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Újabb öt évig vezetheti Csernus
Krisztina a félegyházi óvodákat

– Én szeretem az óvodát, mint
közeget. Az óvodás korosztályt is.
Azért lettem óvónő, mert nekem ez
a korosztály nagyon kedves. Arra
törekszem, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki abból a néhány évből, amit itt töltenek a gyerekek, és

mindent megtegyünk azért, hogy
megelégedett és boldog felnőttekké váljanak. Fontos az is, hogy szép
emlékeket őrizzenek az intézményről – mondta Csernus Krisztina.
Jelenleg 9 telephelyen 140 munkatárs mintegy 820 kisgyermek

nevelésén fáradozik. Mint ahogy a
régi-új vezető elmondta, minden
ötéves ciklusnak megvolt a maga
feladata. A kezdetekkor, amikor
még a petőfiszállási és a gátéri
óvoda is ide tartozott, a szervezetfejlesztés volt a legfontosabb.
A gyermekek gördülékeny ellátása
és a hatékony munka megszervezése volt az elsődleges szempont.
A második öt év új köznevelési
törvénnyel indult, aminek szintén

hatalmas feladat volt megfelelni.
Új életpályamodell, pedagógusok
minősítése, más finanszírozás:
mind megannyi tennivalót jelentett. A következő ciklusban a tárgyi
feltételek megteremtése következett. Megépült a Móra utcai Óvoda,
szervezeti változások történtek,
amelyeket szintén menedzselni
kellett – emlékezett vissza a vezető. Hozzátette: az elkövetkező öt év
is nagy kihívás lesz.

Lapunk legközelebb augusztus 26-án jelenik meg,
friss híreinket addig is folyamatosan olvashatják a www.felegyhazikozlony.eu oldalon.

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Fantoly Márton

Csernus Krisztinát bízta meg a képviselő-testület a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztásának
ellátásával 2027. július 31-éig. A vezető így a negyedik ötéves
megbízatását kezdi meg a félegyházi óvodák élén.

Folytatás az 1. oldalról!
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Az óvodába egy olyan generáció
érkezik majd, akik a Covid-időszak
alatt születtek. Valószínűleg az ő
szocializációjuk más lesz, talán
nem rendelkeznek annyi társas
kapcsolattal, hozzájuk másképpen
kell nyúlni.
– A saját bőrünkön tapasztaljuk,
hogy milyen gyors változáson megy
keresztül a világ, ami nem biztos,
hogy a ma rendelkezésre álló pedagógiai módszerekkel teljesen
lekövethető. Olyan képességeket
kell fejleszteni pedagógusként és a
gyermekekkel kapcsolatosan is, ami
eddig nem volt kiemelkedően fontos.
Az alkalmazkodóképesség mára az
egyik legfontosabb erény lett, amit
már kisgyermekkorban nagyon fontos fejleszteni. Változó körülmények
között kell a gyermekeknek is előhívniuk a megszerzett tudást, amire
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Újabb öt évig vezetheti Csernus
Krisztina a félegyházi óvodákat
az óvodapedagógusnak fel kell őket
készíteni – tette hozzá.
Csernus Krisztina elmondta azt
is, hogy a jövőben olyan kulcskompetenciák fejlesztésére kell nagyobb
figyelmet fordítani, mint a szociális,
életviteli képesség megerősítése,
az aktív tanulási és kommunikációs készségek fejlesztése. Az alapkészségek (írás, olvasás, számolás,
infokommunikációs, technológiai
alapismeretek) mellett a kreativitás, a kommunikáció, az együttműködési készség, a kritikai gondolkodás fejlesztése, a kíváncsiság, a

kezdeményező készség, kitartás,
rugalmasság, vezetési készség elengedhetetlen lesz a következő
generációk számára. Fontos, hogy
olyan fiatalokká váljanak, akik tudják, hogy mit jelent társadalomban
létezni, hogy a jogok és felelősségek
hogyan oszlanak meg, és hogy a
döntéseiknek következménye van
önmagukra és a közösség tagjaira nézve is. Meg kell tanítani a ma
gyermekeivel, hogy mit jelent a másikkal egyet nem érteni, vitatkozni,
közös célokért szövetkezni, békés
konfliktusokat vállalni és elfogad-

ni azt, hogy néha alul maradunk,
máskor meg esélyt kapunk véleményünk érvényre juttatására.
– Egyáltalán nincs egyszerű dolgunk. Mi is alkalmazkodunk folyamatosan. Szeretném megköszönni
a közvetlen vezetőtársaimnak és
az óvoda minden dolgozójának a
munkáját. Az ő együttgondolkodásukra és munkájukra támaszkodva
tudunk együttműködni, illetve bizonyos döntéseket a lehető legoptimálisabban meghozni – mondta
el végezetül Csernus Krisztina.

Z. A.

A magyar történelem legfájdalmasabb eseménye
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartottak városi megemlékezést június 3-án. Az ünnepség ereklyés zászlófelvonással
kezdődött a városháza előtt, és ünnepi műsorral, továbbá koszorúzással zárult a Magyarok Nagyasszonya-szobornál.
Keresztes Tünde kulturális referens felidézte: a győztes antant
nagyhatalmak
Magyarországgal
1920. június 4-én kötötték meg a
trianoni békét. A trianoni tragédiára emlékezve ezt a dátumot a
Magyar Országgyűlés 2010-ben a
Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította. Az Országgyűlés a
törvény elfogadásával kinyilvánította: a több állam fennhatósága
alá vett Magyarország minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. A Nemzeti Összetartozás Napja a magyar
történelem egyik legfájdalmasabb
eseményéhez fűződik, amikor elvették tőlünk egykoron nagy és
erős országunk több mint kéthar-

madát, ezzel darabokra szakították nemzetünket.
Pintér István történész, nemzetőr ezredes ünnepi beszédében
történelmi áttekintést adott az
első világháború eseményeiről
és az azt lezáró békediktátum
részleteiről.
– A nagy háborúban a létünkért
harcoltunk, és ez Trianonban sajnos
egyértelműen ténnyé vált. Történészek egy része azt mondja, hogy a
trianoni tragédiát nem lehetett elkerülni, mert az utódállamokat a mi
területeinkkel kellett megjutalmazni.
Ugyanakkor vannak olyan történészek is, akik rámutatnak a Károlyi
kormány bűneire. Ők ugyanis 1,2
millió katonát szereltek le, amely-

ből 650 ezer magyar volt. Megfelelő
politikai hozzáállás esetén, hogyha a
hadsereget nem verik szét, akkor az
utódállamokkal szemben igenis lett
volna esélyünk határaink megvédésére – fogalmazott a történész.
A beszédeket követően a Kis-

kunfélegyházi Darvas Általános
Iskola diákjai mutattak be ünnepi
műsort, majd a város vezetői, valamint a politikai pártok és az oktatási intézmények képviselői helyeztek el koszorúkat a Magyarok
Nagyasszonya-szobornál.

Emlékezés a hősökre
A kiskunfélegyházi első és második
világháború elesett hőseire emlékeztek május 27-én a Hősök Parkjában, ahonnan a Felsőtemetőben
felállított emlékműhöz látogattak
el a tisztelgők. Az eseményen Balla László alpolgármester, Rátkai
Sándor, a Szakmaközi Művelődési
Ház igazgatója, Vakulya László, a
Fidesz helyi elnöke, valamint Keresztes Tünde kulturális referens
vett részt.
A Magyar Hősök Emléknapját
minden évben május utolsó vasárnapján tartják. Eredete az 1917.
évi VIII. törvényre vezethető vis�-

sza. Ebben mondták ki először,
hogy nemzetünk hősi halottainak
kegyeletét, teljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.
A szocialista Magyarországon e
napot nem ünnepelték. A Magyar
Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló
hálája jeléül, a ma élő és a jövő
nemzedékek okulására, a hősök
dicsőségére, a 2001. évi LXIII. törvény alapján nyilvánította minden
esztendő május hónapjának utolsó
vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé.
V. B.
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Ünnepélyes keretek között adták át a megújult Csongrádi
utat június 3-án, pénteken, a
Csongrádi út – Bajcsy Zsilinszky
Endre utca kereszteződésben.
A beruházás során 248 méter
hosszúságú, 6 méter szélességű, 1130 m2 alapterületű
meglévő szilárd burkolatú út újraaszfaltozása, szegélyépítése
valósult meg, 81 új parkolóval.
Az átadón Csányi József polgármester beszédében hangsúlyozta,
hogy ez az első olyan fejlesztés,
amit az önkormányzat 2022-ben indított el és megvalósított. Felhívta a
figyelmet rá, hogy a pandémiás időszak után egy jelentősebb beruházási csomagot sikerül idén megvalósítani. A Csongrádi út megújulása
több szempontból is kiemelkedő,
hiszen nemcsak egy rossz állapotú szakasz javítása történt meg,
hanem a környéknek, a város lehetőségeinek – konkrétan a vásár
üzemeltetésének – a biztonságát és
a jobb elérhetőségét is garantálja a
most megvalósult fejlesztés. A 81
új parkolót az út két oldalán alakították ki. A beruházás rekordidő,
két hónap alatt készült el.
A polgármester elmondta, hogy
a magyar államtól, a kieső adóbevételek kompenzálására kapott
530 millió forint egy részét fordították a most átadott út felújítására. Ebből finanszírozzák még a
Zöldmező-lakótelepen egy kijelölt
útszakasz aszfaltozását is. Jelen-

Átadták a megújult
Csongrádi utat
leg is zajlik a Pázmány utcának az
aszfaltozása és építése, valamint
a Pázmány és Oskola utca közötti
parkoló kivitelezése is folyik. Hozzátette: nem csak ezen a részen
fejlődik a város, hiszen a Deák
Ferenc utcán is dolgoznak: ott az
úttest és a járdafelületek újulnak
meg, hasonló minőségben, mint a
Korond utcában.
Csányi József tájékoztatta a megjelenteket, hogy a város azokkal a
partnerekkel dolgozott most is
együtt, akik az elmúlt időszakban
már bizonyítottak. Külön kiemelte
a Vonalvezető Kft. munkáját, amely-

nek munkatársai megtervezték ezt
az útszakaszt és a parkolókat, valamint a projekt műszaki ellenőrzését
végezték. Az Útépker Kft. ugyancsak évtizedek óta kiváló minőségben építi és újítja fel Félegyháza
útjait. Munkájukat megköszönte és
hozzátette: bízik abban, hogy sok
ilyen sikeres projekt lesz még a
jövőben.
– Jó érzés azt látni, hogy így fejlődik a város – mondta végezetül.
A körzet képviselője és Kiskunfélegyháza alpolgármestere, Balla
László beszédében hangsúlyozta,
hogy a lakosok türelmére is nagy

Elhunyt dr. Tóth Sándor
nyugalmazott kórházigazgató
Tóth Sándor 1939. július 17én született Mezőgyánon. 11
éves korától anyai nagyszülei
nevelték. Általános és középiskolai tanulmányait végig kitűnő
eredménnyel végezte. 1958ban felvételt nyer a Szegedi
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Egyetemi
tanulmányait „summa cum laude” eredménnyel zárta.
1964-1967. között a Békéscsabai Városi Kórház belgyógyászatán dolgozott segédorvosként.
1967-1974. között a SZAOTE I.
sz. Belgyógyászati Klinikáján tanársegédként
tevékenykedett.
1974-től 30 éven keresztül a Kiskunfélegyházi Városi Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa volt, ezen belül
1975-2002 között igazgató.
1986-ban példamutató mó-
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don, imponálóan rövid idő alatt
kialakította a SZOTE Regionális
Művese Központ segítségével a
kétágyas műveserészleget. 2005.
január 1-jétől 2011. május 31-éig
a Kiskunfélegyházi Városi Kórház
Krónikus belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa volt.

Nyugdíjba vonulását követően
2012 – 2015 között az endokrinológiai szakrendelésen segített
Félegyháza és vonzáskörzetének
betegein. Több mint 20 tudományos közlemény és több mint 60
tudományos előadás kötődik nevéhez. Tagja volt a Magyar Bel-

szükség volt az építkezés során,
amit ezúton is köszön. Úgy fogalmazott: 20 éve a körzet képviselője
és büszkén mondja, hogy e munkájának egyik ékköve lesz a most
átadott Csongrádi út. Köszöni a
képviselő-testületnek és mindenkinek, aki csak egy tollvonást is tett
a projekt megvalósulása érdekében
és reméli, hogy sokan igénybe veszik a jövőben ezt az utat.
A beszédek után ünnepélyes szalagátvágás következett Csányi József, Balla László és Fekete Tamás
kivitelező részvételével.
Z. A.
gyógyász Társaságnak, a Társadalomorvostani Társaságnak, a
Kórházszövetségnek, a Szegedi
Akadémiai Bizottság Hypertonia és Onkológiai Munkabizottságának. A SZAOTE I-es és II.
Belgyógyászati Klinikáján vizsgabizottsági tag volt a VI. éves
orvostanhallgatók belgyógyászati
szigorlatán.
1984-ben Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Emlékérem, valamint a Mezőgazdasági
és Élelmezésügyi Miniszter által
adományozott „Kiváló Munkáért”
elismerésben részesült. 1986ban pedig az egészségügyi minisztertől kapott hasonló rangos
elismerést.
1999-ben a SZAOTE Általános
Orvostudományi Kar Tanácsa és
az Egyetemi Tanács oktató, gyógyító, kutató munkája elismeréseképpen az „EGYETEM OKTATÓJA”
címet adományozta részére.
Három fiúgyermek édesapja,
öt unoka boldog nagypapája volt.
Vadászszenvedélye élete végéig
elkísérte.
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A Honvéd-pályán és az uszodában is
otthon van: Kornokovics Györgyi

Kornokovics Györgyi középiskolai tanár Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét vehette át május 22-én,
a tanítványainak versenyekre való felkészítéséért, azok nemzetközi és hazai versenyeken elért sikereiért, elhivatottságáért.
Vele beszélgettünk a kezdetekről és sportról.
– Mikor kezdődött a sport
iránti szereteted?
–
Már
gyermekkoromban
hobbi
szinten sportoltam, talán
zsigerből jött, hiszen nem volt
családi sportolópélda előttem. A
sport iránti szeretet talán annak
idején Makány Sanyi bácsi oltotta belém, aki testnevelő tanárom volt a Batthyány iskolában.
Általa ismertem meg az atlétikai
versenyeket, ő is, mint a legtöbb
testnevelő tanár kiválasztotta a
legügyesebbeket és versenyekre jártunk. Nem volt kiemelkedő
eredményem, apróbb, egyszerűbb
sikereket értem el atlétikában és
később fallabdában is. A Magyar
Testnevelési Egyetem elvégzése
után, 2000-ben csöppentem bele
az edzősködésbe. A Kossuth iskolában kezdtem testnevelőként
dolgozni, 5 évet töltöttem ott.
Abban az időben kerestek meg az
úszóegyesülettől, hogy tartanék-e
szárazföldi erőnléti edzéseket és
én igent mondtam. Gyakorlatilag

így kezdődött. A Kossuth iskola
után a Constantinum testnevelő
pedagógusa voltam 7 évig, majd
a Móra gimnáziumba kerültem,
itt negyedik éve testnevelő tanár
és osztályfőnök vagyok. Az edzésekre pedig ott vannak a hajnalok, a délutánok és természetesen a hétvégék.
– Több sikeres kiskunfélegyházi sportolóval dolgoztál és
dolgozol együtt. Nevezzük meg
őket!
– Csontos Piroskával atlétikában egészen a paralimpiáig eljutottunk és a mostani triatlonosok
is nagyszerű tehetségek: Papp
Laura, Trungel-Nagy Kolos és
testvére, Zalán. Velük 4-5 éves koruk óta dolgozunk, amely munkának, hála Istennek most kezdett el
beérni a gyümölcse. Bár egymástól
távoli sportágak ezek, mégis azt
gondolom, hogy az atlétika az, ami
igazából mindennek az alapja.
– Mi a titkod?
– Nincs titkom szerintem. Talán

beleérzek, hogy személyre szabottan milyen edzésmunkát kíván
meg a gyermek. Látom rajtuk,
amikor valóban fáradtak már, de
még nem akarják bevallani és azt
is, ha pont a fordítottja az igaz. Sokat dolgozunk velük, a szabadidőm
háromnegyedét most a triatlonosok foglalják le. Mindig vannak
természetesen új sportolók, akikkel foglalkozom, de a „nyösztetős”
edzésekhez már nincs energiám.
Azokkal tudok foglalkozni, akik
szívből akarják ugyanúgy, ahogyan
én. Ha a sors a közelembe sodor
egy újabb tehetséget, természetesen szívesen foglalkozom vele.
– A jövő?
– A jövőt mindig kis lépésekben
közelítem meg. Ha távlatokban
nézzük, akkor azt mondom, hogy
EB, VB, olimpia, de a mai célunk a
következő hétvégi verseny, majd az
utána héten következő, ezek mind
fontos események. A látszólag kisebb versenyek is nagyon sokat
nyomnak a latba, hiszen sokszor
ezek után választják ki a versenyzőimet, hogy mehetnek nagyobb,
komolyabb megmérettetésre.
– Mikor pihensz?
– Éjszaka (nevet). Szoktam természetesen pihenni. Sőt! Szeretek

lustálkodni. Én úgy töltődöm fel.
Kint a kertben, mondjuk napozás
közben.
– Hogyan reagáltál, amikor
megtudtad, hogy elismerő oklevelet kapsz?
– Nagyon meglepődtem, megmondom őszintén, hogy nem szoktam ilyennel foglalkozni. Nagyon jól
esett, hogy rám gondoltak, hogy a
munkámat ilyen módon elismerik.
A sors iróniája, hogy azért kezdtem el edzősködni, mert a tanári
fizetés nem volt elég és pont így
lettem sikeres és jutottam el idáig.
Szeretek kiskunfélegyházi lenni, én
kisvárosi gyerek vagyok.
– A Honvéd-pálya természetes közeged, igaz?
– Teljes mértékben. Oda hazamegyek és az uszodába is.
– Elégedett vagy?
– Igen, elégedett vagyok az életemmel. Nyilván, mindig szeretne
többet az ember, de eljutottam
oda, hogy már lehet lassítani. Amit
szerettem volna, az megvan. Hálás
vagyok sok mindenért, főként a
gimnázium vezetésének, hogy ilyen
mértékű támogatást kapok tőlük,
ami az edzői munkámhoz kell. E
nélkül nem menne.

Z. A.
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A félegyházi jótékony séf, aki asztalos
Illés Gyula asztalos Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét vehette át május 22-én, a városi
rendezvényeken való aktív közreműködéséért, jótékony tevékenysége elismeréseként.
Gyula szinte minden városi
rendezvényen jelen van, csakúgy,
mint az általa készített ízes, finom étkek. 17 éve segít a szeretetebédeken, a hajléktalanszállón
osztott ebédeknél, a húsvét előtti
kocsonyakészítéseknél, a liba- és
halászléfőző fesztiválon, a karácsony előtti gyertyagyújtásokon és
számos rendezvényen, amelynek
aktív résztvevője ő. Séffeladatokat lát el rendszeresen úgy, hogy
az eredeti szakmája köszönőviszonyban sincs a gasztronómiával.
Asztalosnak tanult, ebben dolgozik
főállásban a mai napig. A főzés
iránti szenvedélyét anyai nagymamájának köszönheti.
– Olyan asszony volt ő – meséli
–, aki mindig énekelve, jókedvűen
főzött és folyamatosan kóstoltatta
velem az ételt. Nagyon szerettem a
konyhában lenni, már gyermekként

megtanultam főzni. Öten voltunk
testvérek, így gyakorta előfordult,
hogy nekem kellett a családnak
ebédet készíteni. Nem volt soha
terülj, terülj asztalkám, de édesanyám a semmiből olyan ízeset
tudott főzni, amit nagyon nehéz
utánozni. A fiamat és a lányomat is
megtanítottam arra, hogy otthonosan mozogjanak a konyhában, azt

mondják, az ízérzék a génekbe van
kódolva.
Azt meséli, a korral egyre mélyebben ismerte meg a szakácstudományt, bár erről bizonyítványt a
mai napig nem szerzett. 2010-ben
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Magyar Népi Sütő-Főző
Hagyományok őrzője kitüntetést
adományozott neki. Nagyon sok

kellemes főzős emlék van a tarsolyában. Elmesélte, hogy volt olyan
alkalom, amikor a Jászberényi
Hűtőgépgyár udvarán 2500 literes
bográcsban főztek gulyáslevest, de
hasonló szép emlékeket őriz nagyon sok gasztronómiával kapcsolatos eseményről. Ma már gyakran
a zsűriben foglal helyet.
Illés Gyulának jól esett a kitüntető oklevél, de – mint mondja –
legalább ekkora öröm számára az
is, amikor egy jótékonyan átadott
tányér gulyás után a Jóisten áldását kérik rá. Vagy, amikor megköszönik ételei hagyományos ízeit,
és az azok által felidézett kedves
emlékeket.
Gyula szenvedélyesen szereti
az ételeket és a régi magyar ízek
őrzését tartja egyik küldetésének.
Vadászik, kedveli a vadhúsból készült ételeket is, amit szívesen
készít. Szívügyének tartja, hogy
egy-egy rendezvényen az ízes ételeket kóstolva egy jóízű beszélgetésre is legyen idejük az embereknek, félretéve kicsit a rohanós
mindennapokat.

Z. A.

Élete a tanítás – Leiz-Vidéki Anett
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét vehette át a május
22-i ünnepi képviselő-testületi ülésen Leiz-Vidéki Anett, a
Dózsa György Általános Iskola
tanítója elkötelezett, példamutató munkája, szakmai alázata elismeréseként. Ennek
kapcsán kérdeztük pályájáról,
terveiről. S mint kiderült, mindig gyerekekkel szeretett volna foglalkozni.
– Mikor dőlt el, hogy a pedagóguspályát
választja
élethivatásul?
– Nagyon kedves óvónénim volt,
aki mindig nagy odafigyeléssel,
szeretettel viszonyult hozzánk.
Játékosan tanított, terelgetett
bennünket. Az általános iskolában is voltak meghatározó pedagógusaim, akik biztattak bennünket az álmaink elérésére. Az
általános iskola elvégzése után a
megismert jó példák hatására a
Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium Óvónőképző
Szakközépiskolájába jelentkeztem óvónőképző szakra. Nagyon
élveztem az elméleti és gyakorlati

oktatás minden percét. Már elsős
korunktól kezdve rendszeresen
besegítettünk óvodákban, ahol
végtelen kedvesen és elfogadóan
bántak velünk, mint leendő pályatársakkal. A középiskola után
a szakirányú érettségi bizonyítványom miatt felvételi eljárás nélkül
bekerültem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolára, tanító szakra.
Választanom kellett még egy szakot, ez a testnevelés lett.
– Milyen szakmai út vezetett
a mostani elismerésig?

– A diploma megszerzése után,
2001-ben napközis tanítóként
kezdtem a Dózsa iskolában, később testnevelést is tanítottam az
ötödik és hatodik osztályokban.
A jelenlegi tanév különösen izgalmas volt számomra, ugyanis
az elsősök tanítójaként és az alsós munkaközösség vezetőjeként
is helyt kellett állnom. Hatalmas
felelősség az elsősök tanítása,
hiszen nekünk kell megalapozni
mindazt a tudást, amire a későbbiekben a kollégák építeni tudnak

majd. Boldoggá tesz, hogy a tanév vége felé közeledve mindegyik
tanítványom szépen ír, olvas és
számol. Ki kellett ismernem őket
ahhoz, hogy tudjam ki mivel motiválható, hogyan kelthetem fel és
tarthatom ébren az érdeklődésüket. Úgy érzem, hogy ez sikerült.
Ezt a hivatást csak szívvel-lélekkel lehet végezni, és csak úgy, ha
a szülők is partnerek benne. Szerencsém van, mert igazán tündéri
gyerekeket kaptam, csodás szülői
háttérrel. Tudom milyen vegyes
érzés a szülőknek, amikor a gyermekük iskolás lesz: egyszerre
öröm és aggodalom. Kétgyermekes édesanyaként magam is átéltem ezt. Luca lányom már gimna
zista lesz, Kolos pedig ötödikes
lesz a következő tanévben.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Akkor is szívesen foglalkozom
tanulási segédeszközök böngészésével. Nagyon klassz feladatlapok tölthetők le az internetről,
ezekkel változatossá tehetem a
tanóráimat. Élvezem a családommal töltött időt, amit olykor kirándulással, máskor pedig közös
játékkal színesítünk.
V. B.
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A titkok őrzője: Kis Mónika
Kis Mónika Mária általános ügyintéző Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért díjat vehette át a május 22-én megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen magas fokú hivatástudata, több
évtizedes kiváló és eredményes szakmai munkája, emberi értékei elismeréseként.
Pályáját az iktató-ügyviteli csoport
fénymásolójában kezdte, ma az
irattár részleget irányítja. Kézben
tartja az ügyiratok sorsát, postázást szervez, összefogja a hivatali
kézbesítők munkáját, és az iktatási feladatok naprakészségéért is ő
felel.
– Hogyan került az önkormányzati hivatal alkalmazásába?
– 2003-ban, a gyermekeim születését követően jelentkeztem az
önkormányzathoz, az iktató-ügyviteli csoport fénymásolójába.
Eleinte tartottam a feladattól, de
rövid időn belül megszerettem. Folyamatosan képeztem magam, így
egyre több összetettebb megbízást
kaptam. Ez a munka nagyon távol
áll az eredeti szakmámtól, ugyanis
Szegeden, a ruhaipari szakiskolában végeztem szövő szakon, utána
érettségiztem. Mindig érdekelt a
textil, a textilanyagok keletkezése
és felhasználása, ezért még a divatszabó szakma megszerzésére
is vállalkoztam. Ezek után nem
tudtam volna elképzelni magam
egy íróasztal mögött, iratokat
rendezgetve.
– Mégis megtörtént. Mi tartotta itt?
– Egyre jobban megtetszett a

rám bízott feladatok sokszínűsége,
ezért elkezdtem képezni magam a
szakmában. Először a Budapesti
Corvinus Egyetemen ügyiratkezelő
szakképesítést szereztem, majd
ugyanitt elvégeztem a nemzetbiztonsági felügyelet titkos ügykezelői
szakot, ezt követően pedig, a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi asszisztensi
képesítést kaptam.

– Mit szeret leginkább a
munkájában?
– Mi titkokat őrzünk, ami hatalmas felelősséggel jár. A titok csak
addig létezik, ameddig valaki meg
nem tudja. Ebből adódik, hogy nagyon sérülékeny, egy hajszálvékony
burok védi a nyilvánosságtól. Ezt a
burkot védjük mi, amit adatvédelemnek hívnak. Kedvelem az ügyiratkezelést: egy levél beérkezik,
irattá válik, és sokszor évtizedekkel később, a selejtezéssel ér véget.
Ebben a munkakörben nagyon precízen kell dolgozni. Segítségünkre
van ebben az elektronikus ügyintézés menete, ugyanis minden egy
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sérüléstől védett, központosított,
kormányzati felelősségvállalással
rendelkező
dokumentumtároló
helyre fut be. Ezzel sokat teszünk
a környezetünk megóvása érdekében is – hiszen az e-dokumentum
egyenértékű a papírformátummal
– nem beszélve a megtakarított
postaköltségről. Az első nyilvántartásunkban szereplő iratok
1982-ből maradtak ránk. Azóta
annyi dokumentum halmozódott
fel, hogy egymás után élére állítva
oda-vissza érnének az önkormányzattól a vasútállomásig.
– Milyen módon történik egy
irat megsemmisítése?
– A megsemmisítendő iratokat
egy ezzel foglalkozó cég begyűjti,
és elviszi – meglepő módon – a Tököli Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol a rabok WC-papír gurigát,
dokumentumfedelet,
kéztörlőt
készítenek belőlük. Örülök, hogy
ez az együttműködés létrejött,
mert számomra nagyon fontos
a környezettudatos szemlélet. A
szabadidőmet is igyekszem olyan
dolgokkal eltölteni, aminek a természet is hasznát látja.
– Mint például?
– Káros anyagoktól mentes
szappant és tisztálkodószereket
készítünk a párommal. Ezek használatával kíméljük vizeinket, csatornahálózatunkat. Emellett íjászkodunk, versenyeket szervezünk.
Egy picit visszaköszön a ruhaipar
is, mert korabeli rajzok alapján
kora-középkori ruhákat és egyedi
ékszereket készítek.

V. B.
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Elismerték Sebők János
úszásoktató munkáját
Oklevéllel tüntette ki Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Sebők János úszásoktatót, a sportban elért eredményeiért, valamint a sportágban kifejtett oktató, nevelő tevékenységéért. Az
elismerést Balla László alpolgármester adta át május 28-án, a
Kiskun Vízi és Szabadidő Sportegyesület közgyűlésén.
– Sebők János tizenkétszeres
magyar bajnok, neve védjegy
az úszásban. Az önkormányzat elismeri és nagyra becsüli az
úszósportban elért eredményeit,
valamint a sportágban kifejtett
oktató, nevelő tevékenységét –
mondta Balla László alpolgármester. Hozzátette: a város méltán lehet büszke a Kiskun- Vízi és
Szabadidő Sportegyesület tagjaira,
hiszen minden versenyen eredményesen szerepelnek, rengeteg
éremmel térnek haza, ugyanakkor
a fiataloknak is példát mutatnak.
(Az alpolgármester ígéretet tett
arra is, hogy amennyiben a város
költségvetése emelkedik, akkor az
egyesület pénzbeli támogatását is
emelni fogják a jövőben.)
A Kiskun Vízi és Szabadidő
Sportegyesület közgyűlésén az elmúlt év szakmai és pénzügyi beszámolója mellett a tervekről is
szó esett. Az egyesület 2021. évi
eredményeit Sebők János elnök is-

mertette. Elmondta: a versenyzők
az elmúlt évben csak 9 versenyen
vettek részt a pandémia miatt.
Az egyesület tagjai összesen 134
érmet szereztek: 65 aranyat, 32
ezüstöt és 37 bronzot. A tagok

közül tízen nyertek érmet különböző versenyeken. Megtudtuk: az
ötvenméteres medencében Sebők
János tizenkét magyar bajnoki címet nyert. Kiemelkedően szerepeltek még és bajnokok lettek Gyovai

Balázs, Urbán Tamás és Csenki
Klára. Ugyanilyen jól szerepeltek
a rövidpályás magyar bajnokságon
is, ahol Sebők János nyolc, Ónodi
László, Csenki Klára és Füzesi
Zsófia egy-egy aranyérmet nyer-
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tek. A váltók is kitettek magukért:
a gyors, a vegyes és a mixváltók is
ott vannak a korcsoportos élmezőnyben. A rövidpályás bajnokságon magyar bajnok lett 4x100
méteren a férfi vegyes váltó (Urbán Tamás, Holló Szabó Viktor,
Sebők János és Ónodi László).
Szintén első lett 4x50 méteren a
mixváltó (Kalotai Zsuzsanna, Füzesi Zsófia, Sebők János és Holló
Szabó Viktor).
– Egyesületünk az elért eredményekkel az ország 97 csapata közül
ott van az első húszban. Nemcsak
saját magunk dicsőségét tartottuk
szem előtt, de a város hírnevét
is öregbítettük. Ahhoz, hogy ilyen
eredményeket érjünk el, nemcsak
lelkiismeretes versenyzői csapat
kellett, hanem az önkormányzat
támogatása, a szponzorok önzetlen segítsége és az uszoda vezetésének jó hozzáállása is – fogalmazott az elnök.
Ónodi László elnökhelyettestől
azt is megtudtuk, hogy az egyesület létszáma jelenleg 34 fő, 35
éves kortól egészen 76 éves korig,
és folyamatosan várják új tagok
jelentkezését. – Az úszás nagyon
egészséges sport, az egyesület pedig egy jó baráti közösség. 2022ben már több versenyen vettünk
részt, egy magyar bajnokságon is,
és szeretnénk idén is olyan eredményesen szerepelni, mint tavaly
– tette hozzá.

G. E.
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Tantermeket, hangversenytermet és sportparkot adtak át a Batthyány iskolában
Projektzárót tartottak a Batthyány Lajos Általános Iskolában, ahol tantermeket,
valamint az intézmény büszkeségét, az új Kodály-termet és
a sportparkot is átadták május
30-án. Az eseményen részt vett
Csányi József polgármester,
Balla László alpolgármester,
Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő, és kabinetfőnöke,
Lenke Róbert, Zsámboki Anna,
a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, továbbá az átalakítást végző ELŐ-SZER Kft.
nevében Seres Tibor és Máriás
Ferenc.
Vargáné Oláh Zsuzsanna intézményvezető elmondása szerint
az iskola Kiskunfélegyháza különleges intézménye, ugyanis az itt folyó munka zenei-művészeti alapokon nyugszik. Ma már sajnos csak
kevés helyen folyik emelt szintű
ének-zenei képzés az országban,
szerepük éppen ezért kiemelkedően fontos és támogatandó. „Aki ze-

nével indul az életbe, bearanyozza
minden későbbi tevékenységét, az
életnek olyan kincsét kapja ezzel,
amely átsegíti sok bajon. A zene
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet
szépségét, s ami benne érték, azt
mind meghatványozza” – ez a kodályi megállapítás méltán kifejezi
az intézmény elkötelezettségét. A
Batthyány iskola mintegy 50 éve
merítkezik e gondolatokból, és neveli a zenét befogadó, továbbadó, a
hagyományokat őrző fiatalokat. Külön öröm az, hogy a tantestület fia-

tal oktatói is ebbe az intézménybe
jártak, így biztos tudással adják át a
megszerzett kulturális és zenei értékeket az itt tanuló generációnak.
A vendégek átfogó képet kaphattak egy rövid műsor keretében az
intézmény magas fokú képzéséről,
az itt folyó munkáról.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követően Zsámboki Anna tankerületi vezető elmondta, hogy az
elmúlt öt évben a Batthyány iskola
mellett sok intézmény újulhatott
meg. A Kecskeméti Tankerületi

Központ 496 millió forintos uniós,
vissza nem térítendő támogatást
nyert el, amit a kormány 128 millió
forinttal egészített ki. A projektben
a zenei-művészeti nevelésen kívül a
sportot is fejleszteni lehetett ebből
a keretből.
Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő szerint kiemelkedő intézmény a Batthyány országosan is,
hiszen az itt tanuló diákok számos
szép eredménnyel tértek haza a különböző tudományos versenyekről.
Csányi József polgármester
hangsúlyozta, hogy a most átadott tantermek, a Kodály-terem és
sportpark is ékes bizonyítéka annak, miként fejlődik az oktatás színvonala Félegyházán. Azt is öröm
látni – tette hozzá a polgármester
–, hogy az innen kikerülő gyerekek
középszinten és a felsőoktatásban
is megállják helyüket. Méltán lehetünk tehát büszkék arra, hogy a
Batthyány iskola városunk gyöngyszeme és kiváló oktatási intézményként működik Kiskunfélegyházán.

Lovagi megmérettetés Egészségügyi szűrőkamion
Ismét városunkba érkezik Magyarország legnagyobb egészségügyi szűrőkamionja. Az esemény
a Fókuszban a megelőzés: Gyermekek – Fiatalok – Családok Éve

Lovagi megmérettetés volt a
kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskolában június
1-jén. Az intézmény korábban
kiírt történelmi témájú versenyén – ami a Törvényalkotók
kora címet viseli – eddig kettő forduló zajlott, most pedig
a döntőre került sor az iskola
termeiben és az udvarán.
A versenyre érvényes szakvéleménnyel rendelkező 5-8. osztályos
sajátos nevelési igényű, valamint
beilleszkedési és tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
érkeztek Kiskunfélegyházáról, Kalocsáról, valamint Bajáról. A feladatok között volt versírás, vadászat,
lovagi próba, virágkötés, labirintus-

játék… Az egyes helyszíneken pontokkal értékelték a játékvezetők az
indulókat.
Első helyezett lett a kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola
Utódok csapata és a Trónörökösök
nevű csapat, a Kiskunfélegyházi
Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményből. Második helyezést ért el a
Menő Lovagok csapata a félegyházi
József Attila Általános Iskolából,
harmadik a TörténÉsz a Kiskőrösi
Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményből és a Szent
László Lovagjai Kalocsa Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézményből.

V. B.

program keretében valósul meg
június 12-én és 13-án, (vasárnap
és hétfőn) 9 és 16 óra között a
Korond utcában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
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Május 27-én, Kiskunfélegyházán, másnap a vajdasági
Keviben emlékeztünk Móra
István íróra, költőre halálának
65. évfordulója alkalmából. A
Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek a kevi Móra
István Művelődési Egyesülettel 2016 óta van hivatalos
kapcsolata, amelyet együttműködési megállapodásban
rögzítettünk.
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Rózsaeső a Szent
István Templomban
A dió másik
„félhaja” Móra István

Ez év februárjában Perpauer Attila részt vett
a félegyházi Móra megemlékezésen. Ekkor hívta
meg a félegyháziakat május végi kevi látogatásra.
Móra István itt tanított, 10 évig itt élt, itt született három gyermeke, innen indult el írói, költői
pályája.
Városunk, illetve egyesületünk vezetősége Rosta Ferenc alpolgármester úr és Kapus Béláné
elnök vezetésével részt vett a Móra István Művelődési Egyesület székházában tartott ünnepi
kiállításmegnyitón.
A szívélyes fogadtatást követően Kovács Katalin és Nikolity Andressz Móra László verseket
mondott, Baráth László pedig tárogatón játszott.
A megjelenteket Perpauer Attila elnök köszöntötte. Kapus Béláné egyesületi elnök felidézte a
két egyesület hatéves együttműködésének fontosabb állomásait. Az elmúlt években kirándultunk
a Mórák nyomában, így Keviben is, az ottaniak
részt vettek a Mórák második találkozóján, együtt
koszorúztunk a költő sírjánál, az Óbudai temetőben. Méltatta az egyesület példaértékű kulturális
tevékenységét, hagyományteremtő és ápoló munkáját, Móra István és a Móra család emlékének
ébrentartását. Egyesületünk emlékérmét adott át
Perpeauer Attila és Pejin Attila, a zentai múzeumigazgató, valamint a Móra István Művelődési
Egyesület számára. Ajándékba vittünk az egyesü-

letünk által 2019-ben kiadott Móra István Versek
II. című verseskötetből, valamint Móra István egy
eredeti kézírásos versét is átadtuk.
Pejin Attila, a zentai múzeum igazgatója ismertette a tablókat, amelyek a Móra családot, s Móra
István életútját, tevékenységét vidékükön mutatják be.
Meglepetésként Kapus Béláné elnökünk hívására eljött Kevibe Móra István Vajdaságban született fiának, Józsefnek a dédunokája Móra Péter
és ükunokája, Móra Réka.
Küldöttségünk megkoszorúzta a székházukban
elhelyezett Móra István emléktáblát, majd rövid
sétát tettünk a falu központjában, ahol megtekinthettük a templomot és az iskolai életbe is bepillanthattunk. Egyesületünk további célja, hogy folytassuk a Péter László, Fazekas István, Fekete
János által megkezdett, kijelölt utat, folytassuk
azon tevékenységünket, hogy Móra István méltó
helyére kerüljön.
„Ígérjük, hogy arra törekszünk, hogy a köztudatban is Móra István az egész diónak egyenrangú fele legyen” – fogalmazott Kapus Béláné, a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke a
kevi Móra István kiállításmegnyitón.
Kállainé Vereb Mária
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
ügyvezető elnöke

Június Jézus Szíve hónapja. Sokan ismerjük
szép régi énekünket: Jézus Szíve szeretlek
én! Ennek a harmadik versszaka így szól:
„Rózsákat hintek oltárod elé, hogy szálljon
illata az ég felé!” E gondolattól vezérelve szó
szerint éltük át az éneket. A kiskunfélegyházi
Szent István Énekkar tagjai és gyermekeik
ünnepi örömmel szórták az Újtemplom legnagyobb kupolájából a rózsaszirmokat. Szem
nem maradt szárazon.
A ma embere magát élteti. Sokszor halljuk: valósítsd meg önmagad! Mindig az ego
körül forog a világ. Ez önbecsapás, és nem
visz előre, nem adja meg számunkra az örömöt. Ezzel ellentétben, a mi belső forrásunk
és fejlődésünk, lelki békénk egymásra, Jézusra és az ő Szent Szívének szeretetére irányul. Csak akkor tud az életünk teljessé lenni,
ha ünnepelünk. Júniusban minden pénteken
este fél hatkor litániával köszöntik, majd hat
órakor misével zárják Jézus Szentséges Szívének tiszteletét.
Fazekas-Endre Tamás
kántor

Egyedülálló futóversenyre készül Félegyháza
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Jogging
Plus Sportegyesület közös rendezvényére várják a
futás, a sport szerelmeseit július 23-án, szombaton.
A XXIX. Kiskun utcai futóverseny Petőfi-emlékfutama
olyan egyedülálló verseny lesz a városban, amire több
szempontból sem volt még eddig példa. Ahogy Balla
László sportért felelős alpolgármester egy korábbi interjúban mondta: a verseny iránt a megyén is túlmutató, országos érdeklődésre számítanak a szervezők.
A Petőfi 200 évforduló alkalmából rendezett emlékfutás Kiskunfélegyháza belvárosában a
Petőfi-emlékhelyeket érinti, az útvonalat pedig a költő emlékét idéző hangulati elemek díszítik majd.
A gyermekfutamok mellett rendeznek váltófutást is, továbbá 5,
10 és 21 kilométeres távokon mérettethetik meg magukat a sportolók. Az útvonal során több zenei
ponton áthaladnak a versenyzők,
amelyeket Kis-Fekete Vilmos,
a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád

Alapfokú
Művészeti
Iskola igazgatója koordinál. A Szent István
Templom előtt Fazekas
Tamás kántor muzsikál majd, a
Kalmár-kápolnánál a koncert fúvószenekar, a Sarlós Boldogasszony
Templom melletti kertben dr. Tóth
Ákos tárogatón játszik, míg a Story Bar előtt a Remedy együttes
segíti a ritmust megtalálni a versenyzőknek. A zeneiskola mellett
is elhalad a mezőny, ahol a futók
számára igazán motiváló ritmusos

futódalokkal készülnek az iskola
dolgozói, majd a Kiskun Múzeum
előtt Vas László tekerőlant játékát
élvezhetik a versenyzők.
A délelőtt folyamán a Hősök
Parkjában – ahol a versenyközpont is helyet kap – különböző
gyermekeknek szóló programokkal kedveskednek majd a szervezők, és természetesen a Pe-

tőfi Sándort megszemélyesítő
Bánföldi Szilárd színművész is
megjelenik.
Előnevezés:
https://
www.e-nevezes.hu/hu/entry/
guest_entry/301
A versenyről, a programról és
a nevezésről további részleteket
találnak a www.felegyhazikozlony.
eu oldalon.
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Búcsúzik az Ótemplom plébánosa
Elköszön Félegyházától Rónaszéki Gábor atya, a Sarlós Boldogas�szony Főplébánia plébánosa. Az emberek és hivatása iránti alázata,
türelme és önfeláldozó szeretete, a közösségért végzett munkája
meghatározó eleme lett az egyházközség életének. Búcsúmiséjét,
és utódja, Geszler Péter atya beköszöntőjét július 2-án, a templomi
búcsú ünnepi miséjén dr. Bábel Balázs érsek celebrálja.
– Fiatal pap korunkban sokat hőbörögtünk azon, hogy a nagy plébániákat megülik az öreg kanonokok, pedig mi mindent lehetne ott
csinálni! Ez az egyik ok, ami miatt
átadom a helyem egy húsz évvel
fiatalabb atyának. Elfáradtam,
nem győzöm egyedül ezt az óriási plébániát, és a 60. életévemet
betöltve egészségügyi problémáim
is adódnak – indokolta döntését
Rónaszéki Gábor plébános. – Megpályáztam egy kisebb településen
megüresedett helyet, ahová rokoni
és ismerősi szálak is kötnek. Tőlük a későbbiekben is kapok majd
segítséget azon feladataim elvégzésében, amelyek már koromnál
fogva nehezebben mennek, így
megmaradhat nekem, amit igazán
szeretek, a lelkipásztori munka.
Az utódlásról is közösen döntöttek az érsek úrral: Gábor atya
helyét Geszler Péter atya veszi át,
aki tizenhárom évvel ezelőtt már
szolgált itt káplánként.
– A legnehezebb pillanatok egy

pap életében, amikor el kell hagyni egy helyet, de nyugodt lélekkel
adom át a stafétát, tudom, hogy jó
kezekbe kerül Félegyháza. A váltásra is együtt készülünk, Péter
atya az elmúlt időszakban több
programunkon részt vett, hogy legyen lehetősége megismerni a közösséget, az embereket.
Hét évvel ezelőtt Gábor atya ismeretlenül került Félegyházára. Az
ismerkedés, a kapcsolatok kiépítése még úgy is nehéz volt, hogy az
emberek szívesen fogadták őt, és
ő is a kezdetektől jól érezte magát
a városban. Lelkipásztori munkájának jelentős, és alapvető pillére
a közösségformálás lett. – Tudatosan választottam minden évben a
harmadik osztályosok, az elsőáldozók oktatását, így mára százával vannak azok a gyerekek, akiket
a hitoktatás során ismertem meg,
és amelynek köszönhetően évről
évre nő a bérmálkozók száma is.
Igyekeztünk helyet és teret adni
a lelki közösségek működésének,

amelynek első lépése a közösségi ház felújítása volt. A felnőttek
körében egy év után indítottuk el
a bibliaórákat, ami negyven-ötven
fővel ma is kitartóan működik.
A keresztény édesanyák köre, a
Szent Mónika-kör mellett megalapítottuk a keresztény édesapák
részére a Szent József-kört, amely
nagyon jó közösséget ápol. A korábban méltatlanul elhanyagolt
plébániaudvart is sikerült közösségi térré varázsolni egy szabadtéri
színpaddal, így a pandémia alatt
is tudtunk szentmiséket tartani. A
templom szőnyegezése, világításrendszere, berendezésének bizonyos részei megújultak, amelyek

szintén a külső megjelenésben
hoztak változást.
A fizikai szükségletek mellett
azonban ott a lelkipásztori munka,
amelynek gyümölcse lehet, hogy
csak később érik be. Az óvodásoktól a haldoklókig, örömben és szomorúságban mellettük lenni és lelki támaszt nyújtani a legnehezebb,
ellenben a legnemesebb feladat.
Most egy vizsga előtt állok: egy pap
számára ilyenkor derül ki, hogy jól
dolgozott-e. Ha egyházközségét
saját magára építi, akkor az ös�szeomlik nélküle, de ha sikerült
Krisztusra építeni, akkor képes
fennmaradni. Kiderül, hogy csak
kultúrfelelős és közösségszervező
voltam, vagy lelkipásztor? A gyerekeket mindig arra intem, hogy jók
legyenek, és Szent János apostol példáját szoktam felhozni, aki
idős korában is azt mondta, hogy
a legfontosabb, hogy szeressétek
egymást, hiszen a Krisztusi önfeláldozó szeretettel tudunk Istenhez
közelebb kerülni, a Jóistenen keresztül pedig egymáshoz.
Rónaszéki Gábor plébános búcsúmiséje július 2-án, szombaton
fél 11-kor lesz, majd ezt követően
a plébániaudvaron kötetlen beszélgetés mellett köszön el a fél
egyháziaktól.
K. G.

– a Zöldmező-lakótelepen épült
már korábban és a közeljövőben
is várható hasonló fejlesztés.
Szintén öröm számára, hogy a
Vasas-pályán a közelmúltban

elkészült és átadhatták a skate-parkot, valamint a Bankfaluban is három utcában folyik
szakaszosan építkezés. Továbbra
is tervezés alatt vannak az utak,

járdák felújítása a körzetben, a
fejlődés folyamatos.
Az ünnepélyes szalagátvágáson
jelen volt még Fekete Tamás, az
ÚT-ÉP-KER 97 Kft. cégvezetője.

Elkészült
útszakasz
Új útszakaszt adtak át a
Zöldmező-lakótelepen június
8-án, szerdán. A Péteri úton
a Csanyi út – Kocsis Pál utca
közötti szakaszon útépítés
valósult meg, amelynek során
az eddigi földút egy bizonyos
szakasza szilárd burkolatot
kapott. Az új méretezett aszfaltburkolatú útpályaszerkezet építése 65,5 m hosszúságban, 358 négyzetméter
felületen történt meg. Az 1
x 1 forgalmi sávos út 4,5 m
szélesen készült el, mindkét
oldalán 1,25 m szélességben
stabilizált padkával. Az útpálya mindkét oldalán szikkasztóárok készült a csapadékvíz
elvezetésére.
Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője az átadáson elmondta, hogy nagy örömére szolgál, hogy – bár most egy
rövid útszakasz átadása zajlik
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Mi virít?
Ebben a rovatunkban a félegyházi közterek
gazdag növényvilágába nyújtunk betekintést Nagy Ágnes városi főkertész szakmai
segítségével. Ezúttal egy egész csokorra valót gyűjtöttünk össze azok kedvéért,
akik nagy örömmel és szeretettel figyelik
a közös kertek pompázatos virágözönének
változásait.

Macskaherék. Két különleges, ma még talán kevéssé ismert ajakosvirágú vadvirág. A lila virágú
gumós macskahere hazánkban is – a Mecsekben
– honos, védett reliktum növény, a tavasz végén
virágzó nagytermetű évelő. Álörvökben, mindig
egy-egy emelettel feljebb hozza nem mindennapi
virágait, amelyek így több héten keresztül virítanak. Mind méretében, mind habitusában és virágformájában hasonlít hozzá a sárga virágú kis
ázsiai macskahere. Törökországban honos, ahol
zárt sziklagyepekben él. Tág tűrőképessége miatt értékes virágágyi évelőnek tartjuk, félárnyékban, napon, egyaránt jól érzi magát. Elvirágzás
után a virágszáron maradó termései is mutatósak, hosszan díszítenek a nyár folyamán, de zölden áttelelő tőlevelei is szépek a téli
évelőágyakban.

Méhbalzsam. Észak-Amerikában honos vadvirág, a most divatos prérikertek egyik szívesen
alkalmazott növénye. Vad bergamott, indiáncsalán vagy méhbalzsam néven forgalmazzák több
faját és fajtáját. Viszonylag igénytelen növény,
napon és félárnyékban egyaránt jól érzi magát.
Vegyes virágágyakban kiváló tömeget képező, de
finom virágszirmai miatt mégis légies megjelenésű, jól társítható növény.
Hegyi len. Hegyi len, vagy ázsiai len néven ismerjük ezt a nagyon kedves, hihetetlenül világító
égkék színű évelő virágot. Bokros növekedésű,
kopasz szárú, hosszan virágzó növény. Száraz
gyepekben él, Magyarországon a Mecsekben vadon is előfordul. Valamennyi hazai len közül az
egyetlen, amelyik nem védett.

Zsályák. Ligeti zsálya vagy erdei zsálya néven
ismert vadvirágok. Európában – így Magyarországon is – és Elő-Ázsiában honosak, ahogy a
nevük mutatja, fás-ligetes erdőszéleken, gyepek-

ben. Homokos, tápanyagban nem túl gazdag talajokon él, jól tűri a szárazságot. Tavasz végén,
nyár elején virágzik több hétig, de az elvirágzott virágszálakat visszavágva egy viszonylag
bőséges másodvirágzása van augusztus végén,
szeptember elején. Nyugat-Európában régóta
kedvelt dísznövény, ezért napjainkra sok fajtáját
állították elő, amelyek a kék, lila, rózsaszín számos árnyalatában és fehér színben pompáznak
a virágágyak karakteres növényeként.

Lombok alatt. A virágágyakat hosszú ideig jobbára a kertek napos részein alakították ki, mivel
a kerti virágaink többsége a napos, világos termőhelyeket szereti. Az évelő virágokat az angol
kertkultúrában régóta szívesen alkalmazzák,
ahol a világ legkülönbözőbb helyeiről származó
virágok kerültek egymás mellé a híres angol szegélyágyakban. Hatalmas nemesítési munka indult, hogy a kertek egyre színesebbek és gazdagabbak legyenek. Rengeteg évelőt köszönhetünk
ennek a kertek iránti szenvedélynek és napjainkban egyre több, és szebbnél-szebb virág kerül be
hazánkba is. A magyar klíma sajátosságai, az
egyre erősebben tapasztalható klímaváltozás új
kihívások elé állítják a kerttervezőket, ugyanakkor egyre többféle lehetőség kínálkozik a megoldásra. A képen egymás mellett található az
Észak-Amerikából származó bugatölcsér piros
lombú rózsaszín virágú fajtája és az Ázsiából
származó sárga virágú kisázsiai macskahere. Az
egyre melegedő klímában láthatóan mindkettő
jól érzi magát Magyarországon, a Duna-Tisza közén, Kiskunfélegyházán, a Kossuth utca ligetes
fái alatt. Érdemes hát próbálkozni.

Aranyló virágok. Be kell vallani, hogy minden
virágszín gyönyörű, de a sárgák már-már szinte
erőszakosan „trollkodva lopják el” a kerti virágshow dicsőségét. Magukra vonják a figyelmet és
bizony gyakran egyáltalán nem érdemtelenül.
A képen a régóta kerti kultúrába vont sásliliom
vadvirágjellegű, apró virágú, korai virágzású Minor elnevezésű fajtája és a szintén sárga színű,
Európa erdőszélein vadon előforduló pettyegetett lizinka együtt látható. A sásliliom egyenként
rövid életű, de finoman ringó virágai nagyon
hangulatosan lazítják a lizinka több hétig nyíló
sűrű virágtömegét. A virágok színeinek két hasonló sárga árnyalatát a nagyon eltérő virágformák és növényhabitusok teszik izgalmassá.

Virágpompa. Akár egy napsütötte erdőszéli réten is érezhetnénk magunkat. Előtérben az
azúrkék virágú széleslevelű harangvirág, mellette az aranysárga lizinka, mögöttük halványlila,
nagyon finom virágú nagy völgycsillag a Kossuth
utca egyik kis virágfoltjában. Mindegyik virág a
természet gazdag szépségét idézi és az ember el
nem múló virágszeretetét mutatja.

Szegélyágy. Egy teljesen beállt, az angol szegélyágyak hangulatát idézi ez a virágágy a Nepomuki Szent János-téren. Éppen virágzik a sárga
macskahere, a kék ligeti zsálya, a lila gólyaorr és
a sárga virágtömeget képező korai zanót. Közöttük megbújik a már éppen elvirágzott, de boglyas termésével még mindig díszítő leánykökörcsin. Az ember gondozásában sokféle növény jól
érzi magát egymás társaságában.
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Test és szellem találkozása
Háromdimenziós
nyomtatással készít szobrokat fantasy és
élethű alakokról, épületekről a
kiskunfélegyházi Gyimesi Tamás
és Tetőzi Csilla. A miniatürizált
alkotások elkészültét rengeteg
tervezési folyamat előzi meg,
ami után akár több mint tíz óra
is lehet a nyomtatás. Ezt követően Csilla egyedileg, kézzel festi
az apró figurákat a megrendelő
igénye szerint. Termékkínálatukban megtalálható: Petőfi és
Móra szobra, a városháza épülete, a Centenáriumi díszkút, a
Békás-kút és a Káposzta-csobogó, vagy éppen az ékszerek is.
– Mit jelent a háromdimenziós
nyomtatás?
– Egy számítógépes program
segítségével betápláljuk a koordinátákat, a gép egy speciális nyomtatónak elküldi a jeleket, ami bonyolultságtól függően néhány óra
alatt rétegenként felépíti a formát.
Ehhez egy különleges, UV fény alatt
kötő műanyag szükségeltetik, ami
ha megszilárdul, festeni lehet – vázolta a folyamat lépéseit Tamás.
– Mit lehet elkészíteni ezzel
az eljárással?
– Bármit, ami a fantáziánkban
megszületik. Mi leginkább a fantasy
világából táplálkozunk, vagy élethű
szobrokat készítünk, mint például városunk nevezetességei, illetve
híres embereiről már korábban elkészített emlékművek másolatai.
Úgy szoktunk egymást közt megfogalmazni, hogy én vagyok a szellem,
Tamás pedig a test. A képzeletem
határtalan, mindig valami újat, egyedit szeretnék, de Tamás az, akinek
türelme, szakértelme, precizitása

van a megszületéshez – mondta
Csilla elismerően, miközben Tamás
az arcán egy mosoly kíséretében
hozzátette, hogy Csilla kézügyessége nélkülözhetetlen a díszítésben, a
még élethűbb kivitelezésben.
– Mennyire bonyolult ez az
eljárás?
– Nem a nyomtatás a nehézkes,
hanem az azt megelőző tervezés.
Gyakorlatilag milliméterről milliméterre fel kell mérni a megformálandó tárgyat, vagy épületet, amit a
programnak számokkal el kell magyarázni. Például, a városházáról
készített plasztikánk képek, drón
fel
vételek és személyes bejárás
alapján született meg. Figyeltünk
arra, hogy az arányok, az ablakokban fellelhető különbségek, a falak
szögeinek mértéke is visszaköszönjön a műtárgyban – sorolta Tamás.
– Hol lehet megtekinteni a
termékeket?
– Van egy Facebook-oldalunk, illetve a helyi Tourinform irodában
is van néhány bemutató darabunk.

V. B.

Mesekönyvsorozat
A nagyvárosi közlekedés szabályaival ismerteti meg az óvodás
korosztályt Miklya Luzsányi Mónika Rozmaring és Tarack közlekedik című könyve. A mesekönyvet június elsején mutatták
be a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
– Az Ovis Okosító sorozat azért
indult, hogy segítse az óvodásokat az iskolai előkészítésben,
de nem a betűtanulást, vagy
a számolást, hanem azokat a
szociális képességeket, amelyek a beilleszkedéshez szükségesek – mondta el a könyv
kapcsán Miklya-Luzsányi Mónika. Hozzátette: A Rozmaring és
Tarack könyvek egy különleges
malaccsaládról szólnak, ahol
az édesanya egy arisztokratikus

családból érkező nagylapály
házi disznó, míg az apuka egy
árva vadmalac. Két gyermekük
Rozmaring és Tarack. Eddig
három Rozmaring és Tarack
könyv jelent meg a sorozatban.
A Móra Könyvkiadó gondozásában megjelent Rozmaring és
Tarack közlekedik című könyvet
óvodás csoportnak mutatta be a
szerző június elsején, akik nagy
érdeklődéssel vettek részt a
foglalkozáson.

2022. június 10.

Idén is lesz
halászléfőző
verseny
Ha nyár, akkor halászléfőző verseny. Idén már harmadik alkalommal tartják
meg a nagy népszerűségű
halászléfőző versenyt június 18-án, szombaton Kiskunfélegyházán, a Kőfaragók-terén. A jótékony célú
eseményen 15.30-tól 1.000
Ft/adag áron halászlét, 500
Ft/adag áron túrós csuszát
vásárolhatnak.
A befolyt összegből augusztus
22. és 24. között általános iskolás gyermekek részére ingyenes balesetmegelőzési tábort
szerveznek a közelmúltban
elhunyt Berki Fanni emlékére. Jelentkezni június 15-éig
lehet Balla Lászlónál, a 0620/980-5611-es és Illés Gyulánál, a 06-70/549-0519-es
telefonszámon.
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Jógázz az egészségesebb életért!
A jóga nagyon sok embert
menthet meg a betegségektől és a teljes kifáradástól, de
nemcsak a hajlékony emberek
jógázhatnak, hanem a mozgásszervi betegek is – vallja Vidékiné Romhányi Csilla oktató,
akivel a mozgásforma világnapja alkalmából beszélgettünk oktatói munkájáról és a
jóga jótékony hatásairól.
– A jóga szót meghallva sokan
gondolják, hogy ez a mozgásforma nem nekik való, mert nem
elég hajlékonyak, vagy egyszerűen
idejük nincs. Sok tévhit előítélet
van az emberekben, de aki nyitottá válik rá, és mentális kifáradás
vagy konkrét egészségi probléma
miatt ellátogat egy jógaórára,
megváltozik a véleménye – fogalmaz Vidékiné Romhányi Csilla.
– Hét évvel ezelőtt én is hasonlóan gondolkodtam, de ma
már minden napomat jógázással
kezdem. Több éve ízületi problémáim voltak, ez nagyban korlátozott a mozgásban, plusz az
ikerterhességem hónapokra fekvő nyugalomba parancsolt. Emiatt az izmaim összezsugorodtak,
elsorvadtak. Egyre jobban fájt
mindenem és egyre nagyobb kihívást jelentett, hogy helytálljak
a két apró jövevény mellett. A
csípőfájdalmam nem csökkent,
így elkezdtem orvosról orvosra
járni. Megoldásként a protézis
lehetőségét emlegették, de mivel
fiatalnak tartottak, előbb tornát
javasoltak. Én úgy gondoltam,
hogy ez az én életembe biztos
nem fér bele. De amikor anyukám hasonló problémák miatt
tolószékbe került, kezdtem komolyabban venni a családi betegség
veszélyeit. Egy kedves barátnőm
javaslatára mentem el Kujundzic
Róbert félegyházi csontkovácshoz, akinek tanácsára felkerestem
Kovács Erzsébet jógaoktatót.
Mindkettejüknek nagyon hálás vagyok, míg élek a sok jó tanácsért
és segítségért. Nekik, kettőjüknek
köszönhetem, hogy elindultam a
gyógyulás útján. Meglepődve tapasztaltam, hogy minél többet jógázok, annál jobban vagyok, egyre
kevesebb volt a fájdalmam. Korábban azt mondtam, hogy erre nekem nincs időm, az élet mégis rákényszerített, hogy szánjak rá időt
– emlékezik vissza a kezdetekre.
– Kovács Erzsébetnél tapasztaltam meg, hogy nem csak a hajlékony emberek jógázhatnak, mert

nekünk, mozgásszervi betegeknek
is van megoldás az izmok nyújtására. Ezek pedig a segédeszközök
– mint például a pad, a szék, a bot,
a bordásfal, a hullahopp karika, a
henger, a kötél, a fatégla –, amik
segítségével kényelmesebben tudunk dolgozni a testünkön – magyarázza Csilla, aki annyira megszerette ezt a mozgásformát, hogy
2018-ban elvégezte a Magyar Jóga
Akadémiát.
– A tanfolyamon szembe kellett
néznem azzal, hogy itt csak én nem
tudok sok ászanát helyesen kivitelezni a mozgásszervi problémám
miatt. Azonban igazi támogatást
kaptam a tanáraimtól, és azzal a
reménnyel dolgoztam, hogy majd
oktatóként a hasonló problémákkal küzdő embereken tudjak segíteni. Négy éve hétről hétre azért
dolgozom, hogy a hozzám látogató
jógázók megfeszült izmait lazítani
tudjuk, hogy könnyebbnek érezzük
a végtagjainkat, ugyanis izmaink
vagy megtartanak bennünket, vagy
összenyomnak.
A jógaoktató arra is kitért, hogy
az órákon keringést serkentő gya-

korlatokat, az ízületekre és a mirigyekre ható ászanákat végeznek,
amelyekkel felülről lefelé haladva
az egész testet átmozgatják. A
résztvevők megtanulják, hogyan
kell helyesen ülni, állni, lélegezni,
azt, hogy az izmaikat hogyan használják megfelelően. Az ülő, álló és
fekvő gyakorlatokkal a tartást elősegítő izmokat erősítik, elsősorban a has, a medence és a gerincoszlop izmait.
– A jógázást prevenciós jelleggel ajánlom mindazoknak, akik
valamilyen mozgásszervi betegséggel küzdenek, vagy fájdalom
van a testükben, legyen az a vállban, a derékban, a csípőben vagy
a lábban. Fontos, hogy a gyakorlatokat precízen végezzük, mert
csak így térül meg a befektetett
energia. De ne csak a jógaórákon, hanem nap mint nap tegyünk
azért, hogy az izmok ne összenyomjanak, hanem megtartsanak
bennünket – például a boltban
sorban állás közben is figyeljünk
a helyes testtartásra. A jóga nincs
korhoz, nemhez kötve. Ez nem egy
sport, ugyanis itt nincs verseny,

itt mindenki magával és magáért
dolgozik. Az órákon is arra buzdítok mindenkit, hogy ne akarjunk
azonnali eredményeket elérni,
legyünk a testünkkel türelmesek.
Sokan feladják pár alkalom után,
mert nem éreznek azonnali javulást. A változtatás iránti döntést
magunknak kell meghozni, ugyanis a gyógyulás kulcsa a változás,
ennek első lépése pedig a változtatás. Ez a mozgásforma nagyon
jó befektetés az egészségünk érdekében, s közben mentálisan is
befelé figyelünk, kiegyensúlyozottabbá válunk, jobban bírjuk a terhelést, a mindennapi kihívásokat
– összegzi az oktató.
„A jóga a test és a lélek, a gondolat és a cselekvés, az önkorlátozás
és a kiteljesedés egységét, az ember és a természet közti harmóniát fejezi ki” – mondta Narendra
Modi, India miniszterelnöke, amikor előterjesztette jóga világnapi
elképzelését az Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ) felé. Az ENSZ
közgyűlése 2014-ben nyilvánította
június 21-ét a jóga világnapjává.

G. E.
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A pedagógusokat ünnepelte Félegyháza
Pedagógusnap
alkalmából
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ elismeréssel jutalmazta azon
pedagógusok munkáját, akik
fáradhatatlanul nevelik, tanítják gyermekeinket jelenleg is,
valamint azokat a nyugdíjas
tanítókat, tanárokat, akik 50,
60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt
szerezték első diplomájukat.
Ők arany, gyémánt, vas, illetve
rubin oklevelet vehettek át.
Az ünnepséget június 3-án, a Móra
Ferenc Művelődési Központ dísztermében tartották, ahol a megjelenteket Vargáné Rácz Judit,
Zsámboki Anna, a Kecskeméti
Tankerületi Központ igazgatója,
valamint Rosta Ferenc alpolgármester, nyugalmazott gimnáziumigazgató köszöntötte.
– Örömömre szolgál, hogy két év
után ismét együtt ünnepelhetünk.
A társadalomban minden embernek a munkájára szükség van.
Mindenki munkája fontos és nélkülözhetetlen. De ha nem tanítjuk
meg a gyermekeinket írni, olvasni,
számolni, akkor nem lesz, aki házat építsen, gyógyítson, feltaláljon,
vagy kenyeret süssön. A pedagógusok feladata, hogy a gyermekeinket
eljuttassák képességeik csúcsára,
olyan útravalót adjanak számukra,
amellyel boldogulni fognak majd
az életben és elégedett, boldog felnőttek lehetnek. Amikor visszaemlékszünk iskolás éveinkre, nagyon
sokszor nem a módszerekre, technikákra emlékezünk, hanem a tanárainkra. Hiszem, hogy az oktatás
szíve maga a pedagógus – mondta
köszöntőjében Zsámboki Anna.
– Egy öreg tanár barátom szerint három foglalkozás – az orvosé,
a tanáré, és a papé – kiemelkedő
jelentőséggel bír. Ők ugyanis, akik
velünk, emberekkel foglalkoznak: a
testünkkel és a lelkünkkel. Én is ezt
vallom. Így a mai napon, amikor
nevelőinket, pedagógusainkat köszöntjük, csak a legnagyobb tisztelet és a legmélyebb nagyrabecsülés hangján szólhatok azokról az
igazi, nagybetűs pedagógusokról,
akik időt, fáradtságot nem kímélve
minden nehézség mellett, minden
gátló körülmény ellenére foglalkoznak gyermekeinkkel, unokáinkkal. Valószínűleg igaza van annak a
japán közmondásnak, amelyet egy
kedves fiatal kolléganőmtől vettem
kölcsön, miszerint egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint ezerévnyi szorgalmas

Bakosné Tarjányi Mária

tanulás – hangzott el Rosta Ferenc
beszédében.
A folytatásban a Móra Ferenc
Gimnázium, a költészet napjára
rendezett François Villon életéről szóló előadással kedveskedett
az ünnepelteknek, majd a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai és diákjai
adtak műsort. Az esemény végén
a Pedagógus Nyugdíjas Klubot köszöntötték fennállásának 50. évfordulója alkalmából.
50 évvel ezelőtt szerezte első
diplomáját, ezért arany oklevélben részesült: Bakosné Tarjányi
Mária
60 évvel ezelőtt szerezte diplomáját, ezért gyémánt oklevélben részesült: Gácsi Józsefné
(Dobák Zsuzsanna)
65 évvel ezelőtt szerezték
diplomájukat, ezért vas oklevélben részesültek: Kovács
Sándor, Márton Lászlóné (Farkas
Franciska), Máté Istvánné (Holló
Julianna), Dr. Papdi Sándorné (Forgó Zsuzsanna), Petróczi Károlyné
(Ónodi Mária), Rátkai Istvánné (Jónás Gabriella)
70 évvel ezelőtt szerezték
diplomájukat, ezért rubin oklevélben részesültek: Bácsalmási
Ferencné (Argat Ilona), Ivók Jánosné (Szegi Etelka), Kapus Imréné
(Endre Rozália)
Köszöntötték azokat, akiket
a több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájukért Pedagógus
Szolgálati Emlékéremre terjesztettek fel: Blazsevné Szabó Erika, Juhász Béláné, Parádi
Erzsébet, Radicsné Nagy Mónika

Edit, Raffayné Fazekas Aranka,
Dobó Alíz Katalin, Kocsis Géza,
Dr. Bódainé Szekszárdi Éva, Bense
Sándorné, Kiri Sándorné, Hajnal
Imréné, Laczkó Gyuláné, Kuruczné
Dinnyés Anikó, Turcsányiné Kertész Ilona
Több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói
munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 40 éves
jubileumi évfordulójuk alkalmából Elismerő Oklevelet vehettek
át: Cserép Istvánné, Forgóné Petróczi Erika, Iványiné Réczi Katalin,
Lantos Mihály Csabáné, Tarjányi
Sándor
Azok a pedagógusok is elismerésben részesültek, akik
aktív pályájuk jubileumi évfor-

dulójához érkeztek: Vargáné Rigó
Anikó, Szatmáriné Sándor Olga
A Bugaci Rigó József Általános Iskola pedagógusai Elismerő Oklevelet vehettek át
több évtizedes pedagógusi
munkájukért:
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Pappné Németh Gabriella
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Fazekas Szilvia
40 éves nevelő-oktató munkájáért: Szabóné Tarjányi Mária
A Constantinum Katolikus
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium pedagógusai több évtizedes
pedagógusi munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át:
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Horváth Józsefné
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Görögné Tarjányi Katalin,
Gyöngyösi Csaba
40 éves nevelő-oktató munkájáért: Kopasz Aranka
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusait, akik több
évtizedes pedagógusi munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át:
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Kósa Erika Matild
35 éves nevelő-oktató munkájáért: Halász Attiláné, Rádiné Petróczi Mária Márta, Répa Mónika
A Kiskunfélegyházi Balázs
Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusait is köszöntötték, akik több évtizedes
pedagógusi munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át.

Tarjányi Sándor
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30 éves nevelő-oktató munkájáért: Sejben Ilona
40 éves nevelő-oktató munkájáért: Takács Gábor
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola
pedagógusait, akik több évtizedes pedagógusi munkájukért
Elismerő Oklevelet vehettek át.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Fricskáné Fekete Ibolya,
Szabóné Demeter Edit
35 éves nevelő-oktató munkájáért: Jankovszki Zoltánné
A Kiskunfélegyházi Dózsa
György Általános Iskola pedagógusait köszöntötték, akik
több évtizedes pedagógusi
munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át:
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Drozdik Márta
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Losonczi Judit, Luchmann
Péter János

30 éves nevelő-oktató munkájáért: Görög József
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
pedagógusait, akik több évtizedes pedagógusi munkájukért
Elismerő Oklevelet vehettek át.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Gémesné Gulyás Bernadett,
Ipacs Imréné
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Besnyi Ágnes, Kőrösiné
Juhász Judit, Vaszkóné Tarjányi
Edit
35 éves nevelő-oktató munkájáért: Csernus Krisztina, Losonczi
Róbertné
40 éves nevelő-oktató munkájáért: Molnár Éva, Vargáné Gajda Gabriella
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola pedagógusait, akik több évtizedes pedagógusi munkájukért
Elismerő Oklevelet vehettek át.

40 éves nevelő-oktató munkájáért: Nagy Lajosné
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola pedagógusait, akik több
évtizedes pedagógusi munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Rekedt-Nagy Zoltán
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Kamasz Andrea
35 éves nevelő-oktató munkájáért: Dinnyés-Kis Zsuzsanna
40
éves
nevelő-oktató
munkájáért:
Solymosiné
Mészáros Márta
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium
pedagógusait, akik több évtizedes pedagógusi munkájukért
Elismerő Oklevelet vehettek át.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Szana Beáta

25 éves nevelő-oktató munkájáért: Tarjányi Zita, Wolnerné
Vidéki Szilvia
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Demeterné Bajnóczi Anita, Takácsné Medveczki Zsuzsanna
Köszöntötték a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két
Tanítási Nyelvű Technikum és
Kollégium pedagógusait, akik
több évtizedes pedagógusi
munkájukért Elismerő Oklevelet kaptak.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Bozó Beáta, Pallagi Ernő
Ferenc, Tóth Levente Zsoltné, Verebné Lénárt Judit
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Kálmán Gábor, Palotás
Aranka, Vincze Zsolt
35 éves nevelő-oktató munkájáért: Preiszné Bene Mónika
45 éves nevelő-oktató munkájáért: Andrási Endre Jánosné

Andrási Endréné
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50 éves nevelő-oktató munkájáért: Andrási Endre
Köszöntötték a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos
Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium pedagógusait,
akik több évtizedes pedagógusi
munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Kovács Nóra, Mester Ernő
30 éves nevelő-oktató munkájáért: Bakos Aranka, Surján Attila
Köszöntötték a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi
Közgazdasági
Technikumának pedagógusait,
akik több évtizedes pedagógusi
munkájukért Elismerő Oklevelet vehettek át.
25 éves nevelő-oktató munkájáért: Sztojka Ágnes, Vizi Andrea
Erzsébet

30 éves nevelő-oktató munkájáért: Gémesné Endre Erika
35 éves nevelő-oktató munkájáért: Tamás Attiláné
40 éves nevelő-oktató munkájáért: Tóth Istvánné
25 éves nevelő-oktató munkát segítő tevékenységükért
Elismerő Oklevelet vehettek át:
Hegyi Tünde – Kiskunfélegyházi
Platán Utcai Általános Iskola, Czinegéné Szikszai Margit – Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
30 éves nevelő-oktató munkát segítő tevékenységéért Elismerő Oklevelet vehetett át:
Radics Tímea Krisztina – Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum
(A kitüntetettekről bővebben
honlapunkon olvashatnak.)

Takácsné Medveczki Zsuzsanna
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10 éve tart összejöveteleket városunkban
az Anonim Alkoholisták közössége
10 éve van lehetősége részt venni az Anonim Alkoholisták közössége óráin azoknak a nőknek és
férfiaknak, akik alkoholproblémával küzdenek.
Honlapjuk szerint a közösség nem szakmai szervezet, önellátó, nem tesz különbséget vallási, faji és
politikai hovatartozás tekintetében, és szinte mindenütt a világon megtalálható.
A tagság nincs korhatárhoz vagy iskolai végzettséghez kötve. Bárki tag
lehet, aki tenni akar valamit ivásproblémája ellen. A gyűléseken a
tagok megosztják tapasztalataikat
egymással, egy 12 lépésben leírt
program köré építik a beszélgetéseket, amely program segítséget nyújt,
hogy az érintettek alkohol nélkül is
elégedett életet tudjanak élni.
Dr. Domján Mihály pszichológus
szakemberként vesz részt leszoktató programban, amelynek szerves
része az Anonim Alkoholisták csoportgyűlése. Véleménye szerint a
legjobban egymástól tudunk tanulni.
Abból, ha őszintén megosztjuk egymással a küzdelmeinket. Ez egyszerre reménykeltő, ugyanakkor a
másik jelenléte megtart az úton.
Dr. Domjántól megtudtuk, hogy az
A. A. megalakulása 1935-re tehető,
amikor egy Bill Wilson nevű amerikai bróker üzleti útja során erős
késztetést érzett, hogy igyon. Józansága megőrzése érdekébe keresett
egy helyi alkoholistát, akitől segítséget kért. Wilsont bemutatták dr. Bob
Smith-nek, akivel később megalapították az A. A-t, az alkoholistákat az
élő szó erejével segítő programot.
A mozgalom alapja az a felismerés,
hogy egy alkoholistán igazán csak
egy másik, a saját józanságát megőrző alkoholista segíthet.
Az A. A. 12 lépése:
1. Beismertük, hogy tehetetlenek
vagyunk az alkohollal szemben – hogy
életünk irányíthatatlanná vált.
2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy
nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja
lelki egészségünket.
3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és
életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.
4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi
leltárt készítettünk magunkról.
5. Beismertük Istennek, magunknak
és egy embertársunknak hibáink valódi
természetét.
6. Teljességgel készen álltunk arra,
hogy Isten megszabadítson bennünket
mindezektől a jellemhibáktól.
7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.
8. Listát készítettünk mindazokról,
akiknek valaha kárára voltunk, és hajlan-

dóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt
nyújtani.
9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk
nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez
sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra
nézve.
10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük,
amikor hibáztunk.
11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a
saját felfogásunk szerinti Istennel, csak
azért imádkoztunk, hogy felismerjük
velünk kapcsolatos akaratát, és hogy
legyen erőnk a teljesítéséhez.
12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt
az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és
ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.
Dr. Domján Mihály nagyon fontosnak tartja, hogy minél szélesebb
körben szóljon a témáról, hiszen
még ma is tabunak számít erről beszélni Magyarországon. Ennek érdekében blogbejegyzésben, rádió- és
tévéinterjúkban szívesen beszél róla
részletesen, valamint podcast-csatornáján is megtalálhatók az alkoholbetegségről szóló részek, Kiút az
alkoholbetegség és a társfüggőség
csapdáiból címmel: https://drdomjan.hu/podcasts-2-0/
Az Anonim Alkoholisták kiskunfélegyházi csoportja kereken 10 éve
működik már városunkban. Gyűléseiket keddenként, 17 és 18 óra
között tartják a Jókai utca 30. szám
alatt, a Válasz Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központban.
Csoportvezetőjük és csoporttagjaik is személyes történeteiken keresztül segítik egymást az alkohol nélküli
mindennapokban. Egyik csoporttagjuk, aki szívesen mesélt történetéről, és akit nevezzünk csak Zs-nek,
elmondta, hogy sokkal korábban sikerült volna megőriznie józanságát,
ha hamarabb megismerkedik az A.
A-val. Pontosan ezért tartja nagyon
fontosnak, hogy megismerjék a történetét, így több emberhez eljut az,
esetleg olyanokhoz is, akiknek szükségük van hasonló támogatásra.
Zs. elmondta, hogy az első jel

gyakran az, amikor a család figyelmeztet valakit, hogy sokat iszik.
Amikor ez már többedszerre fordul
elő, érdemes tényleg odafigyelni. Így
volt vele is, és ma már tudja, hogy
nem bántani akarták. Tagadás volt
akkor a reakciója, de ma már tudja, hogy ha nem kér segítséget, soha
nem mászik ki a gödörből. Nagyjából 10 évre emlékszik, amikor az
alkohol irányított mindent. Rengeteg
veszteség érte az ital miatt: kirúgták a munkahelyéről és a családja
is széthullott. Úgy véli, ha korábban
hall erről a programról, talán korábban meg tud szabadulni az alkoholtól nem csak testiekben, hanem
lelkiekben is. Ebben segített az A.
A. csoport. Tapasztalatait így fogalmazta meg:
– Milyen furcsa, hogy pont azoktól kapja az ember a legtöbb támogatást, akiket előtte megbántott. (A
szeretet mindenek felett.) Azt gondoltam, hogy a gyerekeimnek, akiket
elindítottam a felnőtté válás útján,
nincsen már szükségük rám, és én
is ugyanígy gondoltam akkor velük
kapcsolatban. Ezt ma is szégyellem.
Néhány hónapos józan voltam, amikor a legidősebb lányom küldött egy
üzenetet, amiben röviden megfogalmazta, mi a legfontosabb feladata
egy apának: „jelen kell lennie”. Ez
szíven ütött, ebben minden benne
volt.
Hogy mit adott nekem ez a program? Megismerhettem a másik
énemet, amit elnyomott egy materialista, anyagi javakat hajszoló személyiség. Aki megpróbált megadni
mindent a családnak, de közben
valamiről megfeledkezett… Saját
magáról!
A terápiára egy megbántott, önsajnálattal, dühvel, haraggal, bos�szúvággyal teli, életunt ember érkezett. Akit megfogott ott valami. Aki
rácsodálkozott, hogy még mindig érdeklik a könyvek, a filmekkel együtt
elemezni tudja őket, érzéseket tud
megfogalmazni és leírni. Az as�-

szertív viselkedés gyakorlása mellett megtanultam kiírni magamból
minden felsorolt negatív, visszahúzó
érzést. Több esszét, levelet írtam
– számomra is meglepő szavakkal
– amiket persze soha nem olvasott
senki, hiszen nem küldtem el senkinek. Saját magamnak készültek,
amiket többszöri elolvasás után elégettem. Füstté vált. Elszállt belőlem. (Próbálják ki azok is, akik most
legyintenek). Ezeken keresztül elérkeztem a megbocsátásig. Megbocsátani saját magamnak – bár ezen
még dolgoznom kell, hiszen az önostorozás még fel-felbukkan bizonyos
kellemetlen élethelyzetekben. Megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Azt mondják: vétkezni emberi
dolog, megbocsátani isteni. Az isteni
ebben a megközelítésben számomra
nem egy felsőbb erő, hanem a jónak
egy fokozata: csodálatos, mennyei,
fenomenális, csuda jó.
Megismertem a kézzelfogható
szeretet érzését, ami az élet ajándéka. Sok minden, amire azt gondoljuk, hogy jár nekünk, az nem magától értetődő. Számomra ezek az
ajándékok, amelyekkel úgy is bánok:
ápolom, dédelgetem, csinosítgatom,
és… megosztom. Nagy becsben tartom. Értékelhettem volna előbb. De
nem, én a kocsmát látogattam, vagy
mámorosan a tévé előtt feküdtem.
Ellopott idő!?
Elérkeztem – a program jóvoltából – oda, hogy van hitem. Korábban
is volt, de elhanyagoltam és útközben talán el is vesztettem. Felébredt
a spirituális énem a mély álomból.
Ma már elhiszem, el tudom hinni,
hinni akarom, hogy dolgom van még
itt. Számítok, és számítanak rám.
Mint ahogy azzal is tisztában vagyok, hogy ezt csak józanul gyakorolhatom. Én, egy időzített bomba vagyok. A gyújtószerkezet nálam van.
Ezért van szükségem a szeretteim,
az AA, a csoport, a társak támogatására. Ők a mankóim és a tükreim.
Vigyáznak rám, segítenek, hogy véletlenül se bukjak fel, és elfojtanak
minden szikrát, ami megsemmisítene. Csak együtt, velük és Vele. Hála
és köszönet! – osztotta meg velünk
átélt belső harcainak történetét Zs.
A csoportba bejelentkezni, további információt kérni a 06-70/5524160-as számon lehet. Zs-vel készült korábbi interjú hanganyagát
teljes terjedelmében a következő
linken hallgathatják meg: https://
www.radiosmile.hu/news/1141/alkoholbetegseg-testkozelbol Z. A.
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KULTÚRSAROK
Június 9., csütörtök 10 óra
Tóth-Kovács Nikolett elsőkönyves
író Szökevény színek című gyermekkönyvének bemutatója.
Városi könyvtár
17 óra
Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival,
a zeneföldi óriással
Városi könyvtár
Június 10., péntek 22 óra
Jackwell koncert
Rocktár
Június 11., szombat 9-től 11.30-ig
Ökopiac – kézműves és ökotermékek vására a könyvtár udvarában.
15 óra
Filmklub – Az ötödik pecsét című
film vetítése
Művelődési központ
Június 13., hétfő 13-tól 15 óráig
Dialóg est – fogyatékkal élők mindennapi problémáiról, sikereiről.
Művelődési központ
18 óra
Quiznight – Kocsmakvíz
Asztalfoglalás szükséges:
76/466-843
Művelődési központ
Június 14., kedd 10 óra
Betűbölcsi, a városi könyvtár
baba-mama klubja. Vendégek: Székely-Szabó Mónika, a Lovebrands
boltvezetője és Dudás Zita, a Primőr
szépségápolási szakértője. Téma:
Nyári napfényvédelem
Városi könyvtár

Június 15., szerda 19 óra
„Kitolás” – Lengyel Tamás
önálló estje
Belépőjegy 3790 Ft-tól
Művelődési központ
Június 16., csütörtök 17 óra
Bajzák Lajosné Szabó Magdolna
gyűjteményes kiállítása. A tárlatot
Rátkai Zsuzsa, a Kiskunfélegyházi
Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke nyitja meg. Közreműködik az Ében Klarinétegyüttes.
Városi könyvtár
Június 18., szombat
Halászléfőző verseny
12 órától főzőcsapatok érkezése,
14 órakor tűzgyújtás
Jókai utcai parkolók
– Kőfaragók-tere
18 óra
Art Kingdom Táncgála
Művelődési központ
Június 20–24.
Könyvbarátság olvasótábor alsó tagozatos diákoknak. Városi könyvtár
Június 23., csütörtök 18 óra
Hattyúkerti zenés esték a Móra
Ferenc Művelődési Központ Petőfi
Klubja keretében. Petőfi-átiratok dalokban címmel akusztikus koncert a
városi könyvtár udvarában.
Június 24., péntek 17 óra
Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival,
a zeneföldi óriással
Városi könyvtár

KÖNYVTÁRSAROK
Nyáron is nyitva
Hamarosan véget ér az iskola,
kezdődik a szünidő, ám a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár nem zárja
be kapuit a kikapcsolódni vágyók
előtt. Igaz, július 1-jétől rövidített
nyitvatartással várja látogatóit,
hétköznap 18 óra helyett 17 óráig
tart nyitva, szombatonként pedig
zárva tart.
A nyár első kiállítása június 16-

án, csütörtökön 17 órakor nyílik.
Bajzák Lajosné Szabó Magdolna, a Holló László Képzőművész
Kör tagja gyűjteményes kiállítását Rátkai Zsuzsa, a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke nyitja
meg. Közreműködik az Ében
Klarinétegyüttes.
A bibliotéka árnyékolt, virágos

Megújult nyári
táborok a művelődési
központban
Június 20lyek során
ától kezm e g i s m e rdődően
kedhetnek a
tematikus
k é z m ű ve s kézműves
ség különg ye r m e k böző tech6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
táboroknikáival és
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
kal várják
azok szépa 6-12 év
ségeivel.
korú fiatalokat a Móra Ferenc Délután
társasjátékozással,
Művelődési Központban egy mesenézéssel és mozgásos felvidám nyári kikapcsolódásra. adatokkal kapcsolódhatnak ki a
A művelődési központ mára gyerekek. A tábor másik temamár hagyománnyá vált nyári tá- tikája szorosan kapcsolódik az
boraiban idén két tematikából idei Petőfi200 emlékévhez. A
választhatnak az érdeklődők: a János vitéz tábort ugyancsak
vadnyugat szerelmesei kipróbál- két turnusban, június 27-étől júhatják magukat az indiántábor- lius 1-jéig, illetve július 11-étől
ban, míg a népi hagyományok 15-éig hirdetik meg. A turnus
kedvelői a János vitéz néptánc során a gyerekek Kátai Tibor
és kézműves táborban. Mindkét néptáncoktatóval
tanulhatják
tábor elsősorban a kézművessé- meg a palotás tánc alapjait és
get helyezi előtérbe, ahol a gyer- a különböző népi játékokat, mimekek kreativitásuk segítségével közben megismerkednek Pemegalkothatják a tematikájukhoz tőfi Sándor híres elbeszélő
fűződő tárgyakat, viseleteket. E költeményével, a János vitézzel.
mellett számos mozgásos, játé- A táncos foglalkozások mellett
kos feladatban vehetnek részt, természetesen marad idő a kézelengedve ezáltal az iskolai idő- műves foglalkozásokra is, ahol
szak nehézségeit.
az irodalmi műhöz kapcsolódó
Az indiántábort két turnus- tárgyakat (huszárcsákó, párta,
ban, június 20-ától 24-éig és stb.) készíthetnek el a gyerekek,
július 4-étől 8-áig tartják meg. de lesz nemezelés, szövés és
Itt a gyermekek csoportos fog- agyagozás is.
lalkozás keretében készíthetnek
További tájékoztatás és jelentálomfogókat, szélcsengőket és kezés a 76/466-843-as telefonsok más érdekes tárgyat, ame- számon, Fekete Krisztiánnál!
udvarában koncerteket
rendeznek a zeneszerető félegyháziaknak.
Június 23-án, csütörtökön 18 órakor a Hatytyúkerti zenés esték
vendége Honfi Imre
Olivér és Petrovics
Panka, akik a Petőfi-emlékév alkalmából alakult Petőfi Klub programjaként Petőfi-átiratokat adnak
elő. Egy héttel később a reggae
és ska alapokon nyugvó, némi
rockkal, jazzel, egyéb stílusokkal
fűszerezett, saját számokat és feldolgozásokat játszó A Láma Dalai lép fel. A sorozat augusztus-

ban és szeptemberben
folytatódik.
Augusztus
2-ától
12-éig a keddi, pénteki
délelőttökön a GyermekBirodalomban tölthetik el szabadidejüket
a kicsik és nagyok szüleik, nagyszüleik társaságában.
A könyvek lapozgatása, olvasása
mellett közösen kézműveskedhetnek, színezhetnek, társasjátékozhatnak, kirakózhatnak, de énekléssel, diavetítéssel is készülnek a
könyvtárosok.
Ne feledjék el, ha unatkoznak,
várja Önöket a könyvtár!
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50 éve a sport szolgálatában
Ván Jenő birkózóedző, sportvezető, a Kiskunfélegyházi Birkózó
Sportegyesület elnöke és nem utolsósorban sportoló, május
20-án vehette át 50 éves sporttevékenysége elismeréseként a
Magyar Birkózószövetség (MBSZ) Életműdíját Németh Szilárd elnöktől, valamint Bacsa Péter ügyvezető elnöktől. A kitüntetéshez
vezető útról, és a csaknem fél évszázados sport iránti elköteleződéséről mesélt lapunknak.
Ván Jenő fél évszázaddal ezelőtt
versenyzőként kezdte a birkózást,
később edző, sportvezető, az egyesület elnöke lett, és e pozíciókban
a mai napig dolgozik a sportág
magas színvonalú utánpótlásának,
a tehetséges sportolók felkarolásának érdekében.
– Mi alapozta meg félegyházi
kötődését?
– Balotaszálláson nevelkedtem
a homokos tanyavilágban. Ott
jártam általános iskolába, szép
gyermekkorom volt. A szüleim
megtanítottak a mezőgazdasági
munkák elvégzésére, mivel ebben
a közegben ez a szaktudás elengedhetetlen volt. Az iskola után
Kiskunfélegyházára, a Mezgébe
jelentkeztem, ahol már az első
pillanatban megfogott a közösség
összetartása. Levelező képzésen
leérettségiztem, majd Kaposvárra nyertem felvételt a technikusképzésre. Itt, mint szarvasmarha-tenyésztő végeztem. Gyorsan
teltek az évek, korán megnősül-

tem. Megszülettek a gyerekeim, a
katonaéveket Kiskunfélegyházán
töltöttem. Közben rendszeresen
edzettem, versenyeztem.
– Hogyan lett a birkózás az
élete része?
– Mindig fontos volt számomra
a mozgás. Az iskoláséveim alatt
futottam, kézilabdáztam. Egy alkalommal az idősebb évfolyamba
járó kollégistatársaim elhívtak egy
birkózóedzésre. Ekkor körülbelül
15 éves lehettem. Ott találkoztam
először idősebb Besze László
edzővel és a birkózással. Kacérkodtam az ökölvívással is, de Laci
bácsi inkább a birkózást ajánlotta.
– Mikor kezdte az edzői
pályát?
– Tulajdonképpen már 17-18
éves koromban Laci bácsi meglátta bennem a lehetőséget, így a
kisebbeket rám bízta. Egyre több
részébe beleláttam a sportnak,
elköteleződtem mellette. A mentorom ajánlására elvégeztem a
kisedzői, majd a nagyedzői szakot,

amivel már hivatalosan is oktathattam. Mellette folyamatosan versenyeztem. Hozzávetőlegesen tizenöt évig ketten voltunk Laci bácsi
fiával, ifj. Besze Lászlóval, mint
trénerek, mert az idősödő mester
átadta nekünk a stafétát. Minden
szakmai kérdésben segítségünkre
volt, de már nem dolgozott aktívan
velünk. Közben csatlakozott hozzánk Kelemen András rangidős
birkózó is.
– Nagyon jó hallani a tiszteletet a hangjában. A sportszakmaiságán kívül mit adott önnek
Besze László?
– Laci bácsi nagyon tudta, hogyan kell bánni a gyerekekkel.
Nemcsak az edzőnk volt, hanem
valamilyen szinten a pártfogónk,
a lelki támaszunk is. Ha valakinek
nem úgy sikerült egy verseny, ahogyan tervezte, akkor is bátorította, belénk nevelte, hogy a kitartó
igyekezet megtérül, s majd jönnek
az eredmények is. Én is ezt sulykolom a tanítványaimba, hogy ne
keseredjenek el, ha valami nem jön
össze elsőre, csak maradjanak alázatosak, kitartóak. Ez a szemlélet
mindig megtérül.
– Milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki elismert legyen a szakmában, a
versenyzésben?

– Mint már említettem, a kitartás és az
alázat nélkülözhetetlen hozzá. Amikor én
kezdtem a sportot,
14-15 évesek voltak
a kezdők. Mára csökkent az átlagéletkor
7-8 évre. Ez nem
baj, csak másként
kell kezelni egy ilyen
korú kisgyereket. Hatalmas támaszunk
a szülői közösség,
akik jönnek velünk
az
edzőtáborokba, versenyekre, de
csak annyira folynak
bele a munkánkba,
amennyire kell. Soha
sem szólnak bele a
szakmai
nézőpontunkba, vezérfonalunkba. Ez a sport
nemcsak arról szól,
hogy két test egymásnak feszül és az
erősebb győz, hanem
több száz egymásra
épülő fogást meg kell
tanulni alkalmazni.
A másik tisztelete a
kulcsa mindennek.
– Kik alkotják a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület
vezetőségét?
– 1997-ben csatlakozott hozzánk
Szabó József, aki kiváló edző. Mások vagyunk emberileg, de a cél
közös, hogy kiváló sportolók kerüljenek ki a kezünk közül. Rajta
kívül Kelemen András edző, illetve
jelenleg van egy olyan fiatal, ambiciózus versenyzők Polyák Dániel személyében, akire nyugodt
szívvel rábízhatjuk a gyerekeinket.
Elképzelésünk szerint majd ő veszi
át tőlünk a stafétát, ha elérkezik az
idő.
– Milyen távlati céljaik vannak
az egyesületen belül?
– Mindig arra törekedtem, hogy
csapaton belül meglegyen az egység, működjön a közösség ös�szetartó ereje. Szerencsére, erre
nincs is panaszunk. A sportolóink szép helyezéseket érnek el a
versenyeken, ez boldoggá tesz
bennünket. Szokták is mondani a
mérkőzéseken, hogy a félegyházi
csapattal mindig számolni kell. Ennél nagyobb elismerés nem is kell.
Már nagyon várjuk, hogy elkészüljön az edzőcsarnokunk, ahol még
jobb körülmények között tudnánk
felkészíteni a gyerekeket, és teljes vállszélességgel jelen tudjunk
lenni a hazai, illetve a nemzetközi
mezőnyben.


V. B.

SPORT l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2022. június 10.

19

Éremeső a Honvéd-pályán
Fotó: Szentirmay Tamás

A 2021/22-es szezon utolsó hazai
labdarúgó-mérkőzését
rendezték a Honvéd Sporttelepen, június
4-én. A meccsen a bajnoki címét
már korábban bebiztosító U16-os
csapat kiütéses győzelmet aratott
Lakitelek serdülő játékosai ellen
(15:2). Nemcsak az U16-os csapat
játékosai, hanem az egész FTSI
Labdarúgó szakosztály ünnepelt
ezen a délelőttön, ugyanis a többi
csapat éremátadóját is ekkor tartották, mintegy keretbe foglalva az
idény utolsó hazai mérkőzését. A
jól megérdemelt aranyérmeket és
kupát a fiatalok a mérkőzés után
vehették át Csányi Józseftől,
Kiskunfélegyháza
polgármeste-

rétől, Balla Lászlótól, Kiskunfélegyháza alpolgármesterétől, Suba
Zoltántól, a Bács-Kiskun Megyei
Labdarúgó Igazgatóság szövetségi
ellenőrétől és Kordás Rolandtól,
az FTSI ügyvezetőjétől. A szakosztály minden csapata kiemelkedő
teljesítménnyel zárta a 2021/22es szezont, elérve a következő
eredményeket:
Megye I. felnőtt – I. hely, Megye
II. felnőtt Északi csoport – II. hely,
Megyei U19 Északi csoport – I.,
Megyei U16 Északi csoport – I.,
Megyei U14 Északi csoport – I.,
Megyei futsalbajnokság U20 – III.,
Megyei futsalbajnokság U17 – II.,
Megyei futsalbajnokság U15 – III.

Kihívás Napi dartsverseny

Utánpótlás Magyar Kupa
Május 18. és 21. között rendezték meg Csepelen az Utánpótlás
Magyar Kupát, amelyen a Papp László Ökölvívó Akadémia kiskunfélegyházi szakosztálya hat versenyzővel vett részt az eseményen. Ramocsa Sándor vezetőedző szerint a kiskunfélegyházi
csapat rendkívül jól teljesített. Ezt a sikert a közelmúltban elhunyt Ladányi Endre tiszteletére, emlékére ajánlották fel.
Eredmények:
1. Palotás Róbert: serdülő, 44
kg, 3. helyezett
2. Rácz Dániel György: serdülő, 46 kg. Pontozásos vereség az
első mérkőzés napján, így helyezés
nélküli.
3. Rácz Alex: serdülő, 52 kg, 3.
helyezett
4. Rácz Márkó: junior, 63 kg.
Első mérkőzése döntő fölényes

győzelem. A második mérkőzése
döntő fölényes vereség. Helyezés
nélküli.
5. Varga Barnabás: junior, 63
kg. Első mérkőzésén pontozásos
vereség, így helyezés nélküli.
6. Fekete Csaba: junior, 66 kg.
Első mérkőzésén pontozásos vereség, így helyezés nélküli.
A felkészítők: Ramocsa Sándor,
Nagy Tibor, Nagy Krisztián.

Platános siker Győrben

24 órás Kihívás Napi Dartsversenyt rendezett a Félegyházi Darts
Sport Egyesület, május 25-én. A félegyháziakon kívül érkeztek
versenyzők például Budapestről, Kiskunmajsáról, Kistelekről,
Pálmonostoráról és Tiszaalpárról is.
26 versenyző vett részt a kihívásban, ezzel pedig összesen 180,5
órányi játékkal csatlakoztak az
egészségesebb életmódért indított
rendezvényhez, ami megközelítőleg 7 óra dartsot jelent fejenként.
Voltak, akik csak 30 percet sportoltak. A két legkitartóbb játékos
Horváth Zsolt (22,5 óra játékkal)
és Simon Gábor (20,5 óra játékkal) volt. Játszottak egyéni, páros
és csapatmérkőzéseket, 501DO
és crickett-et is. A nap folyamán
összesen 34 db 180 született,
amelyből Simon Gábor dobta a

legtöbbet, nyolcat. 100 pont feletti
kiszállókból összesen 19 db volt,
ebből a legtöbbet és a legmagasabbat Horváth Zsolt érte el. Ő 6
db-ot dobott, ezek közül pedig 161
(!) volt a legmagasabb. A nap másik
érdekessége, hogy Horváth Zsolt
lépésszámlálót viselt a rendezvény
ideje alatt: 17497 lépéssel és 12,42
km-rel zárta a napot. Az egyesület
jelenlegi klubhelyiségében ez volt
az utolsó rendezvény, hiszen júniustól már egy másik helyen, egy
nagyobb, több táblás főhadiszálláson folytatják tevékenységüket.

Győrben rendezték meg az Atlétika Diákolimpia Országos Döntőjét, amelyen a Platán Utcai
Általános Iskola csapatai is részt
vettek korábbi jó eredményeiknek
köszönhetően. A végső megmérettetésben igazán kitettek magukért a fiúk. A 4x100 m-es váltócsapat II. helyen végzett, tagjai:
Horváth Benedek, Szabadkai

Levente, Fekete Botond, Kis Roland. A Többpróba IV. korcsoport
csapata pedig óriási versenyzéssel az I. helyet szerezte meg.
Csapattagok: Horváth Benedek,
Szabadkai Levente, Fekete,
Botond, Kis Roland, Pomázi
István, Kertész-Farkas Áron.
Edző, felkészítő tanár: Nádasdi
Péter testnevelő.
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Szerzetesek Félegyházán: Ferences Szegénygondozó Nővérek
A kalocsai iskolanővérek és a
Jézus Szíve Népleányok mellett egy harmadik női szerzetesközösség is működött Félegyházán az 1930-as években.
A ferences szegénygondozó
nővérek társulatát Oslay József Osvald ferences szerzetes
1927-ben hívta életre Egerben, a társadalom legszegényebbjeinek szolgálatára.
Az alapító elképzelése szerint az
egyház, a világi hatóságok és a jó
szándékú civilek együttes, központilag koordinált összefogása nyomán – a rászorulók testi-lelki szükségleteit egyaránt figyelembe véve
– hatékonyan és eredményesen
lehet kezelni a különböző szociális
problémákat. Az újonnan alapított
társulat sikerei nyomán alakult ki
a szervezett szegénygondozás, és
vált 1936-ban országos etalonná
az úgynevezett „egri norma”.
Kiskunfélegyházán
1830-ban
építettek „ügyefogyott szegények
menedékére szolgáló ispotályt”.
Az elhagyott, önmaguk fenntartására képtelen, családi támogatást
nélkülöző idős, beteg emberek
gondozását felvállaló városi intézmény később több néven is szerepelt: szegényház, aggok otthona,
szeretetház, menhely. Az intézet

1890-ig a főutcán működött (később a Kossuth utcai iskola, majd
óvoda kapott itt helyet), ekkorra
azonban kinőtte addigi épületét.
Az új szegényház a mai Nádasdy
utcában 1891-ben nyílt meg. Az
ápoltak számára az új épület nagyobb biztonságot és jobb ellátást
nyújtott, javult az élelmezés is.
Ugyanakkor az ápolószemélyzet
nem volt szakképzett, és folyamatosan hiányzott a fenntartáshoz
szükséges anyagi forrás is. A városi költségvetési támogatás mellett
sor került szervezett, illetve alkalmi adománygyűjtésekre.
A nagy gazdasági világválság
éveiben a szeretetházat fenntartó

város folyamatosan kereste a szegényügy rendezésének lehetőségeit. A megoldást az újonnan alakult
és más városokban már sikerrel
működő „egri norma” bevezetésében találta meg. 1932 szeptemberében a közgyűlés úgy határozott,
hogy ferences szegénygondozó nővéreket hív a városba, és bevezeti
az intézményes szegénygondozást.
Október 15-én vette át öt nővér a
szegénygondozó hivatal és egyúttal
a szeretetház vezetését. A város
ugyanakkor megtiltotta a településen a koldulást. A jószívű lakosság
ezentúl nem egyenként támogatta a
rászorulókat adományaival, hanem
a nekik szánt összeget egy közös

alapba tették be. A gyámolításra
szorulók kérelmet nyújtottak be a
szegénygondozó hivatalba, a nővérek által végzett környezettanulmány után pedig szétosztották a
segélyeket. A hivatali munka mellett
a nővérek – akik a gondozottakkal
együtt a Nádasdy utcai szeretetotthonban éltek – gondoskodtak a
bentlakók élelmezéséről, ápolásáról, ruházatáról, továbbá takarítottak, kertet műveltek, sertést
hizlaltak, baromfit tartottak. Gondoskodásuk kiterjedt a legkisebbekre is: a rászoruló gyermekeknek
ebédeltetési akciókat szerveztek a
szomszédos óvodában. Hogy javítsák a szeretetházi gondozottak ellátását, tanyai élelmiszergyűjtésbe
kezdtek: lovas kocsival járták a tanyákat és a szeretetotthonba szállították a gazdák által felajánlott
tojást, krumplit, búzát.
A nővérek működése alatt a szociális intézmény hatalmas fejlődésen ment át. Az épületet több fázisban kibővítették, a gondozottak
szakszerű, lelkiismeretes, magas
színvonalú ellátásban részesültek.
A házban berendezett kápolnában
rendszeresen tartottak misét. A
nővérek áldásos működésének a
szerzetesrendek nyilvános működését ellehetetlenítő 1950. évi törvény vetett véget. Ónodi Márta
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Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:

NEC VersaProVX-B: Intel Core-i5 460, 4 GB mem., 120 GB
SSD, Wifi, DVD-író, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
Br.: 66.990 Ft
Asus X541N: Intel N4200 négymagos, 8 GB mem., 120 GB
SSD, Nvidia VGA, új akku, 15,6”-os kijelző
Br.: 85.990 Ft
Dell Latitude E5250: Core-i5 5200, 8 GB mem., 256 GB SSD,
webcam, 12,5”-os kijelző, ½ év gar.
Br.: 124.990 Ft

ÚJ notebook-ajánlatunk:

Asus X543M: Intel Dual N4020, 4 GB mem.,
256 GB SSD, Wifi, webcam, 15,6”-os kijelző,
2 év gar.

Br.: 159.000 Ft

HP 250 G8: Intel Core i3-1005G1, 4 GB mem.,
256 GB SSD, Wifi, webcam, 15,6”-os kijelző,
WIN10, 3 év gar.
Br.: 199.990 Ft

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

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Sallai Nimród
(anyja neve: Papp Szilvia), Toldi Lilien (Palásti Brigitta), Kócsó Lara
(Urbán Emese), Hideg Hanna (Kasza Annamária Rozália), Salamon
Dorka (Luczás Melinda Rozália),
Jovánovics Benett Tamás (Nikolics Edina), Turcsányi Nolen (Szabó Zsanett), Hajdú Zsombor (Toldi
Lilla), Némedi-Varga Nátán (Csabai
Réka Mercédesz), Jaksa Bogi (Nánási Fanny), Kulcsár-Horváth Attila
(Dongó Ilona), Tóth-Makány Zsombor (Makány Anita), Pap Ádám Dominik (Hojsza Bernadett), Aczél Linett (Szabó Anikó), Németh Doroti
(Borsos Brigitta), Kulcsár-Horváth
Attila (Dongó Ilona)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Takács Kitti – Urbán Viktor, Szűcs Noémi – Trungel-Nagy Mihály László,
Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)

Vas Nikoletta – Uring József, Szabó
Dzsenifer – Tímár Sándor, Szeibert
Katalin – Kádár-Szél Dávid, Szikora Viktória – Nagy Zoltán, Dr. Alács
Rita – Tarjányi Bence, Rácz Vaneszsza – Mizsei Gergő, Lantos Nikolett
– Forgó Tibor, Holló-Szabó Julianna
– Hekkel László, Aranyos Beáta –
Fekete Gábor, Magyar Mária – Barna Vince
ELHUNYTAK: Patyi Lajos (1963),
Fodor Sándor (1957), Kókai Rozália
(1962), Gácsi Sándorné László Ilona (1932), Szabó Péter Pálné Pap
Julianna (1941), Hajmás Erzsébet
(1943), Peregi Péter (1944), Kis
László (1947), Urbán Ferenc (1951)
– Kiskunfélegyháza, Somfalvy Endre (1926) – Kecskemét, Flóring Jánosné Major Rozália (1934) – Bugac,
Simon Pál (1937) – Tiszakécske,
Sánta Mihály András (1968) – Kunszentmiklós, Boros Józsefné Balázs
Julianna (1936) – Kunpeszér
Nyomdai előkészítés:
Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató

