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Minden várakozást meghaladó, páratlan sikerrel zárult a félegy-
házi Kis Timike javára szervezett jótékonysági akció: 5.250.640 
forint gyűlt össze. A félegyháziak ismét bizonyságot adtak össze-
tartásukról, empátiájukról.

Miután lapunkban bemutattuk a 
300 grammal született, hamaro-
san hároméves csöppség sorsát, 
és írtunk a családra háruló em-

bert próbáló kihívásokról, nagyon 
sokan szerették volna valamilyen 
módon kifejezni együttérzésüket, 
és hozzájárulni a szülők terheinek 

csökkentéséhez. Így szerveződött 
a Jótékonysági Nőnapi Sütivásár, 
amit Bajzák Andrea és Kovács-
né Nagypál Anita álmodtak meg 
és fogtak össze. Nem volt könnyű 
dolguk, hiszen a kezdeményezés a 
meghirdetés pillanatától elképesz-
tő együttérzést és segíteni akarást 
indított el, és – köszönhetően a 

közösségi oldalaknak – túlnőtt 
Félegyháza, de még az ország föl-
rajzi határain is. Dr. Ónodi Iza-
bella jóvoltából a Sorsocskák – a 
Kárpát-Medencei Gyermekekért 
Alapítványon keresztül is lehetett 
Timike javára adományozni, de 
vállalkozók, iskolák, szervezetek, 
egyesületek is az ügy mellé álltak. 

Szép volt Emberek!

Fotó: Görög Anita

Több mint 5 millió forint 
gyűlt össze Timike javára
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Folytatás az 1. oldalról!
Perselyeket helyeztek ki üzletek-
ben, vendéglátóegységekben, mo-
torosok és családtagjaik, barátaik 
nyújtottak segítő jobbot, környező 
települések lakói, általános és kö-
zépiskolák, szerveztek saját, há-
zon belüli gyűjtéseket, készítettek 
sajátkezűleg finomságokat, hogy 
pénzre váltva azt, támogatást 
nyújthassanak Timikének. 

Aztán eljött március 8-a, a sü-
tivásár napja, és a város több 
helyszínén felállított asztalok ros-
kadoztak a sütemények alatt. A 
kekszeket, fánkokat, piskótákat, 
tallérokat családanyák, lányok és 
asszonyok – no és persze kony-

hában jártas férfiak – szabadide-
jük feláldozásával készítették el, 
együttérzésükkel édesítették, és 
önkéntesek árusították végtelen 
lelkesedéssel. Ezen a napon sok-
sok félegyházi család asztalára ke-
rült az ínyencségekből, amit azzal 
a jóleső érzéssel fogyasztottak el, 
hogy az érte adományként kiadott 
összeg egy icipicit talán hozzájá-
rul Timike fejlődéséhez, és könnyít 
családjának terhein. 

Ami Félegyházán az elmúlt he-
tekben történt, arra nincsenek 
szavak. Ismét bebizonyosodott, 
hogy összefogással, jó szándékkal 
bármi lehetséges! Szép volt Embe-
rek! Hajrá kicsi lány!

A Bács-Kiskun megyei 4. 
sz. Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Válasz-
tási Bizottság kisorsolta 
a jelöltek szavazólapon 
szereplő sorrendjét febru-
ár 25-én. Az alábbiakban 
a jogerőre emelkedett, 
végleges listát közöljük, 
tehát ebben a sorrendben 
találkoznak majd a válasz-
tópolgárok április 3-án a 
jelöltek nevével.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 
Farkas Bence

Mi Hazánk Mozgalom:  
Balde Gyula

Megoldás Mozgalom:  
Koncz Dóra

Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség 

Kereszténydemokrata 
Néppárt: Lezsák Sándor

DK – JOBBIK – LMP – MSZP – 
Momentum-Párbeszéd:  
Kis-Szeniczey Kálmán

Félegyházi Forródrót a Kárpátaljai menekültekért
Már több kárpátaljai menekült érkezett Kiskunfélegyházára. 
A város szociális ellátórendszere haladéktalanul felkarolta az 
orosz-ukrán háború miatt otthonukat elhagyni kénytelen, váro-
sunkban menedéket keresőket. Egyikük egy egészséges cse-
csemőnek adott életet a kecskeméti megyei kórházban.

Nem kérdés, hogy a rendkívü-
li helyzetben minden lehetsé-
ges segítséget meg kell adni a 
bajbajutottaknak. Ehhez pedig 
ismét össze kell fogni! Annak 
érdekében, hogy erőforrásait a 
lehető leghatékonyabban tudja 
hasznosítani, a félegyházi ön-
kormányzat forródrótot hozott 
létre. Ennek szerves része két 
telefonszám: 76/562-003 és 
76/562-030. Itt hétfőtől pén-
tekig 8 és 16 óra között Görög 
Anita és Bajzák Andrea várják 
azoknak a felajánlóknak a hívá-
sát, akik magánemberként sze-
retnének segíteni.  

Kiskunfélegyháza önkormány-

zata néhány lakást ideiglenesen 
azonnal szabaddá tudott tenni, de 
mivel ezeknek az ingatlanoknak a 
száma meglehetősen korlátozott, 
további befogadók – magánsze-
mélyek, egyházi szervezetek, is-
kolák – jelentkezését várják, akik 
ingatlanukban (tanya, házrész, 
lakás) hajlandóak elszállásolni 
családokat. (Több ilyen felajánlás 
érkezett már, amelyeket ezúton 
is köszönnek.) Az önkormányzat 
arra kéri a további felajánlókat, 
hogy a fenti telefonszámokon 
egyeztessenek munkatársaikkal a 
részletekről.

A menekülő családok sokszor 
értékeiket hátrahagyva, mini-

mális csomaggal hagyják el ott-
honukat. Az önkormányzat az 
étkezésükhöz, ellátásukhoz is se-
gítséget nyújt, de szükség van a 
mindennapokban nélkülözhetet-
len alapvető tisztasági, higiéniás 
eszközökre, használati tárgyakra 
is. Ehhez nagy segítséget nyújt 
a Magyar Vöröskereszt és annak 
félegyházi irodavezetője, Almá-
di-Kis Melinda, továbbá a Mál-
tai Szeretetszolgálat, valamint a 
lakosság.

Az adományok zökkenőmentes 
átvétele érdekében március 7-én 
ideiglenes átvevőpontot nyitott 
az önkormányzat a volt Kom-
mendáns Hivatal épületében, 
a Kossuth Lajos utca 10. szám 
alatt (bejárat a Kossuth Lajos 
utca felől). Itt hétfőtől péntekig 
8 és 16 óra között fogadják az 
adományokat.

Amire a legnagyobb szükség 

van jelenleg: tartós élelmiszer, 
bútorok, konyhai és háztartási 
berendezések, tisztálkodási sze-
rek, higiéniás termékek, ágyne-
mű, takaró, matrac.

Kérik a felajánlókat, hogy ru-
haneműből kizárólag tiszta, sze-
zonális, évszaknak megfelelő 
darabokat vigyenek, alsóneműből 
pedig csak új, bontatlan csoma-
golású darabokat tudják átvenni.

A könnyebb áttekinthetőség és 
hatékonyabb elosztás érdekében 
köszönettel veszik, ha a felaján-
lók a forródrót telefonszámain 
előzetesen jelzik adományozási 
szándékukat, és egyeztetnek az 
önkormányzat munkatársaival. 

Az aktuális információkat on-
line oldalunkon folyamatosan 
frissítjük.

A város vezetése és az önkor-
mányzat dolgozói előre is köszö-
nik az együttműködést!

Kisorsolták 
a jelöltek 
sorrendjét
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Ünnepelt a város
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseiről Kiskunfél-
egyháza polgárai is megemlékeztek március 15-én. Az egybegyűl-
teket Keresztes Tünde kulturális referens köszöntötte, az ünnepi 
hangulatról a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvózenekar és a Széljáró 
Balladás zenekar gondoskodott. A Nemzeti dal Gombás Bende és a 
Móra Ferenc Gimnázium diákjai előadásában hangzott el.

Az esemény egy meglepetésnek is 
helyet adott, amikor Csányi Jó-
zsef polgármesternek Vida Dori-
na, a Nemzeti Művelődési Intézet 
módszertani referense adta át a 
Nemzeti Művelődési Intézet aján-
dékcsomagját, és ezzel jelképe-
sen megnyitották a Petőfi Klubot 
Kiskunfélegyházán. Ezt követően 
mondta el ünnepi köszöntőjét a 
város első embere.

Miután megidézte a 174 évvel 
ezelőtt történtek emlékét, Csányi 
József a jelenkor üzenetéről be-
szélt. – 2022. március idusán úgy 
gondolom, hogy viszonylag nyugod-
tan ünnepelhetünk, még akkor is, 
ha körülöttünk komoly, vészjósló 
viharfelhők gomolyognak és idő-
ről-időre jeges fuvallat csapja meg 
szívünket. De ne hagyjuk, hogy a 
félelem eluralkodjon rajtunk, mert, 
ahogy meg van írva: „Ne félj, mert 
nem a félelem lelkét kaptuk, hanem 
az erő, a szeretet és a józanság lel-

két!”. Használjuk ki a lehetőséget 
arra, hogy itt lehetünk békesség-
ben, és közösen örüljünk az élet-
nek, a szabadságnak, mutassuk fel 
közösen az erőt, s legyünk szeretet-
tel egymás iránt, de közben gondol-
junk arra, hogy e 174 esztendő alatt 
hány és hányféle formában kellett, 
lehetett, engedték a megemléke-
zést. Egyetlen helyen, emléken, 
szobron sem helyeznek el annyi 
koszorút, virágot, mint itt, a leg-
nagyobb költőnk szobránál – zárta 
gondolatait a polgármester.

A rendezvény zárásaként a 
tisztelet koszorúit helyezték el 
az önkormányzat, társadalmi és 
politikai szervezetek, hivatalok, 
intézmények, általános és középis-
kolák, egyesületek és civil szerve-
zetek képviselői. 

Délután a Móra Ferenc Műve-
lődési Központ Mi Napunk ren-
dezvénysorozatának Megyébe 
bújva című programjára várták az 

érdeklődőket. A legkisebbeket a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Meseföld Élménybusza várta a 
Hattyúház előtt, ahol kreatív fog-
lalkozásokkal, mesehősökkel, játé-
kokkal és helyi, valamint megyei fi-
nomságokkal tették emlékezetessé 
az ünneplést számukra. 

A Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban a FélegyhCaféVersfolyam 
önkéntes versmondói kedvenc köl-
tőjük egy-egy versét szavalták el. 
A felhívásra diákok, felnőttek, sőt 
szépkorúak is nagy számban je-
lentkeztek. Eközben a Mi Petőfink 
jóvoltából – akit Bánföldi Szilárd 
színművész testesített meg – akár 
szelfizni is lehetett a költőóriás 
hasonmásával. 

A délután fénypontja volt Bük-
ki Tamara divattervező FI200 el-
nevezésű bemutatója. A tervező 

elmondta, hogy tavaly debütált ez 
a kollekció Kiskőrösön, idén pe-
dig már több Bács-Kiskun megyei 
városban is szeretnék megmutat-
ni a közönségnek. Bükki Tamara 
egyébként több ponton is kötődik 
Kiskunfélegyházához: ide járt gim-
náziumba, és itt is dolgozott több 
éven át. A divatbemutató első ru-
háin kiskunfélegyházi szecessziós 
minták köszöntek vissza, a műsor 
alatt összesen 10 motívumcsalád 
jelent meg, többek között a kecs-
keméti pávaminta, subamintázat, a 
kalocsai, kiskőrösi motívumvilág és 
a hartai bútorfestés elemei. A be-
mutatót élőzene kísérte: a 45 éves 
kiskunhalasi Lyra együttes közre-
működésével. Végezetül Lizik-Var-
ga Katica, kárpátaljai születésű 
énekesnő lépett színpadra Zúg 
március című műsorával. 

Városunkban járt az  
országgyűlés elnöke
Zsúfolásig megtelt a művelő-
dési központ nagyterme Kö-
vér László, az országgyűlés 
elnöke és Lezsák Sándor or-
szággyűlési képviselő ország-
járó lakossági fórumának kis-
kunfélegyházi állomásán. 

A megjelent vendégeket és a 
közönséget Csányi József pol-
gármester köszöntötte, aki rövi-
den beszámolt az elmúlt időszak 
félegyházi fejlesztéseiről.

Kövér László az ukrajnai há-
borús helyzet kapcsán kifejtette, 
hogy a háború felemelt muta-
tóujjként hívja fel a figyelmünket 
arra, hogy nagyon veszélyes vi-
lágban élünk. A 2010 óta eltelt 
időszakból kiemelte a járvány 
okozta következményekkel szem-
beni eredményes védekezést, 
aminek következtében – mond-
ta – tavaly 7,1 százalékkal nőtt 
a magyar gazdaság. A házelnök 
beszélt továbbá a jövedelmek 
növekedéséről, a közbiztonság 
megerősítéséről és a közmun-
kaprogramról is.  

Lezsák Sándor, a térség ország-
gyűlési képviselője az elmúlt négy 
év eredményei mellett kiemelte a 
Duna–Tisza közi Homokhátság 
vízutánpótlásának megoldásra 
váró problémáját, amelynek or-
voslására – hangsúlyozta – most 
először nyílik hatalmas lehetőség 
a kormány által a Homokhátság 
ökológiai vízutánpótlásának ter-
vezésére rendelkezésre bocsá-
tott 6,7 milliárd forint révén. A 
honatya a következő kormányzati 
ciklus fontos feladatának tekinti 
a választókerületben a térségi tu-
risztikai fejlesztést. 

A szabadságharc félegyházi 
tábornokára emlékeztek

A városvezetés és a félegyházi 
egyesületek képviselői helyez-
ték el az emlékezés koszorúit 
Boczonádi Szabó József sírem-
lékénél, március 11-én. 

A félegyházi születésű Boczonádi 
Szabó József az 1848/49-es sza-
badságharc idején főhadnagyként 
vett részt a téli és tavaszi hadjárat-
ban. 1849 áprilisától zászlóaljával 
szolgálta a magyar honvédséget 
egészen a világosi fegyverletéte-
lig. A szabadságharc leverése után 
hadbíróság elé állították, majd 
több mint hat esztendőre bebörtö-

nözték. Szabadulása után vissza-
tért szülővárosába, Félegyházára, 
és családot alapított Szentpályi 
Jankával. 1882-ben kinevezték a 
Magyar Királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia első parancsnokává. Rá 
egy évre nyugállományba vonult és 
1893. június 26-án bekövetkezett 
haláláig szeretett szülővárosában, 
Kiskunfélegyházán élt. Házasságá-
ból három gyermeke közül fia vitte 
tovább a nemesi Boczonádi nevet.

Az ünnepségen a Darvas isko-
la tanulói: Magyar Máté, Kasler 
Léna, Dobi Katalin és az intéz-
mény kórusa adott rövid műsort.
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Napi 10 ezer péksütemény a menekülőknek
Az 1200 főt foglalkoztató ma-
gyar családi vállalkozás, a Fél-
egyházi Pékség elkötelezett a 
karitatív tevékenység mellett. 
A Magyar Vöröskereszttel és 
több más segélyszervezet-
tel is szorosabb kapcsolatba 
kerültek már az évek során 
szervezett akciók, véradások 
alkalmával, most pedig az Uk-
rajnából érkező menekültek 
megsegítésében vállalnak 
szerepet – mondta el a Félegy-
házi Közlönynek Gulyás Szilvia 
marketingigazgató. 

A kiskunfélegyházi vállalkozás a 
mostani vészterhes helyzetben is 
az első pillanattól kezdve kereste a 
lehetőséget a háború elől menekü-
lők hatékony támogatására. Ennek 
keretében a Magyar Vöröskereszt-
tel együttműködve a budapesti 
pályaudvarokra szállítanak napi 
szinten péksüteményeket, amit az 
ezrével érkező, hazájukat elhagy-
ni kényszerülő menekülők kapnak 
meg azonnali segítségként. 

Gulyás Szilvia elmondta, hogy 
a következő napokban 10 ezer, 
egyesével csomagolt terméket 

juttat el a Félegyházi Pékség a 
Nyugati Pályaudvarhoz, de már 
folynak az egyeztetések a távlati 

segítségnyújtás részleteiről is. A 
marketingigazgató szerint ugyan-
is a válsághelyzetekben a segítők 

kezdeti lelkesedése később gyak-
ran alábbhagy, de ők hosszútávon 
gondolkodnak. 

– Természetesen az egyszeri 
felajánlások is nagy segítséget je-
lentenek, de a mi célunk, hogy egy 
esetlegesen elhúzódó helyzetben 
is tartósan segíteni tudjunk. Egy 
ilyen elköteleződéssel a segély-
szervezetek is kiszámíthatóbban 
tudnak tervezni, ami némi bizton-
ságot nyújt számukra. Mi pedig 
biztos pont szeretnénk lenni a me-
nekültek ellátásában – mondta el a 
vezető, hozzátéve: a cég munkatár-
sai természetesnek vették a segí-
tést és a lehető legrugalmasabban 
kezelték a kialakult helyzetből adó-
dó feladatokat. 

– A segítségnyújtás nálunk a sa-
ját munkavállalóinkkal kezdődik, 
és ezt a gondoskodást szükség 
szerint terjesztjük ki olyan társa-
dalmi csoportokra, amelyeknek 
szüksége van az együttérzésre, az 
emberbaráti gesztusokra. Kezde-
ményezésünkkel szeretnénk példát 
mutatni más vállalkozásoknak is, 
és arra biztatni mindenkit, hogy 
keressék a lehetőséget mások 
támogatására! 

Alternatív terápiás nap 
Alternatív terápiás napot tartottak február 28-án, hétfőn a Dudás Kreatív- és 
Fejlesztőházban. A terápiás napon a szülők megismerkedhettek a fejlesztő-
ház szakembereivel: dr. Gulyásné Juhász Ágotával, Kállai Júliával és Dósainé 
Farkas Annával, valamint az általuk képviselt területekkel és a segítségnyúj-
tás lehetőségeivel. Betekinthettek egy-egy foglalkozás menetébe, az alkal-
mazott módszerekbe. 

A fejlesztőház minden szakembere gyógy-
pedagógus végzettségű, de más-más kor-
osztállyal és szakterülettel foglalkoznak. 
Jelenleg logopédiai terápiák (beszédin-
dítás, nyelvi fejlesztés, artikulációs zavar 
terápiája, nyelvlökéses nyelés), mozgás-
terápiák (TSMT, Alapozó Terápia, Homlok-
lebeny Terápia), érzelmi intelligencia- és 

személyiségfejlesztés 
(tehetség felkutatá-
sa, szorongás oldása, 
szociális képességek 
fejlesztése stb.), isko-
lára való felkészítés 
zajlik a mindennapok-
ban. Az eseményen 
lehetőség nyílt kér-
dezni is a megjelent 
szakemberektől, sok 
hasznos információ 
hangzott el. A gyer-
mekeket mindeközben 
bábelőadás, zenés 

interaktív előadás és a farsang jegyében 
álarckészítő kézműves foglalkozás várta.

Jánosi Ágnes, a Dudás Kreatív- és Fej-
lesztőház vezetője elmondta, hogy tervez-
nek folytatást is, amelyek időpontjáról a 
későbbiekben tájékoztatást adnak.

Bővebb információ kérhető: dudasfej-
lesztohaz@gmail.com Z. A. 

Petőfi Kínában is  
népszerű
A Petőfi Emlékévhez kapcsolódva Li Zhen Ár-
pád műfordító, a Magyar Kultúra Lovagja tar-
tott előadást Petőfi Sándor tisztelete Kínában 
– Láng van a szívemben címmel a Kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

Előadásából kiderült, hogy Petőfi páratlan költésze-
tének Kínában is vannak csodálói. Több szobor őrzi 
emlékét, és versei a középiskolai tananyagnak is részét 
képezi. Li Zhen Árpád Petőfi Sándor ismertségéről és 
költészetének kínai elterjedéséről beszélt az érdeklő-
dőknek, miközben bemutatta a kínaira történő fordítás 
folyamatát, és választ keresett arra, hogy miért vál-
hattak oly népszerűvé Petőfi írásai a távoli országban. 
Megtudhattuk azt is, hogy a kínai olvasók körében a 
Szabadság, szerelem című vers a legnépszerűbb.
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Gyöngyfűző kézműves 
műhely indult 

Gyöngyfűző kézműves műhely indult a Móra Ferenc Művelődé-
si Központban március 9-én, szerdán. A foglalkozás házigazdája 
Samu Mónika népi ékszerkészítő, akinek régi dédelgetett álma 
volt a klub. 

Megkeresésünkre elmondta, hogy 
igényekhez igazítva, de szeretné 
hetente megrendezni az összejö-
vetelt, ahol gyöngyékszer (medál, 
fülbevaló, nyaklánc) készítését 
szeretné megtanítani az érdek-
lődőknek. A korosztályt tekintve 
elmondta, hogy nagyon pici kortól 
nem ajánlja a foglalkozást, de már 
8-10 éves gyermekeket lekötheti a 

gyöngyfűzés. Felső korhatár nincs, 
sőt akár férfiakat is szívesen lát, ha 
van hozzá kedvük. Kikapcsolódás-
nak, akár meditációs munkának is 
felfogható a tevékenység, amely-
nek a végén egy alkotás születik.

További információ kérhető 
a samumonika@gmail.com cí-
men, vagy a 30/593-68-66-os 
telefonszámon.

95 éves lett Sándor bácsi

95. születésnapja alkalmából Balla László alpolgármester kö-
szöntötte a városvezetés nevében a félegyházi Nagy Sándort. A 
jeles alkalmat tortával ünnepelték meg.

Nagy Sándor 1927-ben, kilen-
cedik gyermekként született. 10 
esztendős volt, amikor elveszí-
tette a szüleit. Hamar megis-
merkedett a nehéz mezőgazda-
sági munkával, tulajdonképpen 
az egész életét fizikai munkával 
töltötte el. Mint felidézi, a ka-

tonaság, házasság, gyermekek, 
unokák, dédunokák születése 
voltak életének legfontosabb ál-
lomásai. Feleségét sajnos három 
és fél éve elveszítette. 1987-ben 
közösségért végzett munkáját 
elismerve állami kitüntetéssel 
nyugdíjaztak.

Cseppet sem pazarol  
a Platán iskola

A Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola csatlako-
zott a CseppetSem! sütőolaj begyűjtési programhoz. Az intéz-
mény mélyen elkötelezett a környezettudatos nevelés iránt. 
A műanyag kupak, papír, PET palack, használt elem, ruhaz-
sák, Életmentő üveg, alumíniumdoboz gyűjtése mellett újabb 
lépést tettek a fenntartható fejlődés érdekében azzal, hogy 
március 1-jétől a használt sütőolajat is gyűjteni kezdték.

A program célja, 
eredménye

A használt sütőolaj és sütőzsira-
dék begyűjtésének köszönhetően 
nem kerülnek ezek a káros anya-
gok a csatornahálózatba, így an-
nak falán kevesebb szennyeződés 
tapad meg, ezzel csökken a dugu-
lások száma. A szennyvíztisztítók 
mentesülnek az olaj kiszűrésére 
fordított többletenergia-felhasz-
nálástól. Összességében csök-
kenhet a csatornarendszerekre 
és szennyvíztisztítók üzemelteté-
sére fordított összeg is.

Az iskola alapítványa pénzt kap 

a gyűjtésért, ami segíti a céljai 
elérésében az intézményt. Kérik 
a lakosságot, hogy ne öntsék ki 
a használt étolajat, zsiradékot, 
hanem vigyék el a Platán iskola 
hátsó, Lugas utcai bejáratához és 
helyezzék a gyűjtőedénybe!

A cég tájékoztatója alapján „A 
használt sütőolajat és sütőzsi-
radékot – több más rendszerrel 
ellentétben – nem önteni kell a 
gyűjtőedénybe, hanem PET-pa-
lackban vagy befőttesüvegben 
kell behelyezni. (Nem jelent prob-
lémát, ha az üveg összetörik, 
mert a tartalma a gyűjtőből akkor 
is kinyerhető.)”

Sok jó nyelvész  
a Batthyányban
Ebben a tanévben is sikeresen vesznek részt a Batthyány 
Lajos Általános Iskola tanulói a „NyelvÉsz” anyanyelvi tanul-
mányi versenyen. A diákok szeretik, mert nemcsak egy tu-
dáspróba, hanem a feladatok sokszínűen fejlesztik az önál-
lóságukat, kitartásukat és gazdagon jutalmazzák, elismerik a 
teljesítményüket. 

A versenyfeladatok, amelyeket a 
szervezők összeállítottak, felmé-
rik és fejlesztik a nyelvi készsé-
geket, a helyesírást, nyelvhelyes-
séget, a szabályos, választékos 
és szép nyelvhasználatot. Az idei 

verseny online rendezés alatt 
zajlik. Köszönet minden felkészí-
tőnek, szurkolunk a nebulóknak, 
hogy a megyei versenyen tovább-
ra is minél többen, jól teljesítse-
nek.  Bense Zoltán
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Félegyháza szeretett órása 
Kertésznek készült, de ebben 
megakadályozta egy betegség. 
Ezt követően (biztatásra) kita-
nulta az órás szakmát. Mára 
már megszerette, emellett ak-
tív közéleti szereplő is.

– Beszéljünk egy nagyon 
szép mesterségről. Ez a 
szenvedélyed? 

– Én inkább azt mondanám, 
hogy a szakmám. A szenvedély 
egy kicsit más irányba vitt volna. 
Én kertész szerettem volna lenni. 
Aztán jött egy influenza, lett egy 
szívizomgyulladásom, ami miatt a 
törekvésemet orvosi alkalmatlan-
ság miatt elutasították. A kerté-
szet a szabadságot, a természetet 
jelentette volna. Végül (ajánlásra) 
az órás szakmát választottam. 
Hosszú évek teltek el, végül ezt is 
megszerettem. Főleg akkor, ami-
kor Csongrádon dolgoztam és már 
egyedül egy vállalatnál. Nagyon 
nehéz megélni ebből a szakmából, 
főleg vidéken. Csak úgy lehet, hogy 
az ember kereskedik is mellette. 
Az órák java része ma már nem ja-
vításra készül, hanem cserére.

– Milyen tulajdonságokkal 
kell bírni egy órásnak, hogy si-
keres legyen a szakmában?

– Ezt meg lehet tanulni. Aki el-
végzi a tanulmányait, az még nem 
órás. Én öt évig dolgoztam Kecske-
méten, majd Csongrádon, ahol már 
egyedül. Ott tanultam meg a szak-
mát, igaz, ebben segített egy idő-
sebb szaki is. Aztán jött a szerelem 
és hazaköltöztem Félegyházára.

– Nagy a konkurencia a 
szakmában?

– Sajnos nincsen. Félegyházán 
aktív órás már csak én vagyok, an-
nak ellenére, hogy a képző iskola 
már nem tud felvenni tanulót, mert 
2-3 évre betelt. Akik ma jelentkez-
nek, nem ebből akarnak megélni, 
hanem hobbiként űzik a szakmát. 
Pedig az oktatók kiválóak. Mester-
generáció képzi a fiatalokat a for-

télyokra. Amikor én vizsgáztam, az 
volt a feladatom, hogy készítsem el 
egy óra szerkezetét.

– Mennyire lehet megélni a ja-
vításból és a kereskedelemből?

– Kecskeméten van egy kolléga, 
aki csak javítással foglalkozik. Neki 
is nehéz. Egy kisvárosban még 
nehezebb. 

– Beszéljünk arról is, hogy 
nemcsak órásként dolgozik 
Félegyházán, hanem a közélet-
nek is aktív szereplője és aktív 
sportéletet folytat. Ez miért 
fontos?

– A kerékpározás, ami nagyon 
fontos, mert kiszakít a természet-
be. A másik egy genetikai adottság. 
Az én nagybátyám, Szerelemhe-
gyi Tivadar nagy lokálpatrióta 
volt. Én azt mondanám, hogy az ő 
hatására maradt valami a gyerek-
koromból. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy ennek a városnak gaz-
dag történelmi hagyománya van. 
A tavaszi virágünnep is az egyik 
szerelmem. Valószínű azért, mert 
az emberek jobban megkedvelték a 
virágokat, balkonjaikat, előkertjei-
ket sokkal színesebben díszítik. A 
Kiskun Múzeumot is nagyon szere-
tem, szinte minden rendezvényén 
jelen vagyok.

 h. s. 

A Horgolda nevet viselő horgolócsoport nyolc éve, 2014-ben in-
dult hódító útjára Félegyházán. Születésnapi alkalmukat febru-
ár 21-én, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ-
ban tartották. A jókedvű csapat vezetője, Kisznyérné Szatmári 
Ilona mesélt megalakulásukról és működésükről.

– Hogyan alakult meg a 
csoport?

– Novikovné Cseh Krisztiná-
val és Kósáné Tisics Edinával 
közös ötlettől vezérelve alapítot-
tuk meg a Horgoldát. Szerettünk 
volna egy olyan közösséget lét-
rehozni, ahol a tapasztalatainkat 

és a tudásunkat megoszthatjuk 
egymás között a horgolás és a kö-
tés témakörében. A Padkaporos 
Táncegyüttes szülői közösségé-
ben volt pár anyuka, akit érdekelt 
a kézimunka. Megkértek, hogy 
mutassam meg nekik a horgo-
lás alapjait. Eleinte sokan jöttek 

a körünkbe, de pár hónap után 
lemorzsolódtak a hétköznapi te-
endők miatt. Két év elteltével kö-
rülbelül 10-12 embert számlált a 
közösség, majd folyamatosan vál-
tozott a létszám. Eleinte egysze-
rűbb motívumokat készítettünk, 
de ahogyan ügyesedtek a tagok, 
úgy egyre összetettebb darabok 
kerültek ki a dolgos kezek közül. 
Készültek az állatok, a takarók, 
az ünnepekhez köthető díszek… 
Ahogyan a létszám növekedett, 
Kovács-Csonka Szilvia igazgató 

jóvoltából megkaptuk a művelő-
dési központ egyik termét, ahol 
hétfőnként össze tudunk jönni a 
„lányokkal” és miközben kibeszél-
jük a mindennapi történéseket, 
megosztjuk egymással az öröme-
inket, munkáinkat is. 

– Mennyire aktív a csoport 
jelenleg?

– 2020-ban a vírus minket is 
hazaparancsolt, de nem adtuk 
fel a közösség működtetését, 
mert az internet, vagy a telefon 
kiváló lehetőséget nyújtott a kap-
csolattartásra. Mikor lazultak a 
vírus miatti előírások, azonnal 
kerestük a személyes találkozás 
és a közös szép munka folytatá-
sának módját. Mivel a Horgolda 
főleg nyugdíjasokból áll – egy 
fiatal óvó néni kivételével – van 
olyan tagunk, aki a korlátozások 
gyengülése ellenére sem tud visz-
szatérni hozzánk. Velük a bevált 
módszerrel, telefonon tartjuk a 
kapcsolatot. Érdeklődünk egy-
más felől, gondolunk a másikra. 
Szeretnénk idén is rengeteg szép 
holmit elkészíteni, valamint vár-
juk az új tagok jelentkezését, akik 
szeretnének egy szuper csapat 
tagjai lenni, vagy érdekli őket a 
horgolás technikája. V. B. 

Nyolcéves a Horgolda-csoport
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Bár az igazi tavaszi idő még várat magára, a kertekben, balkono-
kon már egyre több a teendő. Körkérdés rovatunkban ezúttal ar-
ról kérdeztük a félegyháziakat, hogy hozzáláttak-e már a tavasz-
szal aktuális feladatokhoz kertjükben, hobbijukon, teraszukon. 

Regéci Már-
ta (45): – A 
családi há-
zunkban még 
nem kezd-
tünk neki a 
kert felélesz-
t é s é n e k , 

mert az átlaghőmérséklet nem 
elég magas hozzá. Ezidáig az el-
száradt növényi részeket sem 
mertem eltávolítani a földről, 
mert még hideg időjárást is jósol-
nak a meteorológusok, és hátha 
ezzel megvédem őket a fagysérü-
léstől. Azt látom a kerti növényei-
men, hogy még az igazak álmát 
alusszák. A hóvirágok virágoztak 
még csupán. Néhány nappal ez-
előtt vettem észre, hogy a tulipán-
hagymák kezdenek előbújni a 
földből, és a nárciszok is lassan 
virágoznak. Első lépésként a fűfe-
lületet szoktuk felfrissíteni, de 
még ezzel is várunk néhány na-
pot, vagy egy-két hetet. Nagyon 
szeretem a növényeket, igyekez-
tem úgy betelepíteni a kertet, 
hogy egész évben legyen valami 
zöld rész az udvarunkban. Mindig 
van szamócánk, többféle gyógy-
növényünk, például rozmaring, 
levendula, orvosi zsálya, kakukk-
fű, citrom illatú kakukkfű, citrom-
fű, csoki és narancs illatú menta, 
körömvirág. Még az előző lakó is 
hagyott itt szép virágokat, mint 

jácint, pünkösdi rózsa, liliom, vas-
virág. A házunk előtt pedig bőrvi-
rág és cickafark díszeleg. 

Csányi Jó-
zsef (48): – 
Sokan nehe-
zen hiszik el 
rólam, hogy 
én szoktam 
otthon a ker-
tünket ren-

dezni. Általában március közepén 
kezdem el a fák, bokrok metszé-
sét. Ezt követően lemosóperme-
tezek, majd a gyepszellőztetés 
történik. Ekkor kapcsolom be az 
öntözőrendszert is. Ahogy jönnek 
a jobb idők, heti rendszerességgel 
kell a füvet nyírnom, ugyanis na-
gyon szépen, gyorsan nő. Van egy 
kisméretű traktorom, amivel lé-
nyegesen egyszerűbb a fűnyírás. A 
kutyám pedig áhítattal nézi a 
munkálatokat, és vigyáz rám. Az 
egész család nagyon szereti a nö-
vényeket, ezért többfajta dísznö-
vényünk is van. Többek között egy 
tulipánfa, ami már érzi a kellemes 
időjárás közeledtét, így bimbóba 
borult. A virágok közül a hóvirá-
gok és a tulipánhagymák keltek 
először életre. Örömünkre, egész 
évben körbevesznek minket a zöld 
növények, ugyanis számos örök-
zöld bokrot, fát telepítettünk a 
portánkra. Általában április köze-
pén beültetjük a balkonládákat 

muskátlival, vagy más szép, szí-
nes virágokkal. A legnagyobb 
büszkeségünk pedig egy 1979-ben 
töveztetett citromfa, ami éves 
szinten 20-30 kilogramm citro-
mot terem családunk nagy örö-
mére. Ha majd tartósan 15 Celsi-
us fok felett lesz az 
átlaghőmérséklet, akkor kirakjuk 
azt is az udvarra. Addig viszont a 
tárolóban marad.

Endre Ró-
bert (41): – A 
csa ládunk-
nak van egy 
v á r o s s z é l i 
hobbikertje, 
ahol a tavasz 
beköszönté-

vel hozzákezdünk a tavaszi mun-
kálatokhoz. Szántással fogunk 
kezdeni, előkészítve a talajt a to-
vábbi teendőkhöz. A március 15-i 
hosszú hétvégén picit megmet-
szem az almafákat, amit inkább 
csinosítgatásnak neveznék. Ha 
jobb lesz az idő, akkor fogom az 
igazi nagy metszést elvégezni raj-
tuk. A telken, a gyümölcsfákon és 
a zöldségeken kívül, többfajta sző-
lőt gondozunk, illetve néhány dió-
fa is helyet kapott. Anyukám na-
gyon szereti a virágokat, így 
azokat ő gondozza. Jelenleg is van 
a földben pár hagymás növény, 
mint például tulipán, de ezen kívül 
megannyi szépség díszíti majd a 
kertet az édesanyám jóvoltából.

Balog Enikő (35): – Panelház-
ban lakom, ezért csak a kis helyet 
igénylő növények jöhetnek szóba. 
A balkonládákba már elültettem 

tíz tő árvács-
kát és két tő 
b o g l á r k á t . 
Most csak 
reménykedni 
tudok, hogy 
a fagyok nem 
tették őket 

tönkre, és beindul a virágzásuk. 
Nyáron egy-két paradicsom- és 
paprikapalántát is ültetni szok-
tam. Ezek termései persze nem 
elegendőek a családunknak, de 
nem is ez a cél. Egyszerűen csak 
élvezettel nézegetjük őket, aho-
gyan napról napra egyre szebbek 
a zöldségeink. 

Kőházi Ger-
gő (29): – A 
c s a l á d u n k 
rendelkezik 
egy külterüle-
ti hobbikert-
tel, ahol a 
munkálatok-

ból mindenki kiveszi a részét. Én is 
ki szoktam járni hetente, és segítek 
a szüleimnek a nehezebb fizikai 
munkát igénylő feladatokban. Ha 
majd picit emelkedik a hőmérsék-
let, elkezdjük előkészíteni a talajt a 
vetésre, és a virágok ültetésére. 
Van egy kis konyhakerti rész, ahol 
paradicsom, paprika, hagyma, 
répa, krumpli terem minden év-
ben. Mivel emeletes házban la-
kunk, de nem szeretnénk lemon-
dani a színes virágokról, így az 
anyukám balkonládákba szokott az 
időjárás függvényében virágokat 
ültetni: télen fagytűrőket, nyáron 
pedig muskátlikat. V. B. 

Körkérdés – Elkezdte már a kerti munkákat?

A Zöld Óvoda-hálózat tagja lett a Móra utcai Óvoda
Kiskunfélegyházán elsőként nyerte el a Móra utcai Óvoda az Ag-
rárminisztérium által 2021-ben kiírt Zöld Óvoda pályázatot. A Zöld 
Óvoda címet még februárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
díjátadó ünnepségén vette át Csőke Szilvia tagintézmény-vezető 
dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkártól és Lükőné 
Örsi Gabriellától, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
főigazgató-helyettesétől. 

A címmel járó felelősségről és ki-
hívásokról Csőke Szilvia elmond-
ta, hogy a program segítségével 
az óvodás gyermekek környezettu-
datos szemléletének, gondolkodá-
sának megalapozását, formálását 
szeretnék elérni. Mint fogalmazott, 
olyan gyermekek nevelése a cél, 
akik tisztában vannak környezeti 
értékeikkel és szívesen gondozzák, 
védik azokat. Harmadik éve mű-
ködik az intézményben a Zöldítő 

környezeti munkaközösség, amely 
meghatározta a zöld jelesnapokat, 
a projekthetek témáit, hagyomá-
nyaikat. Összegyűjtötték a téma-
körökhöz kapcsolódó kísérleteket, 
amelyek a megfigyelés, tapaszta-
lás, tevékenykedtetés útján segítik 
a gyerekeket az ismeretszerzés-
hez. A későbbiekben kirándulások 
alkalmával szeretnék felfedezni 
a kistérségi tájvédelmi területek 
természetadta szépségeit, csodá-

it. Partneri kapcsolataikat pedig 
a környező településeken működő 
Zöld Óvodákkal bővítenék. Az in-
tézményen belül minél sokrétűbb 
élményekhez és tapasztalati isme-
retekhez próbálják juttatni a gye-
rekeket, például magaságyásokban 

való veteményezéssel, növények 
termesztésével, komposztálással, 
esővízgyűjtéssel, zöld sarok ki-
alakításával minden csoportban, 
szelektív hulladékgyűjtéssel. A 
programjaiba – lehetőség szerint – 
bevonják a családokat is.
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Megszerette a piac a Szentkúti Tej termékeit 
2019 decemberében adták át a 
tejfeldolgozó üzemet Petőfiszál-
láson, amelynek termékei azóta 
Szentkúti Tej név alatt váltak 
ismertté és elismertté. Nemhiá-
ba: a termékek alapanyagát zö-
mében a Gazda-tej Értékesítési 
Szövetkezet által, jórészt kis-
termelőktől felvásárolt, kiváló 
minőségű tej adja. Emellett ki-
zárólag természetes alapanya-
gokat használnak, mindenféle 
aroma és adalék mellőzésével, 
a feldolgozás pedig verhetetlen 
technológiával történik. 

A termelést nagy reményekkel 
indították el, a termékek között 
natúr- és gyümölcsjoghurtok, tej-
föl, tej, kakaó és sajt szerepelt, 
miközben a kínálat folyamatos 
bővítését tervezték. És ekkor jött 
a világjárvány… Ván Jenő ügyve-
zető-igazgatót arról kérdeztük, ho-
gyan hatott az induló üzem felfutá-
sára az a Coviddal terhelt két év, 
ami sokszor a hosszú ideje piacon 
lévő cégek helyzetét is megingatta.

– A járvány okozta nehézsége-
ket, ha nehezen is, de megoldotta 
a Szentkúti Tej vállalat. Volt olyan 

időszak, hogy a dolgozóink negy-
ven százaléka beteg volt.

Ez nem minden esetben Co-
vid-fertőzést jelentett, voltak 
influenzás megbetegedések is. 
Munkatársaink szinte erőn felül 
teljesítettek, hiszen így a kiesett 
kollégák munkáját is el kellett vé-
gezniük. A nehézségek összeko-
vácsolták a Szentkúti Tej dolgozói 
csapatát. Megértették, hogy csak 
összefogással tudunk eredménye-
sen szembenézni a nehézségekkel 
– mondta el Ván Jenő. 

– Miként alakultak az értéke-
sítési lehetőségek?

– Piaci lehetőségeink fokozatosan 
bővültek, jelenleg valamennyi, a ta-
gok által termelt tejet fel tudjuk dol-
gozni. A termékeink iránti kereslet 
folyamatosan nő. A legjelentősebb 
értékesítési csatornánk a gasztrovo-
nal. Arculatváltás előtt vagyunk, 2-3 
hónapon belül fokozatosan új kül-
lemmel jelennek meg termékeink. 
Technológiai eszközeink fejlesztése 
következtében a tavaszi időszakban 
több új termékkel is megjelenünk. 

– A tejtermelők sem pártol-
tak el a cégtől a nehéz időkben?

– Szövetkezetünk tagjainak 99 
százaléka a nehézségek ellenére 
is kitartott mellettünk. Néhányan 
engedtek a csábításnak és más fel-
dolgozónak értékesítik a tejet. Őket 
később anyagi hátrány fogja érni. A 
drasztikus áremelések miatt, kezdő 
üzemként mi csak lassabban tud-
tunk az árakkal haladni. Mostanra 
viszont felvettük a versenyt és je-
lentős tejfelvásárlási árat emeltünk, 
amit a következő hónapokban a le-
hetőségekhez mérten folytatunk.

– Hogyan tovább? 
– Aggódunk a jelenlegi háborús 

helyzet, az energiaár-emelések 
okozta gazdasági válság kimene-
tele miatt. Ez újabb kihívás vala-
mennyi termelő gazdasági sze-
replőnek, így nekünk is. Őszintén 
remélem, hogy meg tudunk felelni 
ennek a kihívásnak, ugyanis más 
lehetőségünk nincs. Köszönete-
met fejezem ki mindazon üzleti 
partnerünknek, aki tőlünk vásárol, 
a tejtermelő gazdáknak a kitartá-
sért, és dogozóinknak hűségükért 
– mondta el Ván Jenő. s. r.

Emlékezés Holló Lászlóra

Holló László Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas festőművész 
születésének évfordulójára 
emlékeztek március 7-én, hét-
főn, Kiskunfélegyháza több 
helyszínén. 

A délelőtti órákban a Móra Fe-
renc Gimnáziumban Szabó Ildikó 
rajtanár tolmácsolásában történe-
tekkel idézték meg a festő életének 
néhány fontos epizódját. Szó esett 
születésének körülményeiről – pél-
dául arról, amikor édesapja, a Móra 
gimnázium egykori igazgatója ér-
tesült a kis Lacika világra jöttéről 
– és az ismert stílusjegyek kialaku-
lásáról, annak történelmi hátteréről 
is. Az életműszemelvények között 
Kele Nikol, a gimnázium tanulója 
énekelt népdalokat. Az esemény 
végén az önkormányzat képviselői, 
a kulturális intézmények vezetői, az 

iskola pedagógusai és a Tiszadadá-
ról érkezett vendégek koszorúkkal 
rótták le tiszteletüket az épületben 
található emlékfalnál.

Délután tovább folytatódott a 
megemlékezés Félegyháza szü-
löttéről. A Petőfi-téri Holló Lász-
ló-szobornál, valamint a jelenleg 
patikaként működő szülői háznál 
tettek látogatást az emlékezők. 
A program a Kiskun Múzeumban 
fejeződött be, ahol Rosta Ferenc 
alpolgármester, nyugalmazott isko-
laigazgató Holló László különleges 
életútjáról mesélt, Vereb István, a 
Low Frequency együttes tagja pedig 
kifejezetten erre az alkalomra írt 
zeneszámokat mutatott be a közön-
ségnek. Az ünnepséget a Kovács 
János mestercukrász által megal-
kotott Holló-kocka megkóstolása 
koronázta meg. V. B.  

Petőfi könyvszobor 
Kettő különleges, Petőfi Sándor arcképét ábrázoló könyvszo-
bor készült Kis-Szabó János jóvoltából, a Petőfi 200 emlékév 
tiszteletére. A kész műveket a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők. A szobrok 
elkészítésének részleteiről Kis-Szabóné Edit, a könyvtár mun-
katársa mesélt, aki nem mellesleg az alkotó művész felesége.

– A férjem már évek óta készít 
különféle könyvszobrokat. Ez-
zel az eljárással már született 
arckép, mesefigura is, de a leg-
utóbbi két szobor, ami a keze 
munkáját dicséri, a Petőfi 200 
programsorozathoz kapcsoló-
dóan készültek. Az egyik, egy 
napszemüveges, vagány megje-
lenésű Petőfi arckép, a másikon 
pedig a klasszikus, mint büszke 
forradalmár jelenik meg Petőfi 
Sándor sziluettje. 

A könyvtárban rendszeresen 
selejtezünk a könyvállomá-
nyunkból, de a kidobás helyett 
valami környezettudatosabb 
megoldást kerestünk. Néhány 
éve az interneten találtam egy 
videót a könyvszobrokról, nagyon 
megtetszett ez a módszer. Én is 
kipróbáltam, de a férjem tökély-
re fejlesztette a technikáját. Na-
gyon aprólékos, pontos munkát 
igényel az elkészítésük, mivel 
minden egyes lapon egyenként ki 

kell mérni a hajtás, vágás helyét, 
és ha jól dolgoztunk, egy térbeli 
szobrot kapunk. A szöveg része 
nem sérül a könyvnek, tehát ha 
valaki még olvasni szeretne ben-
ne, megteheti – hangsúlyozta ki 
Edit.

 V. B. 
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VELÜNK ÉLŐ  
ÖRÖKSÉG
Fedezd fel a hazai kastélyokat, 
és barangolj ezerszínű parkjaikban!

KESZTHELY
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Az új nemzedék 
művészete
Március 25-én, pénteken 15 órakor a Móra Ferenc Gimnázi-
um tanulóinak munkáiból nyílik kiállítás a Móra Ferenc Mű-
velődési Központ aulájában. Ugyanebben az időben debütál 
a megújult Korona Kávézóban induló Diákgaléria is, Bakos 
Flóra, a Móra Ferenc Gimnázium 12. c osztályos tanulója 
alkotásaival.

A művelődési 
központ nagy 
hangsúlyt fek-
tet arra, hogy a 
r e n d e z v é n ye k 
szervezése mel-
lett a különböző 
stílusú művészek munkáinak is 
teret adjon. Az elmúlt években 
felmerült az igény, hogy a feltö-
rekvő generáció alkotói is na-
gyobb szerepet kapjanak ebben 
a kulturális folyamatban. Így 
született meg a Diákgaléria lét-
rehozásának gondolata, amely a 
digitális kultúra és a művészeti 
hagyomány számára egyaránt 
megjelenési platformot kínál.

A mai művészeti nevelés egyik 
nehézsége, hogy a fiatal korosz-
tály digitális tartalomfogyasz-
tása során a képek áradatával 
találkozik, így azok befogadása 
felszínes marad. Ez pedig nem 
kedvez a kézzelfogható műal-
kotások igazi megismerésének. 
Nagy nyomás nehezedik tehát a 
művészek fiatal generációjára, 
akiknek egyfajta hidat kell ké-
pezniük saját nemzedékük és a 
művészet között, egy teljesen 
új stílusnyelvvel megszólítva a 
közönséget. Az ő feladatuk – az 

önkifejezés mel-
lett – a művészet 
helyzetének és 
szerepének átér-
tékelése is. 

Ebben a nehéz 
küldetésben sze-

retne segíteni a Móra Ferenc 
Művelődési Központ azzal, hogy 
bemutatkozási lehetőséget kí-
nál a helyi oktatási intézmények 
tehetséges tanulóinak a Korona 
Kávézóban. A Diákgaléria első 
tárlatának képanyagát Bakos 
Flóra 12. c osztályos tanuló 
műhelymunkái adják. Az alkotó 
legjobb képei mellett – mintegy 
azokat kiegészítve – a művelő-
dési központ aulájában a Móra 
Ferenc Gimnázium képzőművé-
szeti csoportjának műveiből is 
szerveződik egy kiállítás. A szá-
mos stílust és nézőpontot magá-
ba olvasztó tárlat pontos képet 
ad az új generációkat jellemző 
útkeresési folyamatról.

A művészet mindig az em-
ber kísérője volt, amelyben 
önkifejeződését és a világhoz 
való kapcsolatát kereste. Te-
kintsünk tehát mi is nyitot-
tan a fiatal művészek első 
szárnypróbálgatásaira!

Félegyházi előadók 
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár március havi utolsó programja-
inak főszereplői Kiskunfélegyháza ismert személyei.

Március 24-én, csütörtökön 17 óra-
kor a Zöld könyvtári esték vendége 
Nagy Ágnes városi főkertész, aki 
2019-ben a nyolcadik alkalommal 
megrendezett Az Év Tájépítésze 
pályázaton elnöki különdíjban ré-
szesült. A díjjal szerinte a 30 éves 

szakmai tapasztalata mellett a sok-
rétű, színes, vidéki munkát, a fél-
egyházi jó példát ismerték el. Este 
Természetközeli zöldfelület-gazdál-
kodás címmel tart előadást.

Március 25-én, pénteken 17 
órakor jubileumi kiállítással em-

lékeznek a 80 éve 
Kiskunfélegyházán 
született Munká-
csy Mihály-díjas 
szobrászművészre, 
Pálfy Gusztávra. 
Az 1970-től haláláig 
Kecskeméten élő al-
kotó munkáival nemcsak a tárlaton, 
hanem városunk több pontján is ta-
lálkozhatunk, pl. a városházán lát-
ható a Kiáltvány című bronzszobra, 
a Blaha Lujza-téren Petőfi és Kos-
suth bronzból készült mellszobra, a 
móravárosi pihenőparkban pedig a 
Biztonságban című, pingvineket áb-
rázoló alkotása.

Március 31-én, csütör-
tökön 17 órakor Iványi 
Ferenc, a Félegyházi Sza-
badidő és Sport Nonprofit 
Kft. Kulturális Programi-
roda vezetője időutazás-
ra hívja az érdeklődőket. 
A modern magyar sport 

kialakulásáról mesél, amiben töb-
bek között szerepet játszott gróf 
Széchenyi István és barátja, báró 
Wesselényi Miklós, az „árvízi ha-
jós”, gróf Esterházy Miksa, szö-
vetségese, Molnár Lajos, az első 
magyar atlétikai szakkönyv szerző-
je, valamint Hajós Alfréd, az első 
magyar olimpiai bajnok.

KÖNYVTÁRSAROK

KULTÚRSAROK

Március 17–24. 
Internet Fiesta rendezvény programjai.

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. 
Érdeklődni és jelentkezni a könyvtár 
elérhetőségein lehet. Városi könyvtár

Március 18., péntek 17 óra
Gyerekzsibongó Gazsival, a zeneföldi óriással

Városi könyvtár

Március 21., hétfő 18 óra 
QUIZNIGHT – KOCSMAKVÍZ Játékos 
műveltségi vetélkedő csapatoknak 

Asztalfoglalás szükséges a 76/466-843-as 
telefonszámon!

Művelődési központ

Március 22., kedd 10 óra
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 

klubja.
Vendég: Szőke Zsanett kisgyermeknevelő. 

Téma: Az esti mese rituáléja.

Március 23., szerda 16 óra
Ótemplomkert –  „Töltsünk el egy órát Petőfi-
kutatóink társaságában”. Séta és koszorúzás 

jeles Petőfi-kutatóink domborműveinél. 
A sétát Kapus Béláné, a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület elnöke vezeti.

Március 24., csütörtök 17 óra 
A zöld könyvtári esték előadás-sorozat 

vendége Nagy Ágnes városi főkertész, aki 
a Természetközeli zöldfelület-gazdálkodás 
címmel tart előadást. Támogató a Nemzeti 

Kulturális Alap.
Városi könyvtár

Március 25., péntek 17 óra
Környezetféltő II. – Jubileumi 

emlékkiállítás Pálfy Gusztáv Munkácsy-
díjas szobrászművész születésének 80. 
évfordulója alkalmából. A tárlatot Balanyi 
Károly grafikus- és zománcművész nyitja 

meg. Közreműködnek a Szent Benedek PG 
Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 

diákjai.
Városi könyvtár

Március 25., péntek 17 óra 
„Szemenszedett” igazság – a Móra Ferenc 

Gimnázium tanulóinak képzőművészeti 
kiállítása DIÁKGALÉRIA-MEGNYITÓ: 

Bemutatkozik Bakos Flóra 12. osztályos 
tanuló

Művelődési központ

Március 26., szombat 14–19 óra 
TAVASZI NŐI KÖR Tavaszi és húsvéti 
dekorációk, kopogtatók, asztaldíszek 

készítése. Részvételi díj: 800 Ft/fő Előzetes 
jelentkezés szükséges!

Március 30., szerda 19 óra 
ARANYOSI PÉTER  „MESTER-EMBEREK” 

című műsora Belépőjegy: 3.990 Ft-tól
Művelődési központ

Március 31., csütörtök 17 óra
A modern magyar sport kialakulása 1896-ig. 

Sporttörténeti időutazás egy 1929-ben 
megjelent könyvvel a kezünkben. Előadó: 
Iványi Ferenc, a Kiskunfélegyházi Városi 

Sportcsarnok programirodájának igazgatója.

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

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu
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TAVASZI TÁJAK, 
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK
Indulj te is felfedezőútra itthon!

GYENESDIÁS
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Birkózósikerek hazai pályán
Fontos birkózóesemény zajlott a Kiskunfélegyházi Városi Sport-
csarnokban március 5-én és 6-án. Az U15-ös korosztály első vá-
logatóversenyét rendezte a helyi egyesület, amely egyben meg-
emlékezés volt városunk első olimpikonjára, dr. Varga Bélára, aki 
1912-ben Stockholmban olimpiai bronzérmet szerzett, de volt 
világ- és Európa-bajnok is. A rendezvényt megtisztelte a lánya, 
Varga Lilian, három unokája és egy dédunokája.

A Magyar Birkózók Szövetségét 
Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok képviselte, aki lel-
kesítve a fiatalokat, felhívta figyel-
müket, hogy milyen dicsőség egész 
hazájukat képviselni a korosztály 
világversenyén. Balla László al-
polgármester kiemelte, hogy a 
tanulás milyen fontos a sport mel-
lett, erre dr. Varga Béla a példa, 
mert a kiváló sporteredmények 
mellett az orvosi hivatását is ma-
gas szinten művelte.

A félegyházi versenyzők mindkét 
napon remek eredményeket értek 
el. Szombaton a lányok megnyer-
ték a csapatversenyt, egyéniben 
Hideg Zita győzött az 50 kg-osok 
között, Páli Éva és Kiss Henri-
etta második lett az 54, illetve a 
66 kg-osok között. A szabadfogá-
sú fiúk között a 41 kg-os Hideg  

Balázs és a nehézsúlyú Bátyai 
Dorián megnyerte súlycsoportja 
küzdelmeit, Czakó Zoltán harma-
dik a 85, Csillag Zalán pedig ötö-
dik lett a 38 kg-ban.

Vasárnap kötöttfogásban Csillag 
Zalán és Czakó Zoltán ezüstérmet 
szerzett, a 75 kg-os Bárány-Almá-
si Tamás pedig bronzérmes lett.

Ki kell emelni a Hideg-ikreket, 
akik mindössze három hónapja töl-
tötték be a 12-ik életévüket, de az 
U15-ös korosztályban is meg tud-
ták nyerni a versenyt, nagy lépést 
téve ezzel a zágrábi Európa-baj-
noki részvétel felé. Csillag Zalán 
szintén korengedménnyel indult, 
de még Kiss Henriettának, Páli 
Évának és Czakó Zoltánnak is ko-
moly esélye van a válogatottságra.

Szabó József
Fotó: Tóth Zsolt 

Az EB-n és a VB-n is  
indulhat Biblia Róbert

Dorogon 8 ország részvételével 
rendeztek válogatóversenyt az 
U17-es korosztálynak. Szabadfo-
gásban már biztos, hogy Biblia 
Róbert viselheti a címeres mezt 
a bukaresti Európa-bajnokságon 
és a római világbajnokságon, a 
65 kg-osok mezőnyében. Van még 
esélyes a lányok közül is, mert hát-

ra van az országos bajnokság, ahol 
lehet bizonyítani. Dorogon Kiss 
Viktóriát csak külföldiek előzték 
meg, Tapodi Zsófia pedig legyőz-
te az előző válogató győztesét. 
Mindketten a dobogó harmadik 
fokára állhattak úgy, mint Tapodi 
Rebeka. Ötödik helyezett lett Kiss 
Viktória, Páli Éva és Pál Edvin.

Sikerorientált kezelések 
a csontkovácsnál
Sikerorientáltnak nevezi a kezeléseket, amit végez Kürtösi 
Zoltán csontkovács, manuálterapeuta, sportmanuálterapeuta, 
SMT csontkovács, a kiskunfélegyházi Zolinho Egészségsziget 
tulajdonosa.

Elmondása szerint az elmúlt két 
és fél évben, mióta a szakmában 
dolgozik, körülbelül 5000 embert 
kezelt le. 3 éves kortól fogad páci-
enseket, a legidősebb kezeltje 89 
éves volt, aki csípőproblémákkal 
kereste meg és egyetlen alka-
lommal sikerült a problémáját 
megszüntetni.

Hozzátette: nagyon fontosnak 
tartja, hogy az emberek rugasz-
kodjanak el attól, ami harminc 
éve berögzült a csontkovácsolás-
ról. Vagyis, hogy ez egy fájdalmas, 
rideg eljárás és általában a keze-
lés után is kellemetlen, fájdalmas 
élmény vár arra, aki ezt választ-
ja. Ez mind nem igaz. Ma már na-
gyon finoman, pontos anamnézis 
felvétele után kerül sor a keze-
lésre, amikor egyetlen teljesen 
fájdalommentes roppantással 
próbálják a degeneratív elválto-
zást pozitív irányba változtatni. 
Az ízületi manipuláció a fő profil-
ja, a blokkokat kézzel szünteti 
meg. Köpölyözéssel oldja meg 
az izomzati blokkokat, használ 
kineziológiai tapaszt is, alkalmaz 
Triggerpont-masszázst is.

Pácienseinek többsége ízüle-
ti bántalmakkal érkezik hozzá. 
Sportolók, ülőmunkát végzők, 
fokozott fizikai megterhelés vagy 
éppen mozgásszegény életmód 
miatt kialakult problémák soka-
ságával találkozik. Ínhüvelygyul-
ladás, teniszkönyök, kéztőalag-
útszindróma, „becsípődések”, 
letapadások, hosszú ideje tartó 
derék, váll- vagy térdfájdalom 
esetén. Többször találkozott már 
olyannal, hogy a hozzá érkezőt 
félrediagnosztizálták, nem ott 

volt a gyökérok, ahol korábban 
gondolták. Előfordul, hogy erős 
fájdalom esetén az orvos injek-
ciózással segíti a pácienst, de 
ez mind csupán tüneti kezelést 
jelent, ehhez szükséges még a 
manuálterápia is. Zoltán hang-
súlyozta: együttműködésben 
dolgozik az orvosokkal, hiszen 
többször fordult elő, hogy orvos 
küldte hozzá a pácienst és ő is 
megmondja, amikor már az ő 
tudása nem elég a gyógyuláshoz. 
Természetesen vannak kizáró té-
nyezők is, amikor nem vállalja a 
kezelést. Ilyenek a kiszakadt sérv, 
a nagymértékű csontritkulás, ar-
tériás problémák.

Ha hasonló problémákkal küz-
denek, a Zolinho Egészségsziget 
Facebook-oldalán megtalálják 
azt az időpontfoglalási rendszert, 
ahol gyorsan, pontosan tudnak 
kezelési időpontot regisztrálni, 
de természetesen sürgős esetek-
re is fel van készülve. Két vendég 
között tud fogadni olyan pácien-
seket, akik azonnali segítségre 
szorulnak fájdalmaik miatt. Az 
online felület mellett telefonon is 
elérhető Zoltán a 70/949-18-52-
es számon, üzlete Kiskunfélegy-
házán, a Batthyány utca 10. szám 
alatt található.

Kürtösi Zoltántól nem áll távol 
a jótékonykodás sem: segített 
már rádiós műsorvezetőkön, 
rendőrökön kezeléseivel, de a 
legutóbbi akció során, amikor a 
város összefogott Kis Timikéért, 
ő volt az egyik fülöpjakabi licitáló, 
aki 100 darab pozsonyi kifli meg-
vásárlásával segítette az ügyet. 

 (X)



2022. március 18.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK16

A város vezetői 1972 őszén a lakossági 
szolgáltatások fejlesztésének lehetősé-
geiről tárgyalásokat folytattak a KISZÖV 
(Kisipari Szövetkezetek Országos Szövet-
sége) megyei vezetőivel, valamint a több 
ágazatot képviselő ipari termelőszövet-
kezetek elnökeivel. Megállapították, hogy 
az életszínvonal általános növekedése, a 
tartós fogyasztási cikkek elterjedése, a 
lakosság szociális és kulturális ellátott-
ságának emelkedése miatt szükségessé 
vált az ipari szolgáltatások színvonalának 
növelése, valamint a szolgáltatási kör 
bővítése.

Éppen ezért a városközpont átépítése során 
tervbe vettek egy korszerű, kb. kétezer négyzet-
méter alapterületű, kétszintes szolgáltatóhá-
zat, amelyet az Attila, Kossuth és Dózsa György 
utcák által határolt területen – az eredeti el-
képzelések szerint – 1974 év végéig kellett 
volna felépíteni. A különböző lakossági igénye-
ket kielégítő szövetkezeti szolgáltatások mel-
lett itt jelölték ki a korábban sokat vándorolni 
kényszerült 2-es számú postahivatal végleges 
helyiségeit is. A tanács vállalta, hogy elvégzi 
a tervezéssel és a beruházás lebonyolításával 
kapcsolatos tennivalókat, valamint a terület 
közművesítésével segíti a szövetkezetek saját 
erőből és KISZÖV-támogatással megvalósuló, 
16 millió forintos költségvetésű szolgáltatóhá-
zának felépülését.

Az építkezés azonban a tervezett időpont-
ban nem tudott megkezdődni, a kivitelezéshez 
csupán 1974-ben fogtak hozzá. Eddigre már 
részben zajlott, részben be is fejeződött a kör-
nyékbeli emeletes társasházak építése, és meg-
történt a szomszédos ABC-áruház átadása is. A 
Kossuth utca 16. szám alatti szolgáltatóház vé-
gül 1976 nyarára készült el, az egyik társtulaj-
donos, a Háziipari Szövetkezet hamarosan be 
is költözött az emeleti részbe. A Kiskunhalasi 
Építőipari Vállalat Kiskunfélegyházi Főépítés-
vezetőségének dolgozói által felépített korszerű 
szolgáltatóház hivatalos átadásra azonban csak 
ősszel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

59. évfordulója tiszteletére, november 5-én ke-
rült sor. 

Az épület földszintjén 91, az emeletén pe-
dig 82 helyiséget alakítottak ki. A Háziipari 
Szövetkezet mintegy 1350, a Ruhaipari Szö-
vetkezet 340, az Építőipari Szövetkezet 197, a 
Szolgáltató Szövetkezet 160, a 2. számú Posta 
130, a Fémipari Szövetkezet 110 négyzetmé-
tert mondhatott magáénak. Az elérhető szövet-
kezeti szolgáltatások között szerepelt a női- és 
férfifodrászat, kozmetika, vegytisztítás, gyors-
mosoda, háztartási kisgép-, rádió- és TV-javítás 
valamint képkeretezés.

 Ónodi Márta
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Felelős kiadó: 
Tajola-Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 

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

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),

Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)

Nyomdai előkészítés: 
Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Hirdetés

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

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

„Tavaszi” SSD áraink, 
ingyenes beszereléssel!

120 GB-os Kingmax SSD 3 év garanciával: Br. ár: 9.290 Ft!
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!

Iskolanyitogató a Dózsában

Az áprilisi általános iskolai beirat-
kozást minden évben megelőzik az 
iskolanyitogató programok. Ilyen-
kor a gyerekek betekintést kapnak 
a diákéletbe, és szüleikkel együtt 
személyesen is megismerhetik a 
leendő tanítókat. Március 10-én 

a Kiskunfélegyházi Dózsa György 
Általános iskola tárta szélesre ka-
puit a leendő elsősök előtt. Amíg a 
gyerekek játékosan tanultak, addig 
szüleik a szeptemberben induló 
osztályokkal kapcsolatos kérdése-
ikre kaptak választ.

ÚJSZÜLÖTTEK: Szabó Lili Méda (anyja 
neve: Árvai Zsuzsa), Takács Zalán (Hajados 
Bernadett), Seres Rubina (Retkes Alexand-
ra), Elek István (Tülkös Nikoletta), Horváth 
Zétény (Dávid Dóra), Bense Máté (Megyesi 
Kitti)
MEGHALTAK: Drozdik Mihályné Fricska Ilona 
Mária (1949), Erdős János Antal (1932), Vizi 
Ferenc (1952), Nagy Miklósné Pércsi Delinke 

Éva (1944), Tóth Istvánné Kállai-Borik Má-
ria (1931), Seres Lászlóné Kiss Ilona Mária 
(1931), Fekete Zsuzsanna Szilvia (1981), 
Parádi György (1964), Bíró Jenőné Farkas 
Ilona (1950) – Kiskunfélegyháza, Udvarnoki 
Béláné Veres Edit (1952), Pataki Jánosné Bi-
bok Julianna (1939), Parádi Istvánné Szabó 
Mária (1943), Kanizsai Lászlóné Király Klára 
(1944), Rapi Balázs (1952) – Kecskemét, 
Nagy György (1945) – Nagykőrös, Taskovics 
Jánosné Honteleki Ilona (1938) – Soltvadkert
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szabó Anikó – 
Aczél Tibor, Zsoldos Anett – Czombos Tamás

Anyakönyvi hírek

A szolgáltatóházról


