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El ne hervadjatok lányok!
Fotó: Fantoly Márton

Évek óta üde színfoltja Félegyháza kulturális életének a Padkaporos Táncegyüttes. Hagyományőrző táncházaik, előadásaik sok
embert vonzanak minden alkalommal. Ezúttal a mi kedvünkért
öltöttek díszes ünneplőt, és rendeztek hamisítatlan húsvéti locsolkodást a Szakmaközi Művelődési Ház udvarán, hogy az itt
készült fotókkal köszönthessük olvasóinkat húsvét alkalmával.
Amíg képek készültek a vödörnyi
hidegvízzel nyakon öntött, kacagó
lányokról és locsolóikról, Kasztel
Antal, a táncegyüttes vezetője
e húsvéti hagyomány eredetéről
mesélt.
– Húsvéthétfő a magyar népha-

gyományban a locsolkodás napja.
Ez a szokás őrzi az ősi termékenységvarázsló rítus és a keresztelés
emlékét, de magában foglalja a víznek tulajdonított különleges, megtisztító és termékenységvarázsló
erő hitét is. Régiesen vízbevető,

vízbehányó hétfőnek nevezték ezt
a napot. Ekkor a kúthoz, vályúhoz
vitték a leányokat. Persze, a locsolóversek sem maradhattak el, ezek
máig népköltészetünk kedves rigmusai. A szagos vízzel, rózsavízzel
való locsolkodás a két világháború
között kezdett elterjedni.
A Padkaporos Táncegyüttes
minden évben ápolja és továbbadja a húsvéti hagyományokat. Ez úgy
kezdődik, hogy a lányok összegyűlnek, közösen tojást festenek, a fiúk
pedig verseket tanulnak és azokat

az énekeket, amelyekkel a lányos
házhoz vonulnak. Az ünnep idején
viseletben végigkövetik a háromnapos liturgiát és a körmenetet.
Előfordult már, hogy húsvéthétfőn
lovas kocsival, énekszóval jutottak el a lányokhoz, máskor meg a
Padkaporos Házban gyűltek össze,
és ott történt a locsolkodás versekkel és vödörrel. A húsvéthétfőt
minden évben egy táncház zárja,
aminek nagy hagyománya van már
Kiskunfélegyházán.
V. B.

Minden kedves olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Beköltöztek
a nyulak
a főtérre

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. Feladatuk 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 terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitölteni. A feltételekről és a további részletekről az érdeklődők
tájékozódhatnak honlapunkon, vagy a jegyzői
titkárságon. Jelentkezni név, telefonszám, e-mail
cím megjelölésével a jegyzo@kiskunfelegyhaza.
hu e-mail címen lehet, május 20-ig.

Két nyuszi és egy hímestojás-fa hozta el a húsvét hírét
a Béke-térre az ünnep előtt
néhány nappal. Keresztes
Tünde kulturális referens és
segítői egy fehér biciklivel és
virágokkal tették még vidámabbá az ünnepi dekorációt,
üde színfoltot varázsolva a
főtérre a kisgyermekes családok és fotózkodni vágyók
nagy örömére. A díszítést
húsvét után, április 20-án
bontják le.

V. B.

Húsvétváró a Szérűskertben
Április 10-én, Virágvasárnap tartották meg Kiskunfélegyházán
a tavaszköszöntő rendezvényt a Szérűskertben. A rendezvény
főszervezője Kollár László elmondta, hogy rengeteg játékkal, állatsimogatóval várták a gyerekeket. A felnőtteket zeneszóval szórakoztatták és az alkalomhoz illő finom ételek sem maradtak el.
Kegyes volt a húsvétváró rendezvényhez az időjárás, hiszen ragyogó napsütés fogadta a vendégeket.
Az eseményt egy hagyományőrző
tanyán rendezték meg, ahol az
évszakokhoz kötődő ünnepekről
is szeretnének minden alkalommal megemlékezni. Erre a napra

néprajzi kiállítást is rendeztek és
böjtös ételeket főztek. Szórakoztató műsort adtak a helyi előadók:
Nagy Szilvia, Ficzkó Juhász Zoltán, Fehér Zoltán és felesége,
Zsirmik István, Toldi Mihály és
Toldi Níla. Az állatsimogatóban
meg lehetett nézni a juhnyájat, a

libákat, a kiskacsákat, galambokat, fácánokat és törpetyúkokat is.
Húsvéti tojás festésére is lehető-

ség nyílt. Emellett íjászat és népi
játszótér is rendelkezésére állt a
gyerekeknek.

Körkérdés – Mit jelent önnek a húsvét?
A húsvét a keresztény egyház legjelentősebb ünnepe.
Ezúttal arról kérdeztük a fél
egyháziakat, hogy mit jelent
számukra ez az alkalom. Válaszadóink között akadt, aki
az ünnep misztériumát emelte
ki, más a családi összejövetelek fontosságát.
Hári
Norbert (31): –
Nekem a húsvét a közös
családi reggelit jelenti.
Erre általában vasárnap
kerül sor. A szülőknél kezdjük a
napot, ők főtt sonkával és tojással, friss tormával, franciasalátával, zöldhagymával, friss kenyérrel, kaláccsal várnak bennünket.
Mióta felnőttünk, már nem szok-

tunk nagy ajándékokkal készülni
egymásnak, de azért egy finom
csokoládéval mindenkit meglep a
húsvéti nyúl.
Benkő Zsolt
(55): – Nem
vallásos
családban
nőttem fel a
szocialista
rendszerben,
így az egyházi vonal nem
volt meghatározó az életemben.
Gyerekkoromban a húsvét a locsolkodásról szólt, amit nagyon
élveztünk. Ilyenkor a rokonokat,
barátokat körbejártuk, beszélgettünk, játszottunk. Már nem
szoktam locsolkodni, de a családi
összejövetelek kiemelt szerepet
töltenek be az életemben. Nagyon
jó érzés leülni néhány órára családi körben, amikor nem rohan

senki sehova, egymásra figyelünk,
eszünk, iszunk… Szerencsére az
édesanyámmal is lehetőségünk
van még együtt ünnepelni, nála a
tipikus húsvéti ételek mellett mindig van körözött is.
S z a ko l c z a i
Krisztina
(53): – Számomra
elsősorban a
feltámadás
örömét jelenti a húsvét.
Mindannyian
elbukunk az életünk során, de Jézus Krisztus elhozza számunkra a
feltámadás, a megbocsátás örömét. Fontos, hogy olyan emberekkel vegyünk körbe magunkat, akik
Jézushoz hasonlóan megtartanak,
ha pedig elbukunk felsegítenek.
Rigóné Kiss Éva (69): – A húsvét számomra a legnagyobb ün-

nep. Az örök
biztonságot,
a
megtartó bizalmat
jelenti számomra, amit
Jézus elhoz
számunkra.
Csodálatos
érzés, amikor a templomunkban
lehúzzák a húsvéti leplet és felragyog az oltárkép. Szakrális és
családi ünnep is a húsvét, ilyenkor
szoktunk a családdal is találkozni.
Elmegyünk közösen a templomba, együtt eszik kicsi és nagy. Mi
a jellegzetes húsvéti menüt szolgáljuk fel sonkával, hagymával,
tojással, kaláccsal, tormával. Az
unokákkal tojást keresünk, beszélgetünk, nevetünk, de ami a
legfontosabb, hogy egészségben
együtt lehetünk.

V. B.
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Többletforrás
fejlesztésekre
20 napirendi pontot vitatott
meg Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete március
31-én, csütörtökön.
A testület határozott egyebek mellett a mélyépítési feladatok forráskiegészítéséről. Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata 2021-ben, a
Belügyminisztériumhoz benyújtott
pályázatával 470 millió forint vis�sza nem térítendő forrást nyert el
a Korona utca felújítása, a Csongrádi út felújítás és parkolóépítés,
a Zöldmező-lakótelep, Péteri út
építése (Csanyi út – Kocsis Pál
utca között), az I. köz felújítása
(Deák Ferenc utca – Hunyadi utca
között), I. köz felújítása (Mártírok
útja – Deák Ferenc utca között),
valamint a Deák Ferenc utca felújítása (Kossuth Lajos utca és I. köz
között) feladatok elvégzéséhez.
A beruházások megvalósítása
kapcsán többletforrás-igény merült fel. A szükséges kiegészítést
a képviselő-testület az általános

tartalék terhére elfogadta. A jelenlegi előterjesztések a leendő
Oskola utcai parkoló használati
feltételeire nem terjedtek ki, de a
tervek szerint itt is a városban már
jól bevált, jelenleg is alkalmazott
rendszert kívánják bevezetni, azaz
az ingyenes első két órát követően
lesz fizetőköteles a parkolás.
Határozat született az önkormányzat fenntartásában lévő
bölcsődei és óvodai beiratkozások
időpontjáról is. Eszerint a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény keretében működő
bölcsődékben a 2022/2023. gondozási-nevelési évre május 2-án,
hétfőn 8-tól 18 óráig és május
3-án, kedden 8-tól 16 óráig írathatják be gyermekeiket a szülők.
A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeiben a
2022/2023. óvodai nevelési évre a
gyermekek beíratásának időpontja
április 20-án, szerdán és április
21-én, csütörtökön 8-tól 17 óráig
lesz.

Ismét majális a Parkerdőben
Három év kihagyás
után ismét megrendezi a városi majálist
Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata
május 1-jén, vasárnap
a Parkerdőben.
A programban szerepelnek kulturális műsorok, májusfadíszítés
és -állítás, sportegyesületek bemutatója, lesz
bikarodeó, vidámpark, kézműves
vásár, kutyás és lovasbemutató.
Ingyenes buszjárat indul 9.30, 13
és 16 órakor a Petőfi-lakótelep,
Szent János-tér, NT Kft. érintésével, majd 13.30, 16.30 és 20.30
órakor visszafelé, az NT Kft.,
Szent János-tér, Petőfi-lakótelep

útszakaszon. A rendezvény támogatói Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata, a Móra Ferenc
Művelődési Központ, a Félegyházi
Pékség Kft. és a Szalai Busz Kft.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a rendezők az ingyenes
programokra.

Lezsák Sándor nyerte a
választást Kiskunfélegyházán
Bács-Kiskun
megye
4-es
számú országos egyéni választókerületében az április
3-i országgyűlési képviselő
választáson az
alábbi végeredmény született:
Lezsák Sándor
(FIDESZ-KDNP)
29.835 szavazat
(62,97%), KisSzeniczey
Kálmán
(DKJOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMPPÁRBESZÉD) 11.727 szavazat
(24,75%), Balde Gyula (MI
HAZÁNK) 3.427 szavazat (7,23%),
Farkas Bence (MKKP) 1.529
szavazat (3,23%), Koncz Dóra
(MEMO) 864 szavazat (1,82%).
Dr. Faragó Zsolt jegyző, a he-

százaléka. Az erről való rendelkezést köszönettel veszik és örömmel fogadják, ugyanis a befolyt
pénzből a kardiológiai rehabilitációs osztályon működő szív ultra-

lyi választási iroda vezetője elmondta: a szavazás napján a félegyházi szavazókörök munkáját,
valamint a hétfő hajnali 3 óráig
tartó szavazatszámlálás folyamatát egészen annak lezárásáig
nemzetközi megfigyelők kísérték
figyelemmel.

Megkoszorúzták
a Rákóczi-domborművet
A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 10 évvel
ezelőtt vette fel a kapcsolatot
a Rákóczi Szövetséggel és alakította meg helyi szervezetét.
Ennek emlékét őrzi a Rákóczi-dombormű az intézmény
falán.
A szövetség célja, hogy erősítse a Kárpát-medencei magyarság
összetartozását, támogassa a külhoni magyarokat, a kisebbségben
élő magyarság oktatásügyét, kultúráját, ápolja II. Rákóczi Ferenc
szellemi örökségét.
A II. Rákóczi Ferenc születésnapja alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen részt vett Feketéné
Borbély Zsuzsanna a helyi Rákóczi
Szövetség alapító tagja, az iskola
volt intézményvezető-helyettese.

Szív ultrahang lesz az 1 százalékokból
2021 óta a kiskunfélegyházi
városi kórház támogatására hivatott „Egészségért Közalapítvány a
Kórházért” Közhasznú Szervezet
számára is felajánlható az szja 1

3

hang készüléket szeretnék lecserélni egy modernebb, korszerűbb
eszközre.
A 2021. évi rendelkezésekből az
alapítvány 30.000 forint bevétel-

hez jutott. A jelenlegi, 2006-ban
üzembe helyezett készüléket leváltó, korszerű szív ultrahang ára
hozzávetőlegesen 10 millió forint
lenne.

Az Egészségért Közalapítvány
a Kórházért adószáma:

18350135-1-03
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A húsvét üzenete a ma emberének
Hajagos Gyula, a Szent István
Templom esperes plébánosa
szerint a húsvét üzenete a ma
élő emberek számára az élet
lehetősége. Úgy véli, ha sikerül befogadni az életünkbe azt,
amit Krisztustól látunk, akkor
megláthatjuk, hogy van jövő.

Krisztus jövőképet ad
A közelmúlt történései megnehezítették az életünket, a jövőnket
kockáztatták. Mindenkinek eszébe jutott a járvány alatt, hogy mi
lesz, ha én leszek a következő. A
szomszédunkban folyó háború –
ami szerencsére minket nem érint
és reményeink szerint nem is fog
– a jövőt rombolja. Egyedül Jézus
Krisztus az, aki feltámadásával jövőt ígért az emberiségnek – mondja Gyula atya, aki szerint nagyon
sokan e nélkül a hit nélkül élik le
az életüket, reményt vesztve, peszszimistán, kiábrándultan, csalódottan. Mert nincs jövőképük.
– Krisztus jövőképet állít húsvétkor az egész világ elé. Azt üzeni: Emberek, van jövő! Igaz, hogy
ezekért áldozatokat kell vállalni. Ő
maga még az életét is feláldozta
ezért. Ha pedig mi ezt befogadjuk
az életünkbe, akkor talán át tudunk
lépni a mélységeken és meglátjuk
azt, ami utána következik. Hit nélkül
csak a rombolásról és pusztításról
szóló tények jutnak el hozzánk. Viszont, ha az embernek van valami
kapaszkodója, akkor ezek alatt nem
roppan össze. Ha meg is roggyan

Munkácsy Mihály: Golgota

a térde, fel tud állni, mert ott van
benne az a hit, az a meggyőződés,
hogy Jézus Krisztus győzött a halál
felett. Nem a rossz a végső győztes,
hanem a jó. Nem a halál az utolsó,
hanem az örök élet.

Örömmel, szeretettel,
önzetlenül
Rónaszéki Gábor, a Sarlós Boldogasszony Templom plébánosa
felhívta rá a figyelmet, hogy húsvét a legnagyobb ünnepünk. Nem
véletlenül, hiszen Krisztus Urunk
feltámadása egy örömhír min-

denki számára, amely értelmessé és értékessé teszi az emberi
életet. Kiránt bennünket abból
a kétségbeejtő elgondolásból,
hogy egyszer csak belehullunk a
semmibe és vége az emberi létnek. Húsvét misztériuma, vagyis
Krisztus Urunk feltámadásának
örömhíre mindig reménnyel és
boldogsággal tölti meg a szívünket. Természetesen az öröm akkor
tud kicsattanó lenni, ha erre kellőképpen rákészülünk. Egy olyan
időszak, ami mögöttünk van, amit
a vírus és a bezártság okozott,
a nehézségek, családi és emberi tragédiák, az egész háborús
helyzet, a bizonytalan gazdasági
helyzet, a jövő félelmei mind szorongatják a szívünket és elménket. Ilyenkor különösen jó arra
gondolni, hogy nem magányosan

téblábolunk ebben a világban, hanem a Mindenható Isten jósága és
szeretete a legnagyobb nehézségek között sem hagy el bennünket. És éppen az ilyen szorongatott helyzetekben tudja az ember
megtapasztalni és megmutatni a
szeretetét mások felé.
Nagyon jó érzés látni, hogy a menekülteknek mennyi ember ajánlja
fel többféle módon a segítségét.
Örömmel, szeretettel, önzetlenül,
ki-ki a lehetőségéhez mérten. Hozzátette: akár egy imádsággal is tudunk segíteni a nehéz helyzetben.
Mert húsvétkor különösen fontos
mindenki szeretete, jóindulata,
amellyel a maga módján és a maga
lehetőségei szerint szebbé, jobbá,
emberibbé, sőt talán mondhatjuk,
hogy istenibbé akarja tenni ezt a
világot.
Z. A.
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Tojások grillázsból és mézeskalácsból
Mint minden ünnepnek, a húsvétnak is vannak ínyencségei.
A húsvéti tojás – túllépve hagyományos szerepén – ma már
a legkülönbözőbb formákban,
édességként is jelen van az
ünnep kellékeként. Így például
grillázs és a mézeskalács alapanyagból is készülnek finom és
gyönyörű húsvéti édességek.
Ezekről kérdeztük a készítőket.
A tiszakécskei Szabó Ignácné Ágnes grillázstermékeivel a Libafesztiválokon találkozhatott már a félegyházi közönség. Ágnes elmondta,
hogy valamikor régen, az esküvőjükre kaptak grillázst egy rokontól,
akitől később a készítés felől érdeklődött. Sokat kísérletezett akkoriban, és inkább csak rokonoknak,
barátoknak készített ilyen finomságokat. Elmondása szerint az első
eredményes minősítő verseny után,
2016 tájékán bátorodott fel, azután
kezdett komolyabban foglalkozni a
témával. Azóta a Magyar Grillázs
Szövetség több lajosmizsei versenyén is megmérette magát, bronz,
ezüst és aranyminősítés birtokosa
is ma már.
Azt meséli, hogy a készítésnél
nincsen titok, a cukrot felolvasztjuk, beletesszük a diót és for-

mázzuk. Egyszerűnek tűnik, de
természetesen nagyon sok hiba
lehetőséget hordoz magában. Az
első és legfontosabb a gyorsaság.
Nagyon fürgén kell formázni, hiszen csak akkor érhetjük el a kívánt
eredményt. Kiemelten fontos például a hozzávalók megfelelő aránya, és a megfelelő hőmérséklet
is. Ha például túlhevítjük a cukrot,
keserű lesz a grillázs. Aki maga is
kipróbálná ezt a tudományt, számítania kell arra is, hogy cseppet
sem veszélytelen a tevékenység:

nagyjából
200 fokos cukorral kell dolgozni, ami fokozott koncentrációt,
óvatosságot és figyelmet követel.
Ágnestől megtudtuk, hogy nagyon szeretik ezt a terméket lakodalmakban, de az igazi nagyüzem
szilveszterkor jön el. Akkor nagyon
sok a megkeresés, de a húsvét
előtti időszak is egyre népszerűbb.
Nagyon szereti a szebbnél szebb
grillázscsodákat készíteni, viszont
másoknak csak elméletben tud
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segítséget nyújtani, mivel kicsiny
konyhájában nem tud bemutatókat
vállalni.
Ottó Beátát már ismerhetik
olvasóink a Kis Timikéért rendezett jótékonysági sütivásár egyik
támogatójaként: csodálatos színes,
tavaszi mézeskalács tulipánokkal
járult hozzá az akció sikeréhez.
Akkor Betti elmesélte, hogy egy
fájdalmas időszakában kezdett el
a mézeskalács sütéssel, díszítéssel foglalkozni, ami mára már igazi
szenvedélyévé vált. Karácsonykor, húsvétkor, ballagásra, osztálytalálkozókra, különféle ünnepekre kérik a mézeskalács
finomságokat, ő pedig boldogan teljesíti a kéréseket.
Mostanság minden délutánját rászánja a tevékenységre, amit egyáltalán nem
bán. A húsvét mellett itt van
az esküvői szezon ideje, készülni
kell az anyák napjára, és a mézeskalácsból készített tortafigurák
is mind népszerűbbek. Így kapott
már felkérést például Paddington
mackó elkészítésére is, ő pedig
igyekszik minden kívánságot teljesíteni. Az idei húsvét slágere
egyébként a nyuszika és a tojás
mellett a pálcikás, szív alakú nyusziarc. Betti nagyon szeret adni,
így rendkívül örül annak, hogy az
emberek szeretik az ő szívből készített finomságait.

Illatos kertet varázsolt a Vidéki házaspár
Illatos,
madárcsicsergéssel
teli közösségi kertet varázsolt
a Vidéki házaspár a Balassa és
Radnóti utca sarkán. Az egykori gazos, burgyingos, szeméttel és olykor állattetemmel is telehordott területen
ma már jó érzés megpihenni
és gyönyörködni az éppen nyíló virágok látványában.
– Egy fűnyírás után, az itt hagyott
kupacot kijöttem és összegereblyéztem – kezdte a történetet Vidéki Mihály. Hozzátette:
körülbelül 3-4 évvel ezelőtt történt mindez, majd ezt követte a
rendszeres fűnyírás és szépen,
apránként a terület megtisztítása a gaztól és szeméttől. Amikor
ez megvolt, akkor a földbe került
egy-egy virághagyma, mindig
csak azok, amelyek otthon feleslegessé váltak.
Mihály elmondta, hogy a folyamatot a vírushelyzet felgyorsította, hiszen amikor nem mehettek

sehová, akkor minden idejüket e
kert csinosításával töltötték. Az
évek során Margitka, a feleség
több száz virághagymát ültetett
el, így mára nárcisz, jácint, tőzike,
bazsarózsa, liliom, gyöngyvirág
és őszi krizantém tesz arról, hogy
szinte egész évben virágillatot
szippanthassanak a kertet meglátogatók. Margitka elmondta, hogy
maga is meglepődött, hogy ebben

a tápanyagban sajnos nem bővelkedő földben ilyen gazdagon virágoznak a növények.
A fákra időközben madáretetők
kerültek, amit Mihály raklapok
hulladékából készített, gondosan
ügyelve arra, hogy alacsonyan is
helyezzen el néhányat, hogy az
óvodások is tudjanak magokat
helyezni oda. A madarak közül
rendszeresen megfigyelhető szaj-

kó, rigó és cinke is. Padok segítik
a pihenést, hogy bárki, aki arra
jár, néhány percre adja át magát
a természet csodálatának.
Ott jártunkkor a Kossuthvárosi
óvoda Manócska csoportja is jelen volt, Timafalvi Lászlóné és
Marton Erzsébet óvónőkkel. Az
óvodások boldogan töltötték meg
a madáretetőket, majd elmesélték
nekünk, hogy melyik madár a kedvencük és hogy saját óvodájukban
is nagyon sok ismeretet szereztek már ezekről az állatokról. A
Kossuthvárosi óvoda Madárbarát
Óvoda címet birtokol, minden ős�szel madárbarát családi délelőttök is szerepelnek programjaikban. Az óvónők elmondták, hogy
nagyon örülnek a létrehozott kis
kertnek, ahová nagyon szívesen
látogatnak el a gyermekekkel.
Az óvodások végül, hálájuk jeléül énekeltek egyet a Vidéki házaspárnak és megköszönték azt
a sok munkát, amit beletesznek a
kert szépítésébe. 
Z. A.
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Holló Nap Tiszadadán
– Rangos díj Rosta Ferencnek
Amint azt sokan tudják, városunk legjelentősebb festőművészének, Holló Lászlónak emlékét három település ápolja.
Félegyháza születése és ifjúsága jogán, s mint aki elindította
a világhír felé; Debrecen, ahol
kiteljesedhetett festői világa és
Tiszadada, amely több évtizeden át szolgálta a nagy művész
nyári feltöltődését, pihenését.
Ez a Tisza-menti település 2000
lakosával mintaszerűen ápolja
Holló László emlékét. Itt találjuk
az ország egyetlen Holló Lászlóról
elnevezett általános iskoláját, ahol
egyhetes programsorozattal emlékeznek névadójukra minden évben, március elején. A tájházban
találhatunk egy kisebb, de jelentős
képgyűjteményt és most van kialakítás alatt a festő munkásságát bemutató külön épület is. Kultuszukban jelentős szerepet játszott Laci
bácsi fogadott unokája, dr. Ujváry

Zoltán, a Debreceni Tudományegyetem néprajzprofesszora, aki
nemcsak Tiszadadának, de a környékbeli nagyobb települések múzeumainak is ajándékozott a gazdag Holló hagyatékból.
Az idei Holló megemlékezésre
Kiskunfélegyházáról többen is ellátogattak a Tisza-parti településre,
hogy részesei legyenek az ottani

rendezvénynek, mint például a Félegyházi Holló László
Képzőművész Kör kiállítása megnyitásának. A színvonalas tárlatot
Mindszenti Lászlóné, a kör egyik
alapító tagja ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe, és a Padkaporos Táncegyüttes négy táncosa varázsolta

el a nézőket. Előtte azonban a félegyháziak és a debreceni küldöttség megkoszorúzta Laci bácsi és
Ujváry Zoli bácsi mellszobrát.
Más okból is kiemelkedő volt ez
az alkalom, ugyanis a Kiskunfélegyháza képviseletében jelenlévő
Rosta Ferenc alpolgármesternek
itt adták át az utolsó erdélyi polihisztorról, Brassai Sámuelről
elnevezett Brassai művészeti díjat. Az indoklás szerint „A Holló
László-díj kuratórium elnökének,
a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Gimnázium volt igazgatójának,
Kiskunfélegyháza
alpolgármesterének a képzőművészeti kultúratámogató
tevékenységéért, Holló László emlékének
ápolásáért, éveken keresztül
maradandó értéket teremtő
kimagasló munkájáért” adományozták az elismerést.
Rosta Ferenc szívet melengető gesztusnak nevezte a díjat,
ami – fogalmazott – a 2015-ben
átvett Holló László-díjjal együtt
arra ösztönzi, hogy még nagyobb
odaadással végezze a Holló László örökséget, a művészeteket és a
művészeket pártoló munkáját.

„Láng van a szívemben…”

Gazdag programok

A „Láng van a szívemben…” sorozat keretében Hideg János
László magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus tartott
előadást a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban a költő szerelmes költészetéről április 7-én, csütörtökön a Hattyúházban.

Eseményekben, előadásokban, kirándulásokban gazdag
esztendőt zárt a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Erről Kapus Béláné elnök számolt be a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban megtartott közgyűlésen. A tagság néma felállással tisztelgett az elhunyt tagok előtt, majd a kitüntetetteket és a születésnaposokat köszöntötték virággal. Kállainé
Vereb Mária pedig az idei év programját ismertette.

Az előadó szerint nehéz téma,
hiszen nem jellemző, hogy erről bővebb ismeretünk legyen,

illetve az információk javarésze
az úgynevezett apró betűk között található meg. Véleménye
szerint az olvasók legtöbbször
sztárokként, idolokként tekintenek az írókra, költőkre, a diákok
pedig érettségi tételként. Ezt a
falat szerette volna előadásával
ledönteni. Vallja, hogy minden
mű tartalmaz minden fájdalmat,
ott van minden egyes sorában.
Számos Petőfi verset idézett,
bemutatta a család történetét is,
sok-sok fotóval.

Elmondta, hogy az idei programtervet a helyi évfordulók
és a tagság ajánlásával állították össze. Az első negyedévben
már számos esemény valósult
meg, így pl. a Móra-felolvasónap az általános iskolások és a
civil szervezetek részvételével.
Tevékenyen bekapcsolódnak a
Petőfi-emlékévek programjába:
január 20-án, a Himnuszmondó
versenyen a középiskolások szabadon választott Petőfi verseket
mondtak el, februárban megküldték felhívásukat Bács-Kis-

kun megye Petőfi-emlékhelyei
iskoláinak, ahonnan 3 fős diákcsoportokat várnak, s egy videofilmben Petőfi-emlékhelyük
bemutatását kérték. Meghívták a
határon túlról Segesvár és Koltó
iskoláit is. A Mi Petőfink diáktalálkozóra november 12-én kerül
sor a városházán.
Április 11-én, a költészet
napja jegyében a Petőfi Sándor Városi Könyvtárral közösen
Petőfi-felolvasónapot tartottak
a városvezetés, a város középiskoláinak, a Nyugdíjasklubok
Egyesülete, a Móra-egyesületek
és a Petőfi Bajtársi Egyesület
tagjainak részvételével.
Szintén ezen a napon a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárral közösen meghirdették a Petőfi rajzpályázatot a város alsó tagozatos
diákjai számára Petőfi illusztrációk készítésére, az értékelést és a
kiállítás megnyitót október 8-án
tartják a Hattyúházban.
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Az Év Vállalkozója – Somogyvári Péter Mátyás
Az Év Vállalkozója-díj szakmai
elismerést vehette át Somogyvári Péter Mátyás autómentő,
egyéni vállalkozó idén márciusban, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) XXII. Vállalkozók Napja
rendezvényén. Az elismerésben a FUVOSZ (Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége)
felterjesztése alapján részesült a vállalkozó.
Somogyvári Péter neve nem ismeretlen a félegyháziak előtt: három
évtized óta számíthatnak rá autómentőként és jótékonysági kezdeményezések rendszeres támogatójaként is. Mindezekért 2020-ban
„példamutató, szorgalmas munkája, városunk biztonságának
megteremtésében vállalt szerepe
elismeréseként” Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele kitüntető díjban részesült. Beszélgetésünk során az
is kiderült, hogy erre különösen
büszke.
– Mióta él Kiskunfélegyházán?
– 1985-ben jöttem a városba.
Korábban Kisteleken dolgoztam
szállításvezetőként. Amikor ide
költöztem, a Csillag vendéglőben
zenéltem és mellette taxiztam.
Az autómentéssel egy gazdasági munkaközösségben kezdtem
el foglalkozni. Miután megnősültem, abbahagytam a zenélést és
1988-tól már csak autómentéssel
foglalkozom.
– Több mint három évtized
telt el azóta. Hogyan foglalná
össze ezt az időszakot?
– 30 éve vagyok autómentő,
önálló egyéni vállalkozó. Egyedül
kezdtem, majd idővel felfejlődött
a cég: összesen három kocsival és
négy alkalmazottal dolgoztunk. A
Covid alatt ez egy kocsira és egy alkalmazottra szűkült, és jelenleg is
ez a helyzet. Mindig törekedtem kijelölni az élet sarokpontjait, vagyis
az igazán fontos dolgokat, és úgy
élni, hogy megfeleljek a magam támasztotta elvárásoknak. Eszerint
mindenek felett áll a család és a
mindennapi munka mellett belső
igényemmé vált a szakma fejlődésének, előmenetelének szolgálata.
Ezért próbálok tenni is. Többek között a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségének tagja, jelenleg
elnökségi tagja és az etikai bizottság elnöke vagyok. E minőségekben, és saját tevékenységemben
is az autómentő szakma érdekeit
igyekszem képviselni. Büszke vagyok arra, hogy 30 év óta a nevem

fémjelzi a vállalkozásomat, és a
bankszámlaszámom, telefonszámom is változatlan.
– Milyen aktuális kihívások
megoldásán dolgozik jelenleg a
szakmai, érdekvédelmi szervezetek képviseletében?
– Az autómentés jelenleg nem
szakma. Azon dolgozunk, hogy
ezen változtatni tudjunk, mert
enélkül elképzelhetetlen a minőségi változás. Az országban 380-400
bejegyzett vállalkozás dolgozik hivatalosan, de sajnos vannak úgynevezett hiénák is. Ahhoz, hogy minden ügyfél korrekt és színvonalas
szolgáltatásban részesüljön, arra
van szükség, hogy mindenki azonos feltételek mellett dolgozzon a
szakmában. E téren nagy előrelépés lehet azoknak a szakmai szigorításoknak a bevezetése, amelyek
nemsokára érvénybe lépnek. Nevezetesen, hogy az autómentéshez
is szükség lesz vállalkozásirányítói
végzettségre, fuvarozói engedélyekre, illetve meg kell majd felelni
a tachográfkötelezettségeknek is.
Örömmel töltene el, ha pályafutásom alatt sikerülne elérni, hogy ez
a munka szakmává emelkedjen,
és ennek – megítélésem szerint –
megvan a realitása is.

– Milyen a jó autómentő?
– Azt szokták mondani, hogy
ez a munka az őrültek sportja.
Ugyanis rendkívül fontos, a gyors
reagálás, a jó problémamegoldás
és a stressztűrés. A minőségi
szolgáltatás éjjel-nappal elérhető, stabilan működik, empátiával
rendelkező emberekkel dolgozik.
Ha hívás jön, azonnal indulni kell.
Akkor is, ha a vasárnapi ebédet,
vagy a karácsonyi ünneplést kell
félbeszakítani. A jó autómentő
mindenekelőtt gyorsan odaér az
ügyfélért és maximálisan együttérző. Amikor megérkezünk, ideges, bánatos, gyakran síró embereket találunk. Én mindig úgy
gondoltam, hogy akkor végzem
jól a dolgom, ha az utazás végére sikerül megnyugtatni őket: a
balesettel, vagy a műszaki hibával nem áll meg a világ, a probléma megoldható. Az én cégem
mindenkivel szerződésben áll, aki
Magyarországon assistance szolgáltatást végez és ott is a kiemelt
vállalkozók közé tartozunk, ami
adódik a mögöttünk álló 30 évben kiharcolt jóhírből. Ha ezzel a
tapasztalattal adhatnék egyetlen
tanácsot az autótulajdonosoknak,
az az lenne, hogy vegyenek igény-

be assistance szolgáltatást, mert
védelmet és biztonságot ad.
– Két évvel ezelőtt Kiskunfélegyháza képviselő-testülete elismerő oklevelét vehette
át. Ennek odaítélését szakmai
munkája mellett minden bizon�nyal az a szándék is vezérelte,
hogy így mondjon a város köszönetet a jótékonysági, közösségi ügyek önzetlen felkarolásáért. Hogy fogadta a gesztust?
– Erre az elismerésre vagyok a
legbüszkébb, mert annak a 30 ezres közösségnek az elismeréséről
van szó, akik között élek, akik jól
ismernek és tisztelnek.
–
Mit
jelent
Önnek
Kiskunfélegyháza?
– Az otthonomat. 1985 óta köt
ide az életem. Közben megnősültem, felnőttek a gyerekeim, három
lányomtól és egy fiamtól három fiú
egy lányunokám van. Feleségemmel 36 éve élünk együtt ebben a
városban, a munkám miatt ő volt a
bázis a családban. Két gyermekem
él itt, a többiek Budapesten és Szegeden. Az itt töltött évtizedek alatt
megszerettem a várost és megszeretett a város engem. Ma már
tősgyökeres félegyházinak vallom
magam. 
T. T.

8

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2022. április 15.

Húsvét az otthontól távol: városunkban élő,

A háború elől menekülő ukrán családoknak segített Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata is. Jelenleg körülbelül 10 család
él városunkban, többségében asszonyok és gyermekek, hiszen
a nagykorú férfiakat nem, vagy csak nagyon nehezen engedik
ki Ukrajnából. A befogadás azóta is folyamatos, így a jelenlegi
létszám napról-napra változik. Bajzák Andrea, az önkormányzat
ifjúsági referense, a menekültek megsegítésére felállított városi
csoport egyik tagja elvitt néhány családhoz. Velük beszélgettünk.
Az első család feje, Erzsike már
dolgozott itt öt éven keresztül a
vágóhídon. A koronavírus-járvány
miatt ez a munka megszakadt, de
a lánya és két nagykorú unokája
már itt dolgozik két éve. A háború
borzalmai elől menekülve, a család
gyermekeivel együtt érkezett egy
hónapja városunkba. Amikor megérkeztünk éppen meszelt, a nyári
konyhát alakítja ki, egy kisebb, a
ház melletti helyiséget alakítanak
át, ahol a jó idő beköszöntével
készülhet az ebéd, ahol a házias�szony saját birodalmat kap.
– Itt biztonságban vagyunk,
rendben vagyunk, Andiék nagyon
sokat segítettek, köszönet Ódor
László úrnak, Editkének és az
egész városvezetésnek. Mindig jó
gondolatom volt a félegyházi népről – mondta, majd a nyári konyha
helyiségét mutatja büszkén, amit
frissen meszelt ki előtte.
Erzsike, Dávid, Józsi, Kamilla, Jázmin, Mirella, Jónás, Norbi, Otti és Joli: ők 10-en laknak
egy, az önkormányzat által nyújtott
házrészben, ahol a család legfiatalabb tagja egy kisbaba, aki már
itt született Kecskeméten, röviddel azután, hogy megérkeztek
hozzánk.
– Azt a szeretetet, amit kaptam
már az elején, nem felejtem el,
amíg élek – mondta Erzsike sírva.
Mindent ott kellet hagynunk, ahol
születtünk, ahol nevelkedtünk, ahol
felépültünk, ahol megöregedtem.

Mindent. Sietni kellett, mert nagy baj
volt. A legnagyobb
unoka, Kamilla már
mindenórás kismamaként menekült,
másnap megszült
Kecskeméten. Az ő
párja maradt otthon, Kárpátalján.
A férfiak bujkálnak
az erdőben. Félnek,
hogy összeszedik
őket és viszik. A babát még nem látta,
csak fotón – mondták. Első család
volt, akik segítséget
kértek a várostól.
Nag y d o b r o n y b ó l
érkeztek. Erzsike

rögtön virágokat ültetett, amikor
beköltöztek. Büszkén mutatta meg
nekünk, hogy milyen szép kertet
gondoz és cserepes virágai is illatoznak az ablakban. A házban
szép rend fogad bennünket, ott
jártunkkor ebédet főzött a családnak, káposztás paszuly készült.
Minket kávéval, üdítővel kínált, láthatóan örült a látogatásnak. Szépen berendezkedtek, mindenkinek
van helye. Erzsike a család feje,
a főnök, gyakorlatilag rajta múlik
minden. Számára a családi kötelék
örök és eltéphetetlen, bármire képes lenne az övéiért.
Kamilla, a büszke édesanya
megmutatta újszülött babáját,
Mirellát. Próbálja minél otthonosabbá varázsolni a hajlékot, kidíszítette a kislány szobáját, berendezkedtek. Mindent adományból,
hiszen gyakorlatilag egy bőrönddel
érkezett az új életébe, ahol azonnal
anya lett. Kamilla nagyon szeretné egyesíteni a családot, minden
vágya, hogy gyermeke édesapja is

velük lehessen, de ez még sajnos
várat magára.
A húsvétról kérdezem őket és
mosolyogva mesélik, hogy otthon
mindig hímeselnek, a fiúk jönnek
locsolni, verset mondanak. Régi
szokás szerint, hagymalevéllel főzik a tojást, harisnyába teszik és
petrezselyemlevéllel díszítik. Az
ünnepi étel ilyenkor sonka, hal,
leves, rántott hús vagy fasírt. Az
idei húsvét hogyan telik majd, azt
nem tudják. A templomba biztosan
mennek, oda nálunk is rendszeresen járnak.
Közben megtudom, hogy négyen dolgoznak a 10 fős családból,
ők teremtik elő a megélhetéshez
szükséges kevés pénzt. Azt mondják, hogy mindenünk megvan nekik
és az önkormányzatnak köszönhetően, amiért nem győznek hálásak
lenni. Ahogy Erzsike fogalmaz:
– Így tudunk létezni egy idegen
városban.
A beszélgetés során felidézik
az érkezést: vonattal jöttek, nagyon meg voltak ijedve. Józsit, a
legidősebb unokát úgy kellett átcsempészni a határon, hiszen ő
már nagykorú és nem hagyhatta
volna el az országot. Volt olyan
momentuma is az utazásnak, amikor géppisztolyt fogtak rá – meséli
sírva Erzsike. Aztán folytatja a történetet: – Megfogadtam Istennek,
hogy ha Józsikát átengedik a határon, még a betont is megcsókolom.
Letérdeltem és megcsókoltam a
betont. Jöttünk nagy álmosan,
éhesen, pénz nélkül és Cegléden
vártuk a vonatot, amikor ott egy
hajléktalan ember kérdezte, hogy
honnan jöttünk, miért vagyunk itt.
Elmeséltem neki, mire megkérdez-
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, Ukrajnából menekült családoknál jártunk
Amennyiben anyagilag segítenék a városunkban élő kárpátaljai családokat, az alábbi
számlaszámon tehetik meg:
Sorsocskák – a Kárpát
Medencei
Gyermekekért
Alapítvány
OTP 11732071-20053842
Közlemény:
Kárpátaljai gyermekekért

te, hogy szeretnék-e inni egy kávét.
Arra gondoltam, hogy ő hajléktalan, nincs hol laknia és még venne
nekem egy kávét. Nem akartam
elfogadni. Az ember felállt, elment
és hozott nekem egy kávét. Én
kaptam Záhonyban egy narancsot,
azt neki adtam. Ilyen a mi történetünk – emlékezett vissza Erzsike.
Egy órával később egy másik
családhoz érkezünk. Itt két fiatal
fiúval és egy hölggyel, Rozikával
ismerkedek meg. Ő mos, főz a
családnak, amíg a többiek dolgoznak. Munkács és Beregszász
között, Gáton élnek. Ott maradtak a család férfitagjai, őket nem
engedték át. Róluk nagyon kevés
információjuk van azóta. A két
fiú közül az idősebb, Pali gitározott, amíg ott voltunk. Elmesélte,
hogy valamikor a gyülekezetben
tanult meg a hangszeren játszani,
ezt elhozhatta Magyarországra.
Február 26-a óta vannak itt, nagyon vágyik már haza. A kisebbik
fiú, Dominik nem szeretne velük
hosszan beszélgetni. Megmutatta
az ágyát és hallgatta a felnőttek
beszélgetését. Rozika elmeséli, hogy otthon nagyon szerették
a húsvétot, de itt nincs kedvük
ünnepelni. Bíznak abban, hogy
nemsokára visszatérhetnek szülőfalujukba. Az otthoniak szerint
májusra véget ér a háború és újra
együtt lehet a család.

Kicsivel később Erzsébetet és
Veruskát ismerem meg. A ház,
ahová egy helyi jólelkű férfi befogadta őket, összesen 10 embernek
ad otthont egy ideje. A család férfi
tagjai, Veruska férje is otthon maradt, ő Donyeckben van, elvitték
katonának és nagyon aggódnak
érte. Sajnos a róla érkező információk ritkák és hiányosak, de amikor
lehetősége van, ír a családjának,
hogy megnyugodjanak.
Erzsébet elmondta, hogy sajnos
a háború vége sem hoz majd békét számukra. Ahonnan jöttek, ott
már a kettős állampolgárságúakat
is korlátozzák, nem tudnak átjönni
Magyarországra. Állítása szerint
most nagyon neheztelnek az ukránok a kárpátaljai magyarokra,
zászlóikat is levették Beregszászon
és arra kérik őket, hogy menjenek
Magyarországra és éljenek ott.
– Magyarok vagyunk, mi oroszul
nem tudunk, a gyerekeink magyar
iskolába járnak! Ezért haragszanak
ránk. Itt nagyon rendesek velünk,
segítenek rajtunk, konzerveket
hoztak – sírta el magát. Azt mondja, hogy nem szeretnének visszatérni Ukrajnába. Hozzátette: – Én
azt szeretném, hogy lássa a világ,
hogy én magyar vagyok, az anyukám magyar, származásom magyar. Munkácson születtem. Szeretünk itt, ha háziállataink nincsenek
is, már két nyuszit szereztünk.

A húsvét témája itt is előkerül.
Elmesélik, hogy az ünnepen pászkákat sütnek, ami egy édes kalácsféle, sokszor mazsolával. Sok túrót
esznek arrafelé. Jellemzően készítenek fokhagymás puha sajtot,
főtt tojással, ezt kenik a kenyérre.
Természetesen a sonka is kedvelt
étel ilyenkor. Közben megismerem
az egyik nagy kedvenc, a „haluska” receptjét is: ez gyakorlatilag

egy szalonnás, hagymás, zsíros
krumplis tészta, amit nagyon sokszor készítenek és állításuk szerint
nagyon finom.
Megismerem még Erikát, akitől
megtudom, hogy 20 éves lányával élnek Kiskunfélegyházán és
mindketten dolgoznak. Jól érzik itt
magunkat, de hiányzik az otthon.
Nagyon várják már, hogy hazamehessenek. A férjéről nem tud semmit, valahol bujkál Ukrajnában.
Könnyes szemmel mesélt az otthoni húsvétokról, amikor az egész
család együtt volt, és amire most
mindennél jobban vágyik.
Bajzák Andrea végezetül elmondta, hogy rengeteg felajánlás
érkezett a lakosságtól. A kommendáns hivatal épületében tárolják az
adományokat, ahol bútorok, ruhák,
cipők, használati tárgyak közül választhatnak a rászoruló családok.
Használati tárgyakat, tartós élelmiszereket továbbra is szívesen
fogadnak, ezekre van most a legnagyobb szükség.
Z. A.
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Petőfi kávé Félegyházáról

felhasználásával készített italt
gyakran fogyasztotta a Pilvax kávéházban. Ha tehette, a mi püspökkenyerünkhöz hasonló, úgynevezett deákkenyeret mártogatott
bele. A tejfölös és a fűszeres mokkakávé is felkerült az itallapunkra,
kiegészítve egy Petőfi capuccinóval, aminek sajátossága a tetején
álló habra fahéjból, vagy kakaóból
mintázott Petőfi arckép. Valamenynyi Petőfihez kötődő termékünket
sötét pörkölésű kávéból készítjük
– foglalta össze Annamária, aki
azt is elárulta, hogy a kávékat Dobos Zsuzsanna keramikusművész
által készített egyedi csészékben
szolgálják fel.
Ezzel immár háromra bővült
Félegyházán azoknak a helyszíneknek a száma, ahol a Petőfi
emlékek nyomán járó felfedezők
megpihenhetnek, és egy menü,
desszert, vagy kávé elfogyasztásával is adózhatnak a zseniális költő
emlékének.
T. T.

TISZTA SZAVAK

TISZTA SZAVAK

tiszta szavak

tiszta szavak

ÉPÍTSÜNK HIDAT

ÉPÍTSÜNK HIDAT

Újabb elemmel bővül a Petőfi
Emlékév tiszteletére összeállított kiskunfélegyházi gasztronómiai kínálat. A Petőfi kávé
április 11-én, a Költészet Napján jelent meg az Anno Kávéház kínálatában, és ezt követően bárki számára elérhető
lesz.

Gyenesné Papdi Annamária barista, a kávéház tulajdonosa elmondta, hogy jelenleg is sokfajta
különleges kávét készítenek, és a
kínálatot folyamatosan gazdagítják. A Petőfi Emlékévhez kapcsolódva szerettek volna egy kifejezetten Félegyházára jellemző kávéval
előrukkolni, de nem talált olyan
jellegzetes összetevőt, ami ehhez
méltó és megfelelő alapot adott
volna. Így merült fel névadóként a
városhoz ezer szállal kötődő Petőfi Sándor.

építsünk hidat

építsünk hidat

– Kutatómunkába kezdtem, amihez nagyon sok segítséget kaptam
a könyvtártól és a Tourinform iroda munkatársaitól. Így találtam
rá például arra a forrásra, amely
szerint Petőfi „tejföllel” itta a kávét. Hozzáteszem: itt nem a mai

értelemben vett tejfölről, hanem
a felforralt tej föléről van szó. A
költő ezt tette előszeretettel a kávéjába. Egy másik forrás fűszeres
mokkakávéról tesz említést. Ezt
az alkoholos kávélikőr jellegű, különleges eljárással, ánizs és fahéj

Ismerős Arcok koncert
Kiskunfélegyházán

Szenior tornát indít április
20-án, szerdán az Egészségfejlesztési Iroda. A foglalkozásokat Fliszár Dóra
edző vezeti, a 6 alkalmas,
nagyjából 45 perces tornára
várnak minden 65 év feletti
érdeklődőt a Móra Ferenc
Művelődési Központban.

Ki ne ismerné az Ismerős Arcok emblematikus Építsünk
hidat című dalát, amely oly
sokszor hangzott már el két
évtized alatt a Kárpát-medence legkülönbözőbb pontjain –
Dunaszerdahelytől Csíkszeredáig – kifejezve a magyarság
összetartozását és kulturális
kapcsolódását.
A Petőfi Kulturális Ügynökség
Nonprofit Zrt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és
képviseletében nyílt pályázatot
írt ki a Kárpát-medencei magyar
zenei klubhálózat kialakításának
ösztönzésére, a hazai és határon
túli magyar könnyűzenei, világzenei és jazz előadók és produkcióik szoros együttműködésének
támogatására.
A kitűzött cél megvalósításának érdekében az Ismerős Arcok zenekar „Építsünk hidat…”
címmel az erdélyi Transylmania,
valamint a felvidéki KOR-ZÁR
együttessel közös koncerteket
ad, melynek egyik állomása a
2012-ben az Év Vidéki Klubja
címet elnyert kiskunfélegyházi
ROCKTÁR klubban lesz, ami elkötelezett mind a hazai, mind pedig
a határon túli könnyűzenei együttesek és produkciók magyarországi népszerűsítésében.

Szenior
HIDAT
torna

„É P Í T S Ü N K

KiSKunfélegyháza
Rocktár (Kossuth Lajos u. 35.)

Szombathely
2022. 04. 23.

AGORA - Művelődési
és Sportház
PROGRAM:
18.30 kapunyitás
2022.
04. 29. 20.00

19.00 Kor-Zár és Vadkerti Imre
Vendégek:
20.00 TransylMania
Karácsony James (LGT) • Bér Zsolt (trombita)
21.00 Ismerős Arcok
Stencli Tamás (alt szaxofon) • Abbas Murad (harsona)
A programváltoztatás
jogát
fenntartjuk!
JEGYEK:
3.990- elővételben,
4.490-napján
a koncert napján
Kapunyitás:
19:30
• Jegyár: 3.990elővételben,
4.490- a koncert
JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Tourinform
Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos u. 1.
Jegyelővétel: AGORA
- Jegyiroda
(Március 15. tér
5.), www.rock1.hu/ismerosarcok
E-zene Hangszerbolt Kecskemét, Jókai u. 44.• ONLINE: a Rock1.hu rendszerében: https://jegy.rock1.hu

Főtámogató:

IA Kiskunfelegyhaza 2022MAR.indd 2

2022. 03. 21. 13:20:09

Fliszár Dóra megkeresésünkre
elmondta, hogy egy átmozgató
jellegű, könnyed tornára számíthatnak a jelentkezők. Korábbi
mozgásos foglalkozások alkalmával merült fel a probléma,
hogy néhány gyakorlatot már
nehézkesebb elvégezni a szenior
korosztálynak. A kéztámaszok
nem mentek, kötöttek voltak az
ízületek. Ekkor született meg a
szenior torna ötlete, amelynek
a célja, hogy eszközök nélkül,
egyszerű gyakorlatokkal, minimális terheléssel mozgassák át
az ízületeket és izmokat olyan
nem titkolt céllal, hogy az említett korosztályban is a heti rutin
részét képezze a későbbiekben
a mozgás, a torna. Ezek a gyakorlatok a megelőzést szolgálják
elsősorban, a mozgékonyságot,
rugalmasságot fokozzák.
Bejelentkezni a 06-70/45025-46-os számon lehet, a szervezők kérik, hogy kényelmes ruhát vigyenek a foglalkozásokra.
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Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók
Elérkezett az április, amikor
a nagycsoportos korú gyermekek szüleinek választaniuk
kell, hogy melyik általános iskolába íratják be csemetéiket.
Ez olykor nehéz döntés: intézményt, osztályt, vagy tanítót
válasszunk?
Cikksorozatunkkal szeretnénk
megkönnyíteni a döntést, így folyamatosan közzétesszük a legkisebbeket váró osztályfőnökök bemutatkozását. Első alkalommal a
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola két pedagógusa:
Jernei Anikó és Csankovszki
Márta osztotta meg gondolatait
lapunkkal.
A beszélgetést Jernei Anikó
kezdte, aki elmondta, hogy kolleganőjével közösen azon az állásponton vannak, hogy egy elsős tanító
néni munkája tele van szépséggel,
de ugyanakkor az egyik legnehezebb feladatot látják el.
– Meg kell szerettetnünk a tanulást a kicsikkel, szimpátiát,
bizalmat kell kialakítanunk a szülőkkel és a gyerekekkel egyaránt.
Személyes tapasztalatom is van
az iskolakezdéssel kapcsolatban,
ugyanis az én gyerekem tavaly
kezdte az első osztályt. Tudom,
hogy a szülők és a gyerekek is tele
vannak kérdésekkel, kételyekkel,
félelmekkel, ezért a mi munkánk
nagy részét az első időszakban az
teszi ki, hogy megpróbáljuk kön�nyedebbé tenni mindenki számára
az általános iskolába való beilleszkedést, az átállást az óvodai létből.
Anikó szerint a szülőkkel való

együttműködés elengedhetetlen a
sikeres, közös munkához. Óvó- és
tanítóképző főiskolát végzett, ami
véleménye szerint nagy előnyt jelent tanítói munkájában. Mostanában a gyerekek nagy többsége négy
évet jár óvodába, ami kedvező az
érettség szempontjából. Az évek
során megkapják a kellő alapokat
az óvodapedagógusoktól, akik kiválóan felkészítik őket az iskolai
életre. Erre az alapra már egyszerűbb építkezni.
– Az intézménybe bekerülve a
legelső lépés a szociális képességek fejlesztése, egységbe hozatala,
ugyanis a különböző csoportokból,
családi háttérből érkező gyerekeket egy jól működő osztályközösséggé kell kovácsolnunk. Egyúttal

játékos módon fel kell mérnünk
az egyéb részképességeket, és ha
szükséges, fejleszteni azokat. De
a legfontosabb, hogy a bizalmukat
elnyerjük.
Anikó az általános tantervű osztály – informatikai képzésű csoport
osztályfőnöke lesz. A matematika
tantárgy kiemelt figyelmet kap,
legyen szó tehetséggondozásról,
vagy igény esetén felzárkóztatásról – foglalta össze Jernei Anikó.
Csankovszki Márta, a leendő
ének-zene emelt szintű osztály
tanítója vette át a szót. – Lassan
35 éve vagyok a pályán és saját
tapasztalatból tudom, hogy mit jelent szülőnek és gyereknek az általános iskolai évkezdés. Mind a három gyermekem iskolakezdésekor

Hangszerbemutató a Rocktárban
Első alkalommal április 6. és
8. között rendezték meg Kiskunfélegyházán, a Rocktárban
a Hangszert a kézbe elnevezésű kiállítást. Az esemény a
Hangszeresek Országos Szövetségének és a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Programjának
összefogásaként
valósult meg.
A háromnapos eseményt dr. Ónodi Izabella, önkormányzati képviselő, a Kiskunfélegyháza Önkormányzata Művelődési és Szociális
Bizottság elnöke, a Sorsocskák –
a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány elnöke, Cselőtei László, az NKA Hangfoglaló Program

magam is aggódtam, nehezebben
éltem meg ezt az időszakot. Nagyon szeretném tapasztalataimat
átadni a leendő tanítványaimnak
és szüleiknek. Úgy gondolom, hogy
csak mindannyiunk együttműködése vezethet sikerhez. Kiemelt
figyelmet fordítunk a kollégákkal arra, hogy a közös élmények,
programok, hangversenyek, ünnepségek során együtt, egymásért
kihozzuk magunkból és a másikból
is, a legjobbat. A Batthyány iskolában a lélek nagyon fontos! Ez a
szemlélet megtérül, hiszen évek
múltával is visszatérnek hozzánk
egykori diákjaink. Azt hiszem, ennél nagyobb elismerés nem is kell
egy pedagógusnak.

V. B.
kollégiumának vezetője valamint
Ónodi Árpád, a Rocktár vezetője
nyitotta meg.
Hazánkban 2017-ben indították útjára a kezdeményezést,
amelynek eddigi rendezvényein
körülbelül 140 hangszert és hangtechnikai eszközt mutattak be,
illetve ingyenesen próbálhattak
ki a látogatók. Az indulás óta 52
alkalommal, 209 kiállítási napon,
hozzávetőleg 120 ezer látogatót
vonzott a sorozat. A Hangszert a
kézbe program célja, hogy a fiatalok betekintést nyerhessenek a
hangszeres zenélésbe, éneklésbe,
vagy éppen zenetanulásba a szakemberek segítségével. A mostani,
53. alkalmon összesen hét szekcióban vehették kézbe, szólaltathatták meg a vendégek a különböző
hangszereket.
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Megkezdődött a felkészülés
a János Vitéz táncjátékra
Nagyszabású előadásra készül
újra a Félegyházi Táncszínház.
Petőfi Sándor: János Vitéz
című művének színpadra írt
táncjátékát szeptember 3-án,
szombaton 20 órától láthatja
majd a közönség, az előadás
egyben a Petőfi 200 emlékév
kiskunfélegyházi nyitóelőadása is lesz a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokban.
A társulat első megbeszélését
virágvasárnapon, április 10-én
tartotta a Padkapros Házban.
Kovács-Csonka Szilvia, a Félegyházi Táncszínház Kulturális
Egyesület elnöke örömmel köszöntötte a megjelenteket, ismertette
az előadás részleteit. Elmondta,

hogy az előadást egy tábor előzi
meg a Borsihalmi Művésztelepen.
Itt testileg-lelkileg rákészülnek az

eseményre, és tulajdonképpen reggeltől-estig próbák várnak a résztvevőkre, míg a végső simítások is

30 éves a Kiskunfélegyházi
Mazsorett Egyesület
Három évtizede már, hogy üde
színfoltként gazdagítja a város
kulturális életét a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület,
amely 1992. február 29-én,
Jankovszki Zoltánné Andrea
vezetésével alakult meg. Az ő
segítségével elevenítettük fel
a jeles évforduló kapcsán a
meghatározó pillanatokat.
– Mit jelent a mazsorett szó és
honnan ered ez a mozgásforma?
– Franciaországból indult hódító
útjára a mazsorett, ami botforgató
lányokat jelent. Nehéz definiálni,
hogy tánc, vagy sport, mert tulajdonképpen mind a kettő. Kecses,
ritmusos mozgást igényel, azzal
együtt, hogy fizikailag megterhelő
a menetelés közbeni botforgatás.
Nagyon fontos a látvány szempontjából a lányok szinkronmozgása a
zenére. A menetelés ritmusát a fúvószenekar játéka adja.
– Mikor és hol találkozott először a mazsorettel?
– Az első csoport körülbelül
negyven évvel ezelőtt alakult meg
Nyíregyházán. Mikor először láttam mazsorettes fellépést, megfogalmazódott bennem, hogy ezt
én is elhozhatnám Félegyházára.
Matematika és testnevelés szakos
tanárként végeztem, így a sport
és a mozgás mindig kiemelt szerepet töltött be az életemben,

amellett, hogy a ritmikai készség,
a térlátás előnyt jelentett ebben a
szakmában.
– Hogyan alakult meg a
Kiskunfélegyházi
Mazsorett
Egyesület?
– Akkoriban edzettem egy lányokból álló tornászcsapatot, akik
nagyon ügyesek, tehetségesek voltak. Kecses volt a mozgásuk, jól
eredményeket értek el. A férjem
és a sógorom pedig karvezetőként
igazgatták a Kiskunfélegyházi Fú-

vószenekar életét, így kézenfekvő
volt az együttműködés lehetősége. Azóta is szoros kapcsolatban
áll a két egyesület egymással.
Számos közös verseny, fesztivál,
rendezvény van a hátunk mögött,
és ezekből rengeteg élményt merítettünk mi felnőttek éppúgy, mint
a csapattagok. Elvégeztem a mazsorett oktatói tanfolyamot, amit a
Magyar Táncművészeti Főiskolán,
moderntánc szakirányon szerzett
diploma követett. Folyamatosan

megtörténnek. A tábor előtt is rengeteget próbálnak a szereplők. A
darabot élőzenés kísérettel láthatja a közönség, a vajdasági Juhász
zenekar közreműködésével.
Papp Nóra koreográfus a szereposztást is ismertette, amit nagy
tapssal fogadtak a megjelentek:
Petőfi Sándor – Gombás Bende,
Kukoricza János – Babos Dániel,
Iluska – Kovács Krisztina, Boszorkány – Brimo Widad, Bíró –
Koso Borisz, Magyar sereg vezére
– Dankó Dominik, Francia király
– Kátai Tibor
Megtudtuk, hogy elég szerteágazó lesz az előadás: somogyi,
nagyecsedi, moldvai, bukovinai,
gömöri táncokat is láthat majd a
közönség.
A művet táncjátékra átírta Kátai
Tibor és Papp Nóra rendező-koreográfus, zenei szerkesztő: Juhász Gábor, zenei kíséret: a vajdasági Juhász zenekar.

Z. A.
hirdettük a felvételt a csoportba,
mert a családi életbe olykor nehezen volt beleilleszthető a délutáni
több órás elfoglaltság, és a hétvégi
gyakorlások, fellépések sora. Volt,
aki nem tudott ezzel a rendszerrel azonosulni és inkább a kilépés
mellett döntött. De szerencsére
voltak olyan csapattagok is – ma
már anyukák –, akik hosszú évekig
sikerre vitték a csapatunkat.
– Mikor volt az első sikeres
fellépésük?
– A megalakulásunkat követően
az akkori városvezetés teljes mértékben támogatta a munkánkat, így
Félegyházán viszonylag gyorsan
megismertek bennünket. Az első
nemzetközi sikerre 1994-ig kellett
várni, amikor Veronában léptünk
fel egy farsangi fesztiválon. Ezután
sorra jöttek a belföldi, és külhoni
felkérések egészen a Covidig. Az
elmúlt években elmaradtak rendezvények, nem tudtunk a külföldi
meghívásoknak eleget tenni. De
reméljük, hogy mostantól minden
más lesz.
– 30 év elteltével melyek az
aktuális célok?
– Jelenleg három csoport működik: egy alsós, egy felsős, illetve egy
felnőtt korcsoport. Lassan elérkezettnek látom az időt arra, hogy átadjam a stafétabotot a következő
generációnak. Retkes Vanessza
egykori tanítványom szintén elvégezte a mazsorett oktatói tanfolyamot, nagyon bízom benne, hogy
hamarosan átadhatom neki a csapatot, én pedig a háttérből figyelhetem a jövő sikereit.

V. B.
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KULTÚRSAROK
Április 19-étől 23-áig

Április 23., szombat 15-től 20 óráig

Ökohét a könyvtárban

TÁRSASJÁTÉK KLUB Társas kikapcsolódás
családok és baráti társaságok számára.
Előjelentkezés szükséges Fekete Krisztiánnál a
76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ

Április 19., kedd 10 óra
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja.
Vendég: Papp Anett, BioMami.
Városi könyvtár

Április 19., kedd 17 óra
Klíma és történelem címmel Veliczky László
előadása. Városi könyvtár

Április 20., szerda 10 óra
Fenntartható életmód címmel a Jane Goodall Intézet
interaktív előadása meghívott középiskolások
számára a Zöld könyvtári esték előadás-sorozat
keretében. Támogató a Nemzeti Kulturális Alap.
Városi könyvtár

Április 21., csütörtök 16 óra
Félegyházi TSI – Monor SE U16-os fiú bajnoki
kosárlabda-mérkőzés. Városi sportcsarnok

Április 21., csütörtök 17 óra
A földrajzi szabadegyetem előadás-sorozat
vendége dr. Tarjányi József, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja.
Előadásának címe: Zambia természeti csodái.
Városi könyvtár

Április 21., csütörtök 18 óra
Bedő Imre – „Párkapcsolatból szövetség” című
előadása a Borostyán Ház szervezésében.
Belépődíj: 2500 Ft/fő. Művelődési központ

Április 22., péntek 9-től 12 óráig
FÖLD NAPI JÁTSZÓHÁZ
Játékos környezetvédelmi foglalkozások szervezett
kisiskolás csoportoknak
Művelődési központ

Április 25-étől 29-éig
(hétfőtől péntekig)
Óvodások hete a GyermekBirodalomban.
Az előzetes regisztráció alapján érkező
csoportok a délelőttök folyamán játékos
foglalkozásokon vehetnek részt, amelyek témája a
környezetvédelem. Városi könyvtár

Április 25., hétfő 18 óra
QUIZNIGHT – KOCSMAKVÍZ Játékos műveltségi
vetélkedő csapatoknak Asztalfoglalás szükséges a
76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ

Április 27., szerda 15 óra
(Solti Károly szülőháza, Petőfi u. 9.)
Koszorúzási ünnepség Solti Károly dalénekes,
Kiskunfélegyháza díszpolgára születésének 112.
évfordulója alkalmából. A megemlékezést tartja
Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület elnöke és Németh Károly, a Régi Rajkók
és Népi Koncert Zenekar Egyesület elnöke.
Városi könyvtár

Április 28., csütörtök 17 óra
Bemutatkoznak az aradi Kölcsey Egyesület
képzőművészei: Siska-Szabó Hajnalka – olajképek,
Steinhübel Zoltán – keramikus és merített
papírképek, Simó Margit – kisgrafikák. Köszöntőt
mond Rosta Ferenc kulturális alpolgármester. Az
egyesületet bemutatja, és a tárlatot megnyitja:
Fekete Károly, az aradi Kölcsey Egyesület alelnöke.
Közreműködik a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesületének kamarakórusa.
Városi könyvtár

Április 22., péntek 10 óra

Április 29., péntek 17 óra

Zenebatyu – hulladékból hangszerek –
újrahasznosított hangszerek bemutatója meghívott
kisiskolásoknak. A program a Zöld könyvtári esték
előadás-sorozat keretében valósul meg. Támogató
a Nemzeti Kulturális Alap. Városi könyvtár

Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival, a zeneföldi
óriással. Városi könyvtár

Április 22., péntek 15-től 18 óráig
„TISZTÍTSUK MEG A PARKERDŐT!”
Környezetvédelmi program keretében közösségi
hulladékgyűjtés.
További információ kérhető Bodor Mariann
szervezőtől a 76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ

Április 23., szombat 9 órától
Vadász László Sakk Emlékverseny
Városi sportcsarnok

Április 23., szombat 9-től 12 óráig
ÖKOPIAC a könyvtár udvarában
Városi könyvtár

Április 29., péntek 18 óra
„MEGRIADT A CIFRA MÉNES…”
– SOLTI KÁROLY EMLÉKEST
Fellépők: Somogyi Erika, Bokor János és Németh
Károly. Zenekar: Régi Rajkók Népi Koncert Zenekar
Egyesület és Villányi László kisprímás
Belépődíj: 2500 Ft és 3000 Ft
Művelődési központ

Április 30., szombat 10 óra
A szervdonorok hozzátartozóinak találkozója.
Városi könyvtár

Április 30., szombat 15 óra
FILMKLUB
Birdman – avagy a mellőzés meglepő ereje
– filmdráma
Művelődési központ

KÖNYVTÁRSAROK
Ökohét a könyvtárban
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” – így szól a
Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 52 évvel ezelőtt 1970.
április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató kezdeményezésére 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természetért.
A diák ma már az alternatív energiaforrások világhírű szakértője.

Magyarországon 1990 óta teszik emlékezetessé ezt a napot.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
amely 2019-ben a nemzetközi
Zöld Könyvtár Díj pályázaton az
öt kiemelt között végzett, küldetésének érzi, hogy többféle módon
hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Április
19-e és 23-a között minden nap

Megváltoztatni
a világot
A Föld napja alkalmából április 22-én vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal és hulladékgyűjtési akcióval várja a
Móra Ferenc Művelődési Központ a környezetvédelem iránt
érdeklődőket.
Április 22-én
mozgásos
ünnepeljük a
kihívásai! A
Föld napját,
gyermekek
amelynek
mindezek
6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
legfőbb célmellett részt
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
ja a környevehetnek
ze t v é d e l e m
olyan
kézfontosságának hangsúlyozása. műves foglalkozáson, ahol újEzen a napon világszerte külön- rahasznosítható
anyagokból
féle rajzpályázatokat, vetélkedő- készíthetnek
szebbnél-szebb
ket és civil akciókat rendeznek, alkotásokat.
ahol a résztvevők aktívan tehetMindazokat, akik aktívan
nek valamit környezetükért. E szeretnének tenni környezetük
kezdeményezéshez kapcsolódva tisztaságáért és fejlődéséért,
a Móra Ferenc Művelődési Köz- szeretettel várják a művelődési
pont minden évben megrendez- központ munkatársai közösségi
te a Föld napjához kötődő prog- hulladékgyűjtésükre a Parkerdőramjait, amelyek a járványügyi be. Városunk egyik legszebb zölkorlátozások megszűnése után dövezetének megtisztításában
újra megvalósulhatnak.
bárki részt vehet április 22-én
A délelőtt folyamán az általá- 14 és 18 óra között, csupán el
nos iskolák alsós osztályai mér- kell látogatnia a parkerdei kilátókőzhetnek meg egymással játé- hoz. A higiéniai biztonság miatt
kos formában. A feladatok során mindenkit arra kérnek, vigyen
a diákok egyszerre tanulhatják magával kesztyűt, kukászsákot a
meg és gyakorolhatják a környe- szervezőktől fognak kapni a kilázetvédelem legfontosabb ele- tónál kialakított központi helyen.
meit (szelektív hulladékgyűjtés, Az előjelentkezés nem kötelező,
állat- és növényismeret, közle- de nagyban segíti a szervezők
kedés, stb.), miközben testet és munkáját. Érdeklődni és jelentelmét megmozgató problémák- kezni lehet Bodor Mariann
kal találkoznak. A feladatok kö- rendezvényszervezőnél a 06zött felbukkan majd filmvetítés, 20-292-6403-as telefonszámon
kvíz, illetve a legbátrabbaknak vagy személyesen a művelődési
a környezetvédelmi hétpróba központ aulájában.
változatos programmal várja Félegyháza
lakóit.
Veliczky László fiatal kora óta a történelem szerelmese, a
maják, az inkák, a piramisok és India világa varázsolta el. Ismereteit saját
és könyvtári könyvekből szerezte.
Április 19-én, kedden 17 órától
Klíma és történelem című előadásában összegzi az olvasottakat.
Április 23-án, szombaton 9 és
12 óra között a könyvtár udvarán
ökopiacot alakítanak ki. Többek
között olyan mosó- és tisztítósze-

reket vásárolhatnak,
amelyek hatóanyagai
növényi
eredetűek
és
újrahasznosított
műanyag
flakonokba csomagolták. A
húsimádók teljes szabadtartásban élt szürkemarhákból készült bioszalámit
vihetnek haza.
Idén újra Palánta Pontot hoznak
létre a bibliotéka bejárata mellett.
Bárki elhelyezheti a kertészkedés
során feleslegessé vált, de más
számára még elültethető növénycsemetéjét és vihet helyette
másikat.
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Edzőterem – támogató közeg
az egész családnak

Az általános fittség elérése az elsődleges célja a CrossFit nevet
viselő sportnak, amely bő két évtizede indult világhódító útjára.
A program a funkcionális edzés alapjaira épül, miközben számos
sport – így például a súly- és erőemelés, a torna, az atlétika –
elemeiből merít, és Nagy Viktor edző jóvoltából egy ideje már
a félegyháziak számára is elérhető. Vele beszélgettünk a WoD
Factory edzőteremben, miközben keményen megizzasztotta a
csoportos edzés résztvevőit.
– Miért éppen funkcionális
edzés?
– Gyerekkorom óta atletizáltam.
Kipróbáltam többféle sportágat,
de az atlétika mindig megmaradt
a fő profilnak. Kiskunfélegyházán
születtem, nőttem fel és kezdtem
el sportolni, majd 18 évesen Budapestre költöztem a sport miatt.
Sok mindent kipróbáltam a konditeremtől a kosárlabdán, labdarúgáson, küzdősportokon át az
amerikai fociig. A CrossFit termet
az erőfejlesztés miatt kerestem
fel, amit súlyemeléssel szerettem
volna elérni, miközben készültem
az edzői pályára. Mire észbe kaptam, csoportos funkcionális fitnesz és CrossTraining edzéseket
tartottam. Hat-hét évvel ezelőtt
alakult úgy az életem, hogy viszszaköltöztem Félegyházára, és
más területen kezdtem el dolgozni.
Szabadidőmben kijártam a Honvéd pályára edzeni, ott futottam
össze egy régi ismerősömmel, aki
triatlonos szülőként megkért, hogy
segítsek fejleszteni a lánya futótechnikáját. Később megkaptam a
félegyházi csapatot, majd elkezdtem edzeni Csontos Piroska paralimpikonnal, és edzőként teljes

állásban visszatértem a sporthoz.
De már a funkcionális fitnesz és a
CrossFit került előtérbe.
– Miben rejlik ezeknek a
viszonylag új sportoknak a
népszerűsége?
– Akik engem megkeresnek,
többféle motivációval teszik: van,
aki fogyni szeretni, más izmosodni, a kondícióját, állóképességét
javítani… Férfiak és nők, korhatártól függetlenül elkezdhetik
ezt a sportot, ami elsősorban az
egészségüket és a teljesítményük
növelését szolgálja, örömteli „mellékterméke” pedig, hogy nagyon
szép izomzatra lehet szert tenni.
Ez egy kevert sportág, amiben az
evezés, az ugrálókötél, a gimnasztikai gyakorlatok, a súlyemelés, a
testépítés, az erőemelés gyakorlatai épp úgy jelen vannak, mint
az úszás, a kerékpározás vagy a
futás. Éppen ezért soha nem unalmas. És éppen ez a változatosság
az, ami népszerűvé teszi sok más
sport monotonitásával szemben.
Másrészt a fejlődés sohasem befejezett, mindig van mit javítani önmagunkhoz képest. A gyakorlatok
erő és állóképesség fejlesztésre
egyaránt alkalmasak. A CrossFit

és a funkcionális fitnesz között nagyon sok a hasonlóság. Utóbbinak
néhány évvel ezelőtt megindult a
sportággá emelése, és világszerte
szövetségek alakultak azzal a céllal, hogy az olimpián is szerepelhessen. Egyébként a CrossFit-ben
is van lehetősége a versenyzőknek
megmérettetni magukat.
– Ennek valóban van jelentősége egy látszólag szabadidős
sport esetében is?
– Szerintem bármilyen sportágban küzd az ember, legalább
egy versenyre érdemes elmenni, mert óriási motivációt ad. Ez
persze csak a jéghegy csúcsa. Az
edzőteremben ugyanis egy befogadó baráti közösséget találnak az
emberek a csoportos edzéseken.
Világszerte ez az egyik fő mozgatórugója ennek a sportágnak. Másrészt a kondíció, a fittség, a koordináció látványos fejlődése mellett
a mentalitásban történő változás.
Nem véletlen, hogy például csapatépítő tréningként is sokan alkalmazzák a páros, vagy akár kiscsoportos edzéseket. Nekem pedig
óriási sikerélmény látni, amikor a
segítségemmel néhány hét elteltével olyan gyakorlatokat tudnak kivitelezni az emberek, amit korábban maguk sem hittek volna.
Vidéki Zsófia két éve ment
először a WoD Factory edzőtermébe. Most azt mondja, ez volt
élete egyik legjobb döntése.
– Aki egyszer belép az edzőterem
ajtaján, biztosan visszatér, hiszen
könnyű megszeretni egy befogadó,

bátorító csapatot és edzőt. Nem
csak a közösség, de a napi eredmények és a fejlődés is motiváló
– mondja az azóta gyönyörű izomzatra szert tevő fiatal lány, akinek
példáját nem sokkal később édesanyja, Vajda Piroska is követte.
–
A világjárvány bezártsága után, a lányom, Vidéki Zsófia
biztatására csatlakoztam a WoD
Factory csapatához. Bár korábban
is jártam edzésekre, de a funkcionális fitnesz világával egy éve
ismerkedtem meg. Félve vágtam
neki, főként a súlyzós edzéstől tartottam. Időközben azonban megtapasztaltam, hogy így, ötven felé
is sok mindenre képes az ember.
Olyasmire is, amiről korábban azt
hittem, hogy én ezt biztosan nem
tudom megcsinálni. Aztán mégis! Ehhez azonban kell egy olyan
edző, mint Nagy Viktor, aki szakértelmével, türelmével, biztatásával
mindenkiből kihozza a legjobbat.
És persze kell egy befogadó közösség is. Ez egy nagy család, ahol
mindenki biztatja a másikat. Bár
az edzéseken van köztünk némi
versengés, de az még inkább motiválóan hat az eredményre. Mert
eredmény az van: jól mérhető és
látható. De a legfontosabb számomra mégis az, hogy az életem
része lett a crossfit, ami által sokkal kitartóbb, erősebb és remélhetőleg egészségesebb is lettem. És
aminek még jobban örülök, hogy
ma már nem csak a lányommal járok edzésekre, de a férjem is csatlakozott hozzánk.
T. T.
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Ismét asztalhoz ülhettek Kiváló szereplés

20. alkalommal hirdette meg Kiskunfélegyházán a Kiskun Kupa
römibajnokságot Lajos György
főszervező. A kártyások körében
népszerű versenyre idén 52-en
jelentkeztek, például Budapestről, Szegedről vagy épp Szentendréről. A Desperado étterem
különtermében nem csak férfiak

keverték a lapokat, szép számmal
akadtak hölgyek is április 9-én.
A vírusjárvány miatt két évig
szüneteltetni kellett a versenyt,
éppen ezért a játékosok nagyon
örültek, hogy újra asztalhoz ülhettek. A versenyzők napi rendszerességgel játszanak, van, aki
interneten is.

Újabb két bajnoki cím

Pesterzsébeten
kötöttfogásban
mérettették meg magukat a fiúk
és ismét kiváló eredményeket
értek el április 9-én. A 69 kg-os
súlycsoportban Tapodi Norbert
néhány hete a szabadfogásúak
között győzött, és most is felállhatott a dobogó tetejére, így
már kétszeres magyar bajnok. A

85 kg-os Szécsényi Kornél évek
óta ott van a legjobbak között, de
most végre bebizonyította, hogy ő
a legjobb ebben a súlycsoportban,
parádés dobásokkal győzte le ellenfeleit. Nagy Máté ötödik lett
az 54 kg-osok között. Edzők: Ván
Jenő, Szabó József, Kelemen
András és Polyák Dániel.

Régi idők sportja
A modern magyar sport kialakulása 1896-ig
címmel tartott előadást Iványi Ferenc, a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. Kulturális Programiroda vezetője a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A bemutatott kötet 1929-ben
íródott és az 1870-es évektől az első olimpiáig
taglalja a magyar modern sport kialakulását. Ez
adta az ötletet ahhoz, hogy az előadó képekkel
gazdagon illusztrálva mutassa be ezt az időszakot, megemlítve a Félegyházán elsőként végzett
testnevelő tanárok nevelő munkáját is.

Ismét kitettek magukért a Kiskun
Vízi és Szabadidő SE versenyzői
a XI. Fedett Pályás Nyílt Szenior Úszó Országos Bajnokságon.
Az április 9-10-én, Kecskeméten
megrendezett versenyen 55 egyesület 326 úszója vett részt. Félegyházát hét versenyző képviselte a
rangos eseményen.
Eredmények: egyéniben 13
arany-, 3 ezüst- és 10 bronzérem,
váltókban 1 ezüst- és 1 bronzérem. Sebők János a maga 13
arany- és egy ezüstérme magáért

beszél, Ónodi László 3 bronzérmet, Simon Géza 2 bronzérmet,
Magony Zsolt és Urbán Tamás
1-1 bronzérmet nyert. Csenki
Klára 2 ezüst- és 2 bronzéremmel
lett gazdagabb. Kalotai Zsuzsanna egy bronzérmet ért el. Ezüstérmes lett a 4x100 méteres férfi
gyors váltó, tagjai: Magony Zsolt,
Urbán Tamás, Simon Géza és Sebők János. Bronzérmes lett a 4x50
méteres mix vegyes váltó, tagjai:
Csenki Klára, Kalotai Zsuzsanna,
Urbán Tamás és Magony Zsolt.

Sikeres félegyháziak

Március 26-án, szombaton Budakalász adott otthont a Scitec
Power Challenge versenynek.
A sportágat Kiskunfélegyházáról öten képviselték, akik közül négyen komplett (guggolás,
fekvenyomás, felhúzás, mellről
nyomás, bicepsz, húzódzkodás)

versenyszámban indultak, egy
sportoló pedig fő komplett, plusz
bicepsz erőpróbán mérettette
meg magát. Csordás József, Fábián László, Rácz Tibor és Rácz
Anasztázia arany minősítést,
Csordás Máté ezüst minősítést
szerzett.
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Molnár Béla polgármesterről
Dr. Molnár Béla Kiskunfélegyháza történetének egyik legjelentősebb polgármestere. Városunkban született 1873.
január 7-én, római katolikus családba.
A nemesi származású család tagjai közül többen közigazgatási pályára léptek,
megtalálni köztük Félegyháza főbíráját
és Torontál vármegye főszolgabíráját is.
Az édesapa, Molnár István (1844–1896)
szintén Kiskunfélegyháza polgármestere
volt 1879 és 1888 között. A köztiszteletben álló apa bizonyára motiválta fiát a jogi
pályaválasztásban.
Molnár Béla Kolozsváron szerezte meg jogi képesítését, és még joghallgató korában meg is
nősült, 1897-ben vette el Csima Anna Ilonát
(1876–1932), az Újtemplom első kántorának
leányát. Négy gyermekük született, a korán elveszített István, illetve Margit, Béla és Anna.
Molnár Béla még nem végezte el az egyetemet
– hiszen oklevelét 1902-ben szerezte meg –,
amikor 1897-ben a városi tisztújításon árvaszéki ülnökké választották. Munkabírása és
lelkiismeretessége miatt egyre több feladattal
bízták meg, az árvaszéki teendők mellett helyettes jogügyi tanácsnok lett. Erre a pozícióra
az 1903-as tisztújításon választották meg véglegesen, és ekkor már helyettes polgármesteri teendőket is ellátott. 1907-ben a közgyűlés
felfüggesztette Szerelemhegyi Károly polgármestert, teendőit Molnár vette át, majd 1909Hirdetés

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK!

ben ténylegesen is a polgármesteri
székbe került. 1915-ben ismét
megválasztották, második ciklusa
alatt azonban a kitörő világháború,
illetve korai halála miatt már nem
tudott igazán maradandót alkotni.
Polgármesterként nemcsak az
állam által meghatározott feladatokat látta el, de – erőn fölül
– törekedett szülővárosa felvirágoztatására is. „Városmenedzserként” Félegyháza városképét máig
meghatározó eredményeket ért
el. Molnár hivatali idején, az ő
kezdeményezésére kikövezték a
városközpontot, iskolák épültek,
beüzemelték az elektromos közvilágítást, és felépült az önkormányzat új palotája, a szecessziós
városháza. Személyes kapcsolatot
keresett vállalkozókkal, építészekkel,
polgármester-kollégákkal,
hogy a legkorszerűbb fejlesztéseket hozhassa haza. A fejlődés
iránti vonzalmát mutatta, hogy
ő volt Kiskunfélegyházán az első
autótulajdonos. Tervezett közberuházásai között szerepelt vágóhíd,
közkórház, amelyek azonban csak
jóval később épülhettek meg.
Az agilis, ismereteit a város érdekében folyton bővítő polgármester 1915. augusztus 3-án hunyt el,
mindössze 42 éves korában. Sírja
az Alsótemetőben található, nevét
1945 óta az egykori Csillag utca viseli.
Brunner Attila

Kedvenc virágaink

Akciós felújított notebookok:
Asus X541N: Intel N4200, 8 GB mem., 128 GB SSD,
webcam, új akku, Nvidia 810M videokártya, 15,6”-os FHD
kijelző
Br. ár: 85.000 Ft
Toshiba Satellite B551: Intel Core-i5, 4 GB mem.,
320 GB HDD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 99.990 Ft
Lenovo Thinkpad L530: Intel Core-i5, 8 GB mem.,
500 GB HDD, DVD-író, 15,6”-os kijelző,
1 év gar.
Br. ár: 71.990Ft

„Húsvéti” SSD áraink, ingyenes
beszereléssel!
128 GB-os SSD 3 év garanciával:
Br. ár: 8.990 Ft-tól!
240 GB-os SSD 3 év garanciával:
Br. ár: 13.990 Ft-tól!
512 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával: Br. ár: 23.490 Ft!

Áldott, békés Húsvétot kívánunk!
Virágok formájában érkeznek a tavasz első ajándékai Félegyházára
is. Napról napra tarkábbak, élettelibbek a kiskertek és közterek.
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

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Czombos Julianna (1962),
Selb László Antalné Ádám Mária Magdolna (1942), Molnár István (1950),
Bene Béláné Szakál Erzsébet Rozália
(1934), Tóth Jánosné Tarjányi Gizella
(1931), Császár Ferenc (1962), Buknicz István (1942) – Kiskunfélegyháza,

Kiss József (1946) – Tiszaalpár, Ungor
István (1947) – Szabadszállás, Almási
Lászlóné Hermanovszki Ilona (1937),
Kiss Sándorné Kunos Margit (1942)
– Kecskemét
Újszülöttek: Zsígó Luca (anyja neve:
Tápai Tímea), Fülöp Hanna (Fekete
Edina), Jándék Karina Petra (Baranyi
Petra), Berghammer Zoé Viktóra (Sinkó Zsuzsanna)

