelen. Én is felléptem a
mai eseményen, amit nagyon élveztem. Jó programokat szerveznek ebben az intézményben! Már
gyerekkoromban is kerestem a
szereplés lehetőségét, így nem
állt messze tőlem viccelődés. A
kedvenc beöltözésem nem farsanghoz kötődik, hanem néhány
hónappal ezelőtt történt, amikor a
nyugdíjasklubban asszonykórus-

ként szórakoztattuk a nézőket, hatalmas sikert aratva.
Raffa Rozália (87): –
Nem olyan
régen megözvegyültem
és
magányosnak
éreztem magam. A férjem gondozását segítő
ápolók tanácsára csatlakoztam a
klubhoz, és nem bántam meg,
mert itt mindenki nagyon kedves.
A társakkal jókat beszélgetünk,
kártyázunk. Jószívvel ajánlom
sorstársaimnak ezt a lehetőséget, mert egy igazán jó közösségben tölthetik el a mindennapokat
a magányosan töltött órák, napok
helyett. Ezen a rendezvényen is

nagyon jól éreztem magam. A
férjem zenész volt, így nem áll tőlem messze a szórakozás. Ha fellépése volt, én is mentem vele.
Maszkos bálokba nem jártunk, de
arra mindig nagy hangsúlyt fektettem, hogy a párommal a ruházatunk harmonizáljon egymással.
Nekem ez nagyon fontos volt,
mert a divatiparban dolgoztam
nyugdíjazásomig. Szeretem a
szépet.
Kókai
Józsefné (77):
– Miután a
férjem 2014ben meghalt,
vágytam
a
társaságra,
ekkor megtaláltam ezt az intézményt. A vezetőséget annyira megszerettem,
hogy azóta is rendszeres vendég
vagyok. Ameddig aktívan dolgoztam, nem jártam szórakozni, mert
a család volt az első. Mióta özvegy
lettem, az ittlétben találtam meg
önmagam. Figyelnek az itt dolgozók arra, hogy mindenki jól érezze
magát az ilyen eseményeken.

Gyakran eljövök, mert tetszenek a
szervezett programok, vagy csak
azért, hogy a kertben tevékenykedjek, és friss levegőn töltsem az
időmet.
Stír
Éva
(53): – Gondozóként dolgozom az intézményben.
Minden ünnepet
közös
műsortanulással teszünk szebbé. Nagy öröm
számunkra, amikor az eseményeket örömmel fogadják a gondozottak. Én is mindig részt veszek ezeken, mert így látják, érzik az
idejárók, hogy partnerek vagyunk
mindenben. Igyekszünk mindenkinek testhezálló szerepet találni,
támogatjuk egymás fejlődését.
Ilyenkor senkinek sem fáj semmije, elfeledhetik a mindennapi
gondjaikat egy kis időre. Az én
gyerekkoromban mindig beöltöztünk, nagyon szerettük ezeket a
bulikat. Mint minden kislánynak,
nekem is a kedvencem a hercegnős jelmezek voltak.
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Példaértékű famentés és
-telepítés a Petőfi-lakótelepen
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fakivágásokat, újak telepítését és a
megmaradó fák szakszerű ápolását, kezelését is. Az új fák helyét,
típusát a most folyó fakivágásokat
követően véglegesítik, mivel akkor
lesznek felmérhetőek a telepítésre
alkalmas területek.
– Néhány éve már folyik a városban a szervezett fapótlás, idén
nagyjából 200-250 darab fa ültetését tervezzük, nagyrészt ide, a
lakótelepre. A fák között lesznek
gyorsan növőek, mint az ostorfa, vagy a keleti platán, lassabban
növő, de szép parkfák, mint a kislevelű hárs, ezüsthárs, lepényfa,
csörgőfa, japánakác, narancseper,
császárfa, mezei juhar, de néhány
kevésbé ismert, a helyi adottságokat tűrő fát is szeretnénk beszerezni, így tervben van perzsafa,
fekete dió vagy néhány nagytermetű, kevésbé igényes régi magyar

Mint arról korábban már beszámoltunk, idén teljeskörűen megújul a Petőfi-lakótelep faállománya. A tervezett munkálatok a
szakma összefogásával és a lakosság bevonásával valósulnak
meg. Ez a példaértékű kezdeményezés egy folyamat kezdete,
aminek a tapasztalatait – tudtuk meg Nagy Ágnes főkertésztől
– a későbbiekben Kiskunfélegyháza többi városrészében is alkalmazni fogják.
– A mintegy 40 éves lakótelepen
mindeddig nem volt lehetőség egy
igazán egységes növénytelepítésre
a néhány éve elkészült Darvas-téri rekreációs park kivételével. Az
épületek köré, járdák mellé az idők
során telepítettek ugyan fákat, de
ezek állapota pedig – többek között a kedvezőtlen talajadottságok
és az ápolási nehézségek miatt –
nagyon leromlott. Ahogy a szakemberek fogalmaznak, a fák egy
része láthatóan rosszul érzi magát
a kedvezőtlen körülmények között,
a gyors elöregedés jeleit mutatják
– magyarázta a kialakult helyzetet
Horváth Gábor, az érintett terület
egyik önkormányzati képviselője.
Nagy Ágnes főkertész arról számolt be, hogy a munkálatok – ami
faápolást és -telepítést egyaránt
tartalmaz – a dr. Holló Lajos utca
és az Asztalos János, valamint
Holló László utca lakóépületei közötti növényzet felülvizsgálatával
megkezdődtek. Január végén megjelölték a megtartásra már nem
érdemes fákat, amelyek kivágását
február elején meg is kezdték a
Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. munkatársai.

– Ezekkel a munkákkal párhuzamosan jelenleg is folyik a megmaradó fák koronájának megszabadítása az elszáradt koronarészektől
és a levágott ágak, gallyak darálása, amit a közmunkaprogramban
résztvevők a helyszínen végeznek
el. Ez az ágdarálék a városfenntartó cég telephelyére kerül, és a
többi városi zöld anyaggal együtt
mulcsként használjuk fel Félegyháza zöldfelületein. A helyszínen
maradt tuskókat a munkák következő szakaszában géppel a talajfelszín alá marják – foglalta össze
az aktuális feladatokat a főkertész.
Eközben az önkormányzat városüzemeltetési osztálya és a közös képviselők között megkezdődött egy átfogó egyeztetés annak
érdekében, hogy az egyes lakóközösségek által gondozott zöldfelületek fáira is kiterjedjen a szakmai
felülvizsgálat és a szükséges faápolási teendők elvégzése. Ennek
jegyében a napokban megbeszélést tartottak az önkormányzat és
a lakóközösségek képviselői. Itt
az a megállapodás született, hogy
a közös képviselők egyeztetnek
a lakókkal, majd február végétől

egyenként átnézik a területeket
és a városüzemeltetési osztály
munkatársaival közösen megbeszélik az elvégzendő munkákat. A
tényleges faápolási feladatokat a
megegyezést követően, folyamatosan, ütemezetten végzik majd
el a városfenntartó cég munkatársai. A munkák eddigi tapasztalatai alapján fontos hangsúlyozni,
hogy a Félegyházi Városfenntartó
Nonprofit Kft. helyszínen dolgozó munkatársai nem tudnak sem
a lakossági észrevételekkel, sem
pedig az esetlegesen felmerülő
panaszokkal kapcsolatban érdemben tájékoztatást adni, vagy
eljárni. Ezért ezúton is arra kérik
a lakosságot, hogy észrevételeiket
jelezzék a közös képviselőnek,
vagy forduljanak a polgármesteri hivatal városüzemeltetési
osztályához!
A közös cél egy sokszínű, lakosság- és természetbarát fásítás
megvalósítása még ebben az évben. A lakótelepi faállomány megújítása komplex módon történik,
azaz magában foglalja a szükséges

gyümölcsfajta ültetése is – tudtuk
meg Nagy Ágnestől.
A városüzemeltetési osztály és
az itt élők – közös képviselőkön
keresztül megnyilvánuló – együtt
gondolkodásával kirajzolódó terveket a Félegyházi Városfenntartó
Nonprofit Kft. a parkfenntartási
munkái során már kialakított ökologikus szemlélettel fogja megalósítani. A főkertész szerint ez
az együttműködés sokat segíthet
abban, hogy a Petőfi-lakótelep
növényzete az itt élők számára
is szerethető, értékelt és értékes,
fenntartható, a jövő számára megőrizhető legyen.
Dr. Ónodi Izabella önkormányzati képviselő is érintett körzetének egy részén a példaértékű
projektben. Szerinte a közös képviselők szerepe felbecsülhetetlen a
hiteles információk eljuttatásában
az itt élőkhöz. Ez a személyes tájékoztatás nemcsak a lakótelepen
folyó munkák megértését segítheti, hanem a cél és az eszközök
megismerése révén a fenntartást
is – véli a képviselő asszony.
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Népművészek mutatkoznak be

– FŐSZEREPBEN A GYÖNGY

Idén első ízben rendezte meg a Móra Ferenc Művelődési Központ
a Félegyházi Népművészeti Szakmai Napot, amely lapunk megjelenésével csaknem egy időben, március 4-én, pénteken kínál
bemutatkozási lehetőséget a város nagyszerű népművészeinek.
Ezúttal a téma a gyöngy, mint népi ékszer.
Kovács-Csonka Szilviától, a
rendezvénynek otthont adó művelődési központ igazgatójától megtudtuk, hogy Samu Mónika ötlete
nyomán kelt életre ez a kezdeményezés, amely szándékuk szerint
hagyományt teremt.
Samu Mónika népi ékszerkészítő, a téma helyi szakértője és
művelője, a szakmai nap megálmodója. Szerinte egyre több a
gyöngyfűző az országban, ezért
gondolta, hogy egy kiskunfélegyházi szakmai napnak is volna
létjogosultsága ebben a tematikában. Az ötlet pozitív fogadtatásra, támogatókra és érdeklődőkre
talált. Így állt össze a program,
amelynek során a szakma jelesei
adnak elő. Beszél – többek között – Romsics Imre etnográfus,
múzeumigazgató, aki a kalocsai
népi hagyomány megőrzését, archiválását és átörökítését tekinti
küldetésének, Decsi-Kiss Mária
gyöngyfűző népi iparművész, a
Sárköz ékszereiről mesél, Kiss
Gabriella népi iparművész, a
Népművészet Ifjú Mestere pedig
Kalotaszeg mintáról tart előadást.
Délután gyöngyfűző műhelymunka
lesz, 17 órakor pedig Gyöngyöm,
gyöngyöm, gyöngy
virágom címmel Samu Mónika kiállításmegnyitójára várják az érdeklődőket.
– Csak úgy tudjuk a hagyományt
őrizni, ha továbbadjuk a tudást,
amit birtokolunk – mondta Mónika, majd hozzátette, hogy sajnos

találkozott a tanulási folyamata
alatt olyan szakmabelivel, aki egyáltalán nem volt hajlandó segíteni,
ha hozzá fordult. Aztán a Hagyományok Háza volt az a hely, ahol
nagyon sok segítőkész emberrel
találkozott, ahol igazi tanácsokat
és tanítást kapott.

Búfelejtő fűzögetés
Mónika elárulta, hogy ez lesz az első
ilyen kiállítása, amire nagyon készül
már. Gyakorlatilag a karácsonyi
időszak után kezdődött az éjszakai munka, amelynek eredményét
láthatja a közönség március 4-én.
Nagyobb, bonyolultabb darabok készülnek, ezekben tudja megmutatni mindazt, amit tud. Sok sárközi
nyaklánc készül, ahol a szalagot is
rá kell dolgozni, ez sok időbe telik.
2-3 nap, amíg egy ilyen nyakék
készen van – tudtuk meg. Mónika
elmesélte, hogy néptáncos múltjának köszönheti a mostani hivatását. Akkoriban egy tábor alkalmával szeretett bele a gyöngyfűzésbe,
de éveken át csak néha fűzögetett,
komolyabban nem mélyült bele a
munkába. Aztán érkeztek a gyermekek, és a harmadik terhessége
idején komplikációk adódtak, az
aggodalom és a kétségbeesés ellen
a gyöngyfűzésbe menekült. Fűzött,
hogy ne eméssze magát a nap minden percében. Szerencsére, a történet kiválóan végződött, a harmadik kislánya is makkegészségesen

jött világra. A gyöngyfűzés viszont
maradt, és itt kezdődött az az időszak, amikor komolyabban kezdett
foglalkozni vele. A távlati terveiben
is a folyamatos tanulás szerepel,
népi iparművész szeretne lenni.
Kutatással is foglalkozna, szeretne
elmenni olyan falvakba, ahol ápolják még a hagyományokat.
– Erdélybe szeretnék utazni,
ahol csak beszélgetnék és tanulnék
a néniktől – mondta. Első utam Erdélyben egy valóságos csoda volt.
Az utcán viseletbe öltözött emberek voltak, majd megszólaltak
magyarul, amit soha nem felejtek
el. Szeretnék eljutni az életben
oda, hogy ennyire önzetlenül tudjak adni, mint azok az emberek,
akikkel akkor ott találkoztam. A
százéves körüli néni, aki már járni alig tudott, de almáért sietett,
hogy meg tudjon bennünket kínálni. Nagyon mélyen érintettek ezek
a találkozások – tette hozzá.

A díszüvegfonó
A Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyvirágom tárlat társkiállítója Bene
Ágostonné Ircsi, aki kosárfonó
népi iparművész. Tiszaalpári díszüvegfonás hagyományát ápolja
és viszi tovább az utókornak. Megtudtuk tőle, hogy ez azért különleges, mert egy olyan homokhátsági
növény az alapja, ami csak ott honos. Ez a serevényfűz, gyöngybarka vagy nyúlvessző. Az alapanyag
különlegessége mellett a díszüvegfonás nagyon komoly technikai
tudást igényel, rajta kívül nem foglalkozik vele senki ilyen szinten.

Kosárfonást tanítottak Tiszaalpáron, ahová annak idején jelentkezett. A csoport akkoriban
annyira felduzzadt, hogy kétfelé
osztották őket, így került későbbi mesteréhez, Kálmán Jánosné
Évához, aki díszüvegfonással foglalkozott már akkor, és aki a későbbiekben megtanította mindenre.
– Az ő biztatására kezdtem el
zsűriztetni a termékeimet, vállaltam a pályázatokon való részvételt. 2008-ban kaptam meg a
népi iparművész címet, zsűrizett termékeim (45 db „A” és 3
db „B” kategóriás) mindegyike
megtekinthető a Pávavédjegy.hu
weboldalon. 2015-ben a XI. Élő
Népművészet Kiállításra különböző méretű és formájú, de azonos
mintával fonott demizson-együttessel pályáztam. E munkámért
az egyik legmagasabb szakmai elismerést, a Gránátalma-díjat kaptam meg. Az eddigi elismeréseim
közül erre vagyok a legbüszkébb –
olvasható a honlapján. A művész
elmondta, hogy a szakmai nap
kiállításán ezekből a termékekből
láthatnak a látogatók bemutatót.
Nagyon örül a kezdeményezésnek,
hiszen egy mester előadásáért
nem kell átutazni az országon.
Főleg, ha ennek komoly hagyománya lesz Félegyházán. Ircsi
érdeklődése határtalan a témában. A díszüvegek mellett angóra
fonálból készít tárgyakat és szálasanyag-fonás is kedvelt tevékenysége, amit számos alapanyagból,
például szalmacsuhéjból vagy
gyékényből valósít meg. Népi bőrműves képesítést is szerzett nemrégen, amelynek eredményét, egy
általa díszített és varrt mellényt is
megcsodálhatnak majd.
– Nagyon sok véletlen van az
életemben, de ezek jó véletlenek – summázta azt, hogy hogyan került kapcsolatba ezekkel a
mesterségekkel.
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A bőrműves
Kasztel Antal is a társkiállítók
között szerepel, bőrből készült
táskáival lesz jelen az eseményen.
Antal, aki hétköznapokon tanárként dolgozik és időnként táncjátékot is ír és rendez, hobbijának
tekinti a bőrművességet. Éjjelente
foglalkozik vele és teljesen autodidakta módon sajátította el ezt
a mesterséget. Nincs otthon felhalmozott készlete, mint mondta,
megrendelésre készít, nem éri
meg, hogy otthon készletben álljon
a pénze. Ha kiállításra kerül sor,
azok bocsátják a rendelkezésre
a darabokat, akik már korábban
megrendelői voltak. Természetesen, ez nem minden esetben kivitelezhető, hiszen azok a munkák,
amelyek például Hawaiin vannak,
nem olyan könnyen utaznak Fél
egyházára és vissza. Svájci megrendelése is van jelenleg, de az
majd a nyáron kerül a gazdájához.
– Ma már eljutott a dolog oda,
hogy megvárják a megrendelők,
hogy elkészítsem, még akkor is,
ha ez kicsit tovább tart – meséli
Antal, majd megtudjuk tőle, hogy a
húszas évei elején kezdett el foglalkozni a táskakészítéssel. Hímez-

ni, varrni már
gyermekkorban
megtanult
a
n ag y s z ü l e i t ő l.
Aztán néptáncos
lett és több esetben volt olyan,
hogy elkészítette
magának a viseletet. Később
n ye r e g t á s k á t
varrt, majd felkérték női táska
készítésére is.
Hozzátette, hogy
nem nagyon van
s z a k i r o d a lo m
a pásztorkultúrának ehhez a
részéhez. Fotók,
leírások
megtalálhatók,
de
azok viszonylag
felszínesek. Minden tudása a saját
kutatásának eredménye, minden
motívum és eljárás a saját tapasztalata alapján született meg a keze
nyomán.
– Egy darab bőrrel leültem, amikor ráértem, és addig fonogattam,
amíg nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna – mondta. A mezgés
diákoknak is tartott korábban bőrműves foglalkozást, amelynek kiál-

lítását is láthatta a közönség akkoriban. A szakmai nap tárlatán az
Antal keze által készült bőrtáskák
láthatók majd, köztük autentikus
pásztortáskákkal és praktikus női
táskákkal is. Nagyon örül ennek a
szakmai napnak, főleg annak, hogy
a gyerekek is Samu Mónika ismerete által és vezetésével találkozhatnak a hagyományőrzéssel ilyen
módon. Végezetül elmondta, hogy

Ruhákba varrt egyediség
A kiskunfélegyházi Szűcs Katalin méret utáni ruhakészítéssel foglalkozik. Elsősorban
népviseleti öltözékeket varr
megrendelésre, bérlésre, de
készít alkalmi és esküvői ruhákat is. Szeretettel és büszkén mesél hagyományokról,
anyagokról, pitykés gombokról, és arról az útról, ami a
pénzügyi világból a népviseletek készítése felé vezette.
Katalin eredetileg fodrász szeretett volna lenni, de anyai nagymamája hatására megszerette
a varrást. Lenyűgözve figyelte,
ahogy régiből újat varázsolt, szabásminta nélkül készített komplett öltözéket. Ő maga a női-férfi
szabó szakiskola évei alatt lett
biztos abban, hogy ez a munka
lesz az ő hivatása.
A középiskolában eltöltött szorgos évek megtérültek, ugyanis a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny
megnyerésével idő előtt, kitűnő
eredménnyel végzett, és a vizsgákat sem kellett letennie. Ezt
követően néhány évig egy gátéri

varrodában dolgozott, de anyagi
megfontolásból inkább a pénzügyi
szektor felé vette az irányt. S bár
jól érezte magát, egy barátnős
beszélgetés felforgatta az életét.
A régi ismerős megkérte Katalint,
hogy készítsen neki menyecskeruhát zsinóros felsőrésszel, buggyos
ujjal, gazdag díszítéssel. Ő pedig
igent mondott. És ismét érezte
azt a különleges örömöt, amit a
varrás adott neki korábban.
A sok sikerélmény és dicséret meggyőzte arról, hogy térjen

vissza a ruhák világába, amiből
a népi vonalat szereti már a legjobban. Ettől kezdve sokasodtak
a különféle megkeresések múzeumoktól, színházaktól, magánszemélyektől… Ezért elérkezettnek
látta az időt, hogy a gazdasági
vonalnak búcsút intsen. Inkább
szabadon engedte fantáziáját az
anyagok világában, és tökéletesítette tudását a hagyományos
férfi és női viseletekről. Mert bizony ennek is megvannak a maga
szabályai.
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rendkívül megtisztelő, hogy ilyen
nagy nevek, ismert művészek mellett állíthat ki.
A társkiállítók között szerepel
Csordás Katalin viseletkészítő
népi iparművész, Kriptáné Halász Zsuzsanna népi iparművész
és Szabó Árpád viseletkészítő.
A szervezők szeretettel várnak
minden érdeklődőt.
Z. A.
A pitykés gombok száma például régiónként változó, és az sem
mindegy, hogy nőnek, vagy férfinak készül a felöltő. A férfiaknak
páratlan, a nőknek páros számú
gomb dukál. Katalin egy rézműves
kézzel készített termékeit használja, így minden egyes darab garantáltan egyedi. Természetesen
ezek drágábbak a tömegcikkeknél,
de ő ragaszkodik a kezéből kiadott
termék magas minőségéhez, ami
megmutatkozik a milliméterre
pontos rögzítésben, tűzésben és
a felhasznált alapanyagok minőségében is. Mert természetesen
a kelméket is a legjobb kereskedőktől szerzi be. Mint mondja, a
jó anyag tartós, és a belőle készült
ruha nem veszíti el az alakját több
tisztítást követően sem.
Különleges műgonddal készített ruháival azt szeretné elérni,
hogy minél többen megismerjék
a néphagyományok egyediségét,
színességét, és a fiatalok is befogadóbbak legyenek a régmúlt értékeire. Azt is tudja persze, hogy
ezeknek az öltözékeknek a viselésére szívben is meg kell érni. De
szerinte lehetséges, hogy egy utcai öltözékben is megjelenjenek a
múltat idéző színek és formák.

V. B.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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KULTÚRSAROK

Március 4., péntek

Március 11., péntek, 9.30

I. Félegyházi Népművészeti Nap
Téma: A gyöngy, mint népi ékszer
9 órától szakmai előadások, 14 órától gyöngyfűző
műhelymunka
Gyöngykészlet költsége 2000 Ft, amely a
helyszínen megvásárolható, a részvételhez
előjelentkezés szükséges a bodormariann.mfmk@
gmail.com e-mail címen vagy a 06/20-292-6403as számon.
Művelődési központ

Aranyhold – anyatejes táplálást segítő csoport
Művelődési központ

17 óra: SAMU MÓNIKA
„Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyvirágom…” című
kiállításmegnyitó
A kiállítást megnyitja: dr. Ónodi Izabella, a
Művelődési és Szociális Bizottság elnöke és
Komjáti Zoltánné, a Magyar Gyöngy Egyesület
elnöke.
Művelődési központ
17 óra: Gyerekzsibongó Gazsival, a zeneföldi
óriással. Városi könyvtár

Március 5., szombat, 20 óra
Direct, Remedy koncert, Rocktár

Március 7., hétfő
Holló László-emléknap
10.00 Megemlékezés és koszorúzás Holló László
egykori iskolájában, a Móra Ferenc Gimnáziumban
15.00 Koszorúzás a Petőfi-téri Holló-szobornál és
a Korona utcai szülői háznál
15.15 Megemlékezés Félegyháza nagy művészéről
a Kiskun Múzeumban
Emlékező beszédet mond Rosta Ferenc
Holló László élete zenében – Vereb István
„Holló kocka” bemutatása – Kovács János
cukrászmester

Március 12., szombat
8.30-11.30 óra: Véradás a Magyar Vöröskereszt
szervezésében. Városi könyvtár
15 óra: Filmklub – Jojo nyuszi – háborús szatíra
Művelődési központ
15-20 óra: Társasjáték klub – kikapcsolódás
családok és baráti társaságok számára
Művelődési központ

Március 17–24.
Internet Fiesta rendezvény programjai.
Városi könyvtár

Március 17., csütörtök 17 óra
A Földrajzi szabadegyetem előadás-sorozat
keretében dr. Harangi Szabolcs vulkanológus,
tanszékvezető egyetemi tanár tart előadást A
tűzhányók világa címmel. Bevezetőt mond Bense
Zoltán hegymászó, földrajztanár. Támogató a
Nemzeti Kulturális Alap. Városi könyvtár

Március 18., péntek
16–18 óra: Kamasz Panasz Klub toborzó. Oldott,
őszinte légkörben hasznos beszélgetésre várja a
kamaszodó fiatalokat az Ifjúsági sarokban Sallai
Béláné Aranka klubvezető pedagógus.
Városi könyvtár
17 óra: Gyerekzsibongó Gazsival, a zeneföldi
óriással. Városi könyvtár

Március 10., csütörtök, 17 óra

A KISKUN MÚZEUM MÁRCIUS 1-JÉTŐL
MEGNYITOTTA KAPUIT
Szeretettel várják Önöket! Előzetes látogatói
bejelentkezés a honlapukon a „Látogatásra
időpontfoglalás” ikonra kattintva, vagy telefonnal.
KISKUN MÚZEUM
Március 1. – november 30. között:
Kedd – Péntek: 9:00-16:00 óra
Szombat: 9:00-17:00 óra
Hétfő és vasárnap: Zárva
KISKUN MÚZEUM PETŐFI SÁNDOR EMLÉKHÁZA
Április 1. – október 31. között:
Kedd, Csütörtök, Szombat: 9:00-13:00 óra
Egyéb napokon: Zárva
KISKUN MÚZEUM MÓRA FERENC EMLÉKHÁZA
Április 1. – október 31. között:
Szerda, Péntek, Szombat: 9:00-13:00 óra
Egyéb napokon: Zárva

A közelgő Petőfi-emlékév alkalmából indított
„Láng van szívemben” című előadás-sorozat
vendége Li Zhen Árpád műfordító, a Magyar
Kultúra Lovagja. Előadásának címe: Petőfi Sándor
tisztelete Kínában. Városi könyvtár

Kapcsolat:
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.
Tel.: +36/76/461-468
E-mail: bejelentkezes@kiskunmuzeum.hu

Március 8., kedd
10 óra: Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama
klubja. Vendég Virágh Bettina védőnő hallgató.
Előadásának címe: Táplálkozás a 21. században –
az egészséges lehet finom is?
Városi könyvtár
18 óra: Csík János és a Mezzo koncert
Belépőjegy: 2500 Ft/fő. Művelődési központ

Március 9., szerda
17-19 óra: Gyöngyfűző kézműves műhely
Jelentkezés Samu Mónikánál a 30/593-6866
telefonszámon. Művelődési központ

KÖNYVTÁRSAROK

Régi és új sorozatok
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár a
közelgő Petőfi-emlékévek alkalmából indította el „Láng van szívemben” című sorozatát. A második
előadás vendége Li Zhen Árpád
műfordító, aki a Pekingi Idegen
Nyelvek Egyetemén végzett magyar
szakon. Anyanyelvünket a kínai és
az arab mellett a világ legnehezebb

nyelvei közé sorolja. 2000 óta él
Budapesten. 2019-ben Petőfi Sándor 170 szerelmes versét fordította le mandarinra. Március 10-én,
csütörtökön 17 órakor a költőóriás
Kínában töretlen népszerűségéről,
tiszteletéről mesél.
Március 17-én folytatódik a hagyományokkal rendelkező Földrajzi

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Csík János és a Mezzo-val

Nőnap alkalmából, március 8-án, egy igazi zenei különlegességgel várja az érdeklődőket a színháztermében a Móra Ferenc Művelődési Központ.
A március
8-án tartott
nemzetközi
nőnap a nők
iránti megbecsülés
és tisztelet
kifejezésének napja.
Az ünnep a
ke zd e t e k ben olyan
szociális
igényekkel fonódott össze, mint
a nők munkavállalásának és
egyenjogúságának kérdésköre,
amelybe beletartozott a férfiakéval azonos munkabér és a választójog kivívása. Napjainkban
inkább a modern női szerepek
és a nőkhöz társított tulajdonságok – mint az empátia vagy a
gondoskodás – kerültek az ünnep középpontjába, amelynek
megbecsülését általában néhány
szál virággal vagy kedves szavakkal szoktuk kifejezni.
A Móra Ferenc Művelődési
Központ az elmúlt években hagyományt teremtett azzal, hogy
egy tartalmas, felejthetetlen
élményt adó programmal, koncerttel ünnepli a hölgyeket. Az elmúlt időszakban Koncz Zsuzsa,
Zorán, Bródy János és Dés
László is koncertet adott a mű-

velődési központ
színháztermében.
Ezekhez a nevekhez fog csatlakozni
idén Csík János
és a Mezzo, akik
különleges
hangzásvilágukkal
gondoskodnak a zenei élményről.
A zenekar stílusát elsősorban a
magyar népzene és a modernebb
jazz zene keveredése határozza
meg. Dalaik régebbi és új zenék
újragondolt változatai lendületes és friss előadásba ágyazva.
Éppen ezért a felcsendülő számok egyszerre nosztalgikusak
és újszerűek, szokatlanok, mégis
jólesően ismerősek. A koncert
tökéletes nőnapi ajándék lehet
mindazok számára, akik egy jó
hangulatú élménnyel szeretnék
megajándékozni szeretteiket, ismerőseiket. Jegyek a művelődési központ aulájában kaphatók.
További információ kérhető a
76/466-843-as telefonszámon.

szabadegyetem. Az
érdeklődők A tűzhányók világa címmel dr. Harangi
Szabolcs geográfus, vulkanológus,
egyetemi tanár, az
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézetének igazgatója
előadását hallgathatják meg. Bevezetőt mond Bense Zoltán hegymászó, földrajztanár. A rendezvényt a
Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Március első hetében az Ifjúsági
sarok átalakítás, bővítés miatt zár-

va tart. A megújult részben
a középiskolások igazán
jól érezhetik magukat: a
könyv-, folyóirat- és nyelvtanuló csomagok kölcsönzése mellett találkozhatnak
barátaikkal, pihenhetnek,
filmezhetnek, társasozhatnak. Újdonság a kirakózás, valamint
a színezés, amely nyugtat, fejleszt
és boldogít. Március 18-án, pénteken 16 órakor indul el a Kamasz
Panasz Klub. Sallai Béláné Aranka
klubvezető pedagógus oldott légkörben, hasznos, őszinte beszélgetésre várja a fiatalokat.

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
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VELÜNK ÉLŐ
ÖRÖKSÉG

Fedezd fel a hazai kastélyokat,
és barangolj ezerszínű parkjaikban!

TATA

csodasmagyarorszag.hu
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25 érem Százhalombattáról Diákolimpiai bajnokok

Százhalombattán rendezték meg
a Rövidpályás Szenior Országos Bajnokságot, február 19-én
és 20-án. A Kiskun Vízi és Szabadidős Sportegyesületet hatan képviselték a találkozón. 57
egyesület 334 versenyzője közül
Sebők János a megnyert nyolc
arany- és hét ezüstérmével a legeredményesebb férfi versenyző
lett. Simon Géza két ezüst- és

két bronzérmet, Ónodi László
két bronzérmet, Csenki Klára
három arany- és egy bronzérmet
érdemelt ki. A bajnokságon több
országos csúcs született, ami az
esemény magas színvonalát is
jellemezte.
A szenior úszók méltóan képviselték Kiskunfélegyházát, kiváló
eredményeik a lelkiismeretes munkájuk gyümölcse.

Magyar bajnok
félegyházi birkózók

Idén Kiskunfélegyháza adott
otthont az Asztalitenisz Diákolimpia® Országos Döntőjének
február közepén, ahol 54 csapat
391 versenyzője (220 fiú, 171
lány) lépett asztalhoz. Városunkat a József Attila Általános Iskola I-II. korcsoportos fiai képviselték, akik gyönyörű játékkal
diákolimpiai bajnokok lettek.
A csapat tagjai: Hegyi Dániel,
Horváth Dániel, Rekedt-Nagy
Zoltán.
Felkészítők: Bene

Györgyi, Pengő-Mura Renáta. Testnevelők: Rekedt-Nagy
Zoltán, Téglás Dávid. A február 18-20. között rendezett tornán valamennyi korosztály (az
I.,II.,III.,IV.,V.,és VI. korcsoport)
legjobb iskolás pingpongosai
mérhették össze erejüket. Az
országos döntő szervezője – a
Magyar Diáksport Szövetség
megbízásából – a Bács-Kiskun
Megyei Diák- és Szabadidősport
Egyesület volt.

A város első olimpikonja
Dr. Varga Béla, Kiskunfélegyháza első olimpikonja emlékére rendeznek birkózóversenyt március 5-én és 6-án,
Kiskunfélegyházán, a városi
sportcsarnokban.

Rendkívül jól szerepeltek a Kiskunfélegyházi Birkózó SE 12-13
éves versenyzői a Szabadfogású Diák Országos Bajnokságon.
Hárman is döntőbe jutottak, végül ketten magyar bajnokok
lettek Somogyjádon, ahol a Kaposvári Sportiskola rendezte az
idei szabadfogású OB-t.
A 42 kg-os súlycsoportban Hideg
Balázs rendkívüli precizitással
győzte le sorban az ellenfeleit,
ezzel már másodszor szerzett
bajnoki címet.
A 69 kg-osok között Tapodi
Norbert ellenállhatatlan volt,
szintén minden ellenfelét legyőzte és a bajnoki dobogó tetejére
állhatott.
A 85 kg-os súlycsoportban

Szécsényi Kornél szép győzelmek után, csak a döntőben maradt alul, így ezüstérmes lett.
Az 50 kg-os Hideg Zita a fiúk
között megszerezte az ötödik
helyet.
Csapatban a második helyet
szerezték meg a félegyháziak.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József, Kelemen András és Polyák Dániel.

A magyar birkózás hőskorának egyik legmeghatározóbb alakja 1888. június
2-án született városunkban. A sebészorvos, birkózó világ- és Európa-bajnok,
nyolcszoros magyar bajnok,
olimpiai bronzérmes acélizmú versenyzőt ragyogó
technika, villámgyors mozgás jellemezte. Nemcsak
a világbajnokságot nyerte
meg, de Radvány Ödönnel
együtt ők rakták le a később
világhírre emelkedett magyar birkózósport technikai
és elméleti alapjait. Példája
és szakmai segítsége révén
indult el Félegyházán is a
birkózósport több mint 100
évvel ezelőtt.
A Dr. Varga Béla Birkózó

Emlékverseny keretében március 5-én serdülő szabadfogású
és női birkózó válogatóverseny,
6-án pedig serdülő kötöttfogású
birkózó válogatóverseny lesz a
sportcsarnokban.
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Az 1970-es években a városközpont területrendezése, a
Kossuth utcai lakótelep kiépítése maga után vonta a környék új lakóházaiba költözők
igényeit kielégítő, megfelelő
színvonalú, új élelmiszerbolt
megnyitását.
A Kiskunfélegyházi Építőipari
Szövetkezet a Kossuth és a Dózsa
utca sarkán már 1972-ben megkezdte az ÁFÉSZ új üzlete és a
fölötte lévő 26 lakásos társasház
építését. Az eredeti tervek szerint
a 720 négyzetméter alapterületű és
7 millió forintos költséggel felépülő ABC-áruház megnyitóját 1973
őszén, a november 7-i ünnepségekhez kapcsolódóan akarták megtartani. Ám a modern, önkiszolgáló
rendszerű bolt átadására csak a
következő év februárjában, a város
200. éves évfordulós ünnepségsorozatának keretében került sor.
A korszakban újszerűnek számított, hogy az ABC szakosított raktárakkal rendelkezett, azaz külön
hűtőkamrában tárolták a tőkehúst,
a csemegeárut és a tejtermékeket.
Az áruház 29 dolgozójának munkáját 25 különböző típusú, korszerű
elektromos kereskedelmi gép segítette. A bolt 2 millió forintos árukészlettel és – igazodva a lakossági
igényekhez – hosszú nyitvatartással, kora reggeltől késő estig várta
a vásárlókat. Az árukínálatban sze-
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A Kossuth utcai ABC-áruházról

repeltek az ÁFÉSZ vágóhídján készült sertés- és baromfitermékek,
illetve a bolt felkészült árubemutatók tartására, cukrászati termékek
forgalmazására, tortaelőrendelések fogadására is. Az ABC-áruház
bekapcsolódott az ÁFÉSZ szakember-utánpótlásának képzésébe, a
kereskedőtanulók jó része itt végezhette el szakmai gyakorlatát.

Hirdetés

Nálunk már TAVASZ van!

A boltban a nyitás napján 4950
vevő fordult meg, akik 87 ezer forint értékű árut vásároltak. Bár
a későbbiekben csökkent az egy
napra eső vásárlók létszáma (a
szám 1974 végén átlagosan 2900
fő körül mozgott), de ennek ellenére 100.000 forintra növekedett
a napi áruforgalom. Figyelemreméltó adat, hogy az ide betérőknek

mindössze 20%-a költött egy-egy
vásárlásnál 100 forint feletti öszszeget. A vásárlási kedv fokozására bevezették a tombolajegy-akciót: a 150 forint felett vásárló
törzsvevők között tombolajegyeket
osztottak ki, a 15 ezer forint öszszértékű nyereményeket 1975 januárjában sorsolták ki.
Ónodi Márta

Farsangi forgatag

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!
240 GB-os Kingston SSD 3év garanciával:
Br. ár: 13.990 Ft!
256 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával: Br. ár: 13.990 Ft!
480 GB-os Crucial SSD 3 év garanciával:
Br. ár: 22.990 Ft!

Farsangi családi délelőttöt tartottak február 19-én a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár
gyermekrészlegében.
Az eseményre nagyon sok kisgyerekes család ellátogatott, akik

Anyakönyvi hírek
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

ÚJSZÜLÖTTEK: Vili Sára Veronika (anyja
neve: Kánya Rita), Mizere Márk (Polgár Andrea), Oskolás Marcell János (Patai Adrienn),
Dudovits Lea (Fekete Nóra), Cserkó Marcell
(Fekete Enikő), Rácz Kiara Bella (Rácz Rebeka), Magyari Maja Bella (Kovács Nikolett),
Benedek Fruzsina Jolán (Kurucz Tímea),
Téglás Letti (Mazurák Virág), Fekete Csenge
(Seres Ildikó)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Lukács Dalma
Nikolett – Tóth József, Arucknecht Tünde –
Csiszér Máté, Görög Anita – Fekete Roland,
Czombos Laura – Mészáros Tamás

együtt játszottak, meséskönyveket olvasgattak, vagy éppen, ha
kedvük támadt, farsangi maszkokat, figurákat készítettek közösen az önkéntes diáksegítők
útmutatásával.
MEGHALTAK: Lévai Ibolya Rozália, Kis Lászlóné Parádi Erzsébet, Kain Vendelné Buzsáki
Julianna, Cseri Imre Róbert, Varga Sándor
(1955), Görög János (1954), Gyöngyösi
Gábor (1929), Szabó Ferenc (1956), Hajagos-Tóth László Balázs (1947) – Kiskunfélegyháza, Szabó Géza János, Oláh Imre,
Harczi Sándor (1943), Sándor Györgyné
Hajdú Margit (1942), Gulyás Jánosné Nagy
Klára (1947) – Kecskemét, Görög László
(1933) – Szentkirály, Dombi János, Sánta
Lászlóné Goldschmidt Erzsébet Julianna
(1934) – Lakitelek, Steiman György – Szabadszállás, Radics Mihályné Oláh Borbála
(1931) – Kunszentmiklós, Dr. Havasi Ferencné Cziffra Gizella (1937) – Lajosmizse

