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A János vitéz című táncjátékkal hivatalosan is megnyitották a 
Petőfi200 rendezvénysorozatot Kiskunfélegyházán, szeptember 
3-án, szombaton.

A Kiskunfélegyházi Városi Sport-
csarnokban megrendezett telt-
házas eseményen Csányi József 

polgármester és dr. Mák Kornél, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alel-
nöke köszöntötték a megjelenteket, 

és emlékeztek meg Petőfi Sándor 
életművéről, költői nagyságáráról.

A jó hangulatú, nagyszabású 
előadást professzionális táncbe-
tétek és jelmezek színesítették. Az 
élőzenés kíséret és mindvégig fá-
radhatatlan dinamika, a szereplők 

alázata, szorgalma és kiválósága 
magával ragadta a közönséget is. 
Papp Nóra és Kátai Tibor ren-
dező-koreográfusi munkájának 
igényessége az ünnepi alkalom-
hoz méltóvá tette a táncszínházi 
előadást.

A János vitéz táncjáték nyitotta meg 
A PETŐFI200 EMLÉKÉVET
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Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 
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Fejlesztések Félegyháza-szerte 

A nyár folyamán Kiskunfélegyháza több pontján zajlottak felújítá-
si munkálatok. Ezek egy része már befejeződött, néhány beruhá-
zás pedig jelenleg is tart. Csányi József polgármester segítségé-
vel vettük számba ezeket a helyszíneket. 

Szépül a Bankfalu

Várhatólag szeptember végéig 
elkészül a Bankfalu úthálózatá-
nak következő felújítási üteme a 
Kéve és Szélmalom utcákban. A 
munkaterület átadása-átvétele 
megtörtént, az építési munkák el-
kezdődtek. A földmunkákat és az 
alépítményi munkákat a napokban 
elvégezték, jelenleg az M63-as 
fagy védőréteg készítése történik. 
A tervek szerint hamarosan el-
készül a zúzottköves-útalap és a 
szeptember 19-i héten az aszfal-
tos útpályaszerkezetet is befeje-
zik. A projekt során a négy méter 
széles aszfaltréteg mellett 1,5-1,5 

méter zúzottköves padka létesül, 
amelyről a csapadékvíz nyíltárkos 
szikkasztókba gyűlik össze. 

Alakul  
a Deák Ferenc utca  

új arca 

Lassan kirajzolódik a Deák Fe-
renc utca új látképe. A munkálatok 
a Deák Ferenc utca és I. közben, 
a Mártírok útja – Hunyadi János 
utca közötti szakaszon folynak. 
A Deák Ferenc utca a Kossuth 
utcától számított 230 folyóméter 
hosszon újul meg, a hozzá csatla-
kozó Mallár- és a Boca Magda-kö- zökkel együtt. A beruházás részét 

képezi az utcában lévő parkolók, 
járdák, kapubejárók, zöldfelületek 
megszépítése is. Az iskola előtt 
egy buszmegállásra is alkalmas 
felület létesül, amelynek peronja 
összeköttetést kap a járdával. Az 
Egészségközpont előtt telepített 
új kandelábert üzembe helyezték, 
betölti feladatát. A Deák Ferenc 
utcában a járdák térkövezése is 
megtörtént, az útpálya szerke-
zetének burkolási feladatai pedig 
folyamatban vannak, jól haladnak. 
Az I-es közök útépítési munkáit 
szeptemberben megkezdik, és – 
amennyiben rendkívüli körülmény 
nem merül fel – október 15-éig 
befejezik.

 Október közepére 
elkészülhet a Korona 

utca felújítása

Várhatólag október közepéig be-
fejeződik a Korona utca felújítása. 
A projekt részeként valósult meg 
az 5-ös főúton az új buszöböl is, 
amit már birtokba vettek a közle-
kedők. Jelenleg is folynak az épí-
tési munkálatok a Korona utcán. 
Az útpályaszerkezet és a parkolók 
térkövezése nyolccentiméteres 
betonkő elemekkel történik. A 
feladat befejezése után a járdák 
térburkolása következik, amit 
– a tervek szerint október elejé-
től – a növénytelepítési munkák 
követnek. 

Mint arról már többször beszá-
moltunk, a felújítás során meg-

történik a burkolat teljes cseréje, 
úgymond „faltól falig”. A projekt-
ben több mint 1100 négyzetméter 
útpálya és majdnem 800 négy-
zetméter járdafelület újul meg. A 
83 folyóméteres útszakasz mel-
lett a parkolók és zöldfelületek is 
újjászületnek. 

A beruházás érinti a Kazinczy 
és a Dr. Holló Lajos utcai járda-
csatlakozásokat is. Az 5-ös főútra 
véglegesen áthelyezték a koráb-
ban a Korona utcában található 
buszmegállót, ami már be is tölti 
funkcióját. 

A munkálatok várható befejezé-
se október 16-a, de az időjárási 
körülmények és a piacot jellemző 
anyaghiány ezen még módosíthat.
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Készül az 54 új 
parkolóhely

Jól halad az Oskola és a Dr. Hol-
ló Lajos utcák között kialakított 
parkoló építése. Mint ismert, a 
fejlesztés közvilágítással és csa-
padékvíz-elvezetéssel együtt va-
lósul meg, valamint a piac felőli 
oldalon a büféktől az I-es közig 
járda is épül.

A parkolóépítés során telepített 
kandeláberek üzembehelyezése – 
az MVM szolgáltató jóváhagyásá-
val – már megtörtént, a csapadék-
víz-elvezető hálózat megépítése 
befejeződött, a zöldfelületek ön-
tözését megoldó automata rend-
szer kiépült, a térburkolási mun-
kák átadás-átvétel előtt vannak, 
a növénytelepítés rövidesen 
megkezdődik.   

A nagyposta mellett megvaló-
suló projekt jóvoltából 54 darab 
új parkoló férőhely létesül Kis-
kunfélegyházán. A belső út hat 
méter szélességben készült el, 
szintbeli csatlakozással az Osko-
la és a Dr. Holló Lajos utcákhoz. 
Ezen felül megépültek a szük-
séges beton térkőburkolatok is, 

kiemelt és süllyesztett szegélyek-
kel. A munkálatok a tervek sze-
rint szeptember 16-áig lezárul-
nak. A kapcsolódó járdafelújítási 
feladatokat várhatólag október 
első hetében elkezdik, és novem-
ber 30-áig befejeződnek a térkö-
vezési munkák.

Megszépül  
a Pázmány utca

Elérte a 80 százalékot a Páz-
mány utca útépítése és csapadék-
víz-csatorna rekonstrukciójának 
készültségi foka. Az út alatti zárt 

csapadékcsatorna-hálózat teljes 
egészében megépült, a zöldterület 
rendezése folyamatban van, és az 
útburkolat felújítása is jól halad, 
mintegy 90 százalékban elkészült. 
Amennyiben az időjárás és az épí-
tőipari alapanyagok hiánya nem 
szól közbe, a munkálatok szep-
tember 30-áig lezárulnak ezen a 
helyszínen.

Már a gyakorlatban 
vizsgázik a Péteri út

Befejeződött a Zöldmező-lakóte-
lep, Péteri út építése a Csanyi út és 
a Kocsis Pál utcák között, a munka 
műszaki átadása-átvétele még jú-
niusban megtörtént. A beruházás 
során az eddigi földút egy bizonyos 
szakasza szilárd burkolatot kapott. 
Az új méretezett aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezet építése 65,5 fo-
lyóméter hosszúságban, mintegy 
358 négyzetméter felületen tör-
tént meg. Az egyszer egy forgalmi 
sávos út 4,5 méter szélességben 
készült el, mindkét oldalán 1,25 m 
szélességben stabilizált padka, az 
útpálya mindkét oldalán szikkasz-
tóárok épült.

 A zenei szerkesztő Juhász 
Gábor és a vajdasági Juhász 
zenekar jelenléte remek han-
gulatot teremtett, maradandó 
élménnyel gazdagítva a szerep-
lőket és a nézőket egyaránt. 

A produkció megvalósításán 
több mint egy éven át dolgozott 
a lelkes csapat. Kovács-Cson-
ka Szilvia, a Félegyházi Tánc-
színház Kulturális Egyesület el-
nöke elmondta, hogy az ország 
különböző szegletében élő sze-
replők, több egyesület táncosai 
fogtak össze, hogy János vitéz 
történetét a lehető legmaga-
sabb színvonalon meséljék el a 
néptánc nyelvén. A korosztály 
is rendkívül vegyes volt: öttől 
a hatvanévesig minden táncos 
generáció képviseltette magát. 
Közreműködtek a Padkaporos 
Táncegyüttes ifjú növendékei és 
idősebb táncosai mellett a Kis-
kun Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei, illetve Szegedről 
a Délikert Möndörgő Néptánc-
együttes táncosai is. Ez a cso-
dálatos összefogás jellemezte 
a szereplők mellett a barátokat 
és családtagokat, pártolókat is, 
akik szép számmal vették ki a 
részüket a megvalósítás folya-
matából. Az előadást megelőző 
egyhetes borsihalmi edzőtá-
borban apukák vállaltak vacso-
rafőzést, anyukák palacsintát 
sütöttek, rokonok, ismerősök 
hoztak önzetlenül saját kertjük-
ből finomságokat…

A díszletet Papp Zoltán, 
Papp Nóra rendező-koreográ-
fus édesapja készítette, édes-
anyja, Pappné Szabó Szilvia 
pedig az egész tábort koordinál-
ta, szervezte. Kissné Móczár 
Edit és Dobos Tünde varrónők 
munkáját hozzáértő táncosok 
is segítették, hogy biztosan el-
készüljön minden jelmez az 
előadásig. Igazi,  fáradhatatlan 
csapatmunka volt, amit kimon-
datlanul is érezhettek a nézők a 
táncjáték minden pillanatában. 

 Z. A. 

A János vitéz 
táncjáték 
nyitotta meg 
a Petőfi200 
emlékévet
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Több mint kéttucat intézményében  
létesített napelemet az önkormányzat
A rezsiköltségek drasztikus emelkedése közepette lépéselőny-
ben vannak azok az önkormányzatok, amelyek az elmúlt években 
jól éltek a középületek energetikai korszerűsítését, a megfizet-
hető és fenntartható megújuló energiaforrások használatát tá-
mogató forrásokkal. Kiskunfélegyháza például így tett: a városi 
önkormányzat által fenntartott intézmények közül összesen 27 
helyszínen valósult meg napelemes beruházás. Csányi József 
polgármestert a tapasztalatokról kérdeztük.

– Még 2017-ben nyújtottunk be 
pályázatokat önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítésére, 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat által koordinált TOP (Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program) felhívására. A három 
pályázatban összesen 26 helyszín 
szerepelt: 7 óvoda, 2 bölcsőde, 6 
általános iskola, 3 középiskola, 5 

szociális intézmény és egy telep-
hely, a városfenntartói iroda, to-
vábbá a sportcsarnok. Mindhárom 
pályázat támogatást nyert, és – mi-
vel 100 százalékos intenzitású pá-
lyázatokról van szó – gyakorlatilag 
önerő felhasználása nélkül, tisztán 
pályázati forrásból valósulhattak 
meg a projektek. A napelemes 
rendszerek kivitelezése 2018 ne-

gyedik negyedévében megtörtént, a 
bekapcsolásuk és üzemszerű hasz-
nálatuk pedig zömében 2019-től, 
de néhány helyszín esetében 2019-
2021 között, egymástól eltérő-
en, az áramszolgáltatói átvételtől 
függően kezdődött. Mindemellett 
a 2018-ban elkészült, ugyancsak 
TOP-forrásból megvalósult Móra 
Ferenc utcai négycsoportos új óvo-
dánk már egy kisebb napelemes 
rendszerrel épült.

– Milyen tapasztalatokról 
tudnak beszámolni azóta a fo-
gyasztással, megtakarítással és 
a fejlesztés egyéb pozitív hatá-
saival kapcsolatban? 

– A beüzemelések óta még vi-
szonylag kevés a tapasztalat, 

hiszen ezek hosszú távú befek-
tetések. Az intézmények teljes 
elektromos energiaigényét – egy-
két kivételtől eltekintve – nem 
tudják fedezni a telepített nape-
lemes rendszerek, de valamennyi 
fejlesztéssel érintett intézményt 
figyelembe véve elmondható, 
hogy az összes elektromos ener-
giaigény mintegy 80 százalékát 
képesek megtermelni a napele-
mek. Ez az arány természetesen 
intézményenként eltérő. Azon túl, 
hogy a folyamatosan emelkedő 
energiaárak mellett a napelemes 
rendszerek által éves szinten 
megtermelt mintegy 695000 kWh 
elektromos áram jelentős meg-
takarítást jelent a fenntartó ön-

Jövőre is lesz közlekedésbiztonsági tábor

Iskolakezdés előtt, augusztus végén rendezték meg az első 
közlekedésbiztonsági tábort Kiskunfélegyházán, a tragikus bal-
esetben elhunyt Berki Fanni emlékére. A tábor alapötlete a szü-
lőktől származott, amit Balla László alpolgármester és Bajzák 
Andrea ifjúsági referens karolt fel. A pénzügyi hátteret a Halász-
léfőző versenyen e célra befolyt jótékonysági összeg képezte, 
amit a támogatók felajánlásai és az Autómentes nap mögött 
álló szakmai csapat tett teljessé. A résztvevők számára térítés-
mentes eseménynek a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola adott helyet.

Bajzák Andrea ifjúsági referenstől, 
a tábor főszervezőjétől megtudtuk, 

hogy az első alkalommal 64, zömé-
ben fiúgyermeket fogadott a tábor. 

A helyszínen ügyességi és elméleti 
feladatokat követően a városi for-
galomba is szerveztek túrát a diá-
koknak. A tapasztalatok azt igazol-
ják, hogy szükség van a folytatásra, 
amit a jövő évben is iskolakezdés 
előtt terveznek meghirdetni.

A program sikere sok ember 
összefogásának köszönhető. Ber-
ki Fanni szülei: Steiner Nikolett 
és Berki Zoltán maguk is tevőle-
gesen részt vettek a teendőkben, 
elsősorban a gyerekek étkezteté-

sét vállalták magukra. Fekete-Se-
tény Tamara rendőr zászlós, bal-
esetmegelőzési előadó Süveges 
Sándorral, a Süveges Képző- és 
Vizsgaközpont vezetőjével közösen 
tartott KRESZ oktatást, és szerepet 
vállalt a kerékpáros ügyességi pálya 
gyakoroltatásában is. A feladatok 
sokfélék voltak: a kátyús pallón át-
haladástól a fékezés gyakorlásán át 
az irányjelzés és tárgyátvitelig szá-
mos kihívás napirenden volt. Süve-
ges Sándor szerint is nagyon fontos 
a technikai felkészültség kerékpáro-
záskor. A forgalomban történő köz-
lekedés során pedig külön figyelmet 
fordítottak a veszélyesebb pontok-
nál a biztonságos haladás feltételei-
nek megbeszélésére. Tóth Katalin, 
a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesz-
tési Iroda vezetője elmondta, hogy 
számukra új volt ez a feladat. és 
nagyon készültek rá. Előadást tar-
tottak, újraélesztést gyakoroltak és 
jó tanácsokkal látták el a fiatalokat 
segítségnyújtás témában, valamit 
a segélyhívás és a segítségkérés 
gyakorlása is a program részét 
képezte. Lajos Norbert, a Nor-Bi-
ke Kft. ügyvezetője a 64 kerékpár 
átvizsgálásában, az apróbb hibák 
kijavításában töltött be nélkülözhe-
tetlen szerepet. Ahogy fogalmazott, 
ő küldetésének tekinti – és ezt tette 
itt is – hangsúlyozni a fejvédő hasz-
nálatának, valamint a rendszeres 
kerékpárszerviznek a fontosságát. 

Fotó: Görög Anita
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A néhány héttel ezelőtt bejelentett energiafelhasználást érintő 
változások a legtöbbünk életére hatással lesznek. Vannak, akik 
ugyan nem lépik túl a fogyasztásukkal a meghatározott határt, 
de nekik is oda kell majd figyelniük a tudatosabb felhasználás-
ra. Félegyháza lakosságát arról kérdeztük, milyen praktikákkal 
fognak alkalmazkodni a kialakult helyzethez. 

Tálas Mik-
lósné (56): – 
A fiammal 
egy panella-
kásban élünk 
ketten, ahol 
az energiafel-
használásun-

kat igyekszünk visszább szorítani, 
hogy a téli hónapokban ne kelljen 
sokkal többet fizetnünk. Eddig is 
tudatosan használtuk az energia-
hordozókat, hogy ne pazaroljunk 
fölöslegesen. Törekszem arra, 
hogy gazdaságosabban oldjam 
meg a sütést, főzést, így egyszer-
re nagyobb mennyiségű ételt ké-
szítek el, amit akár két napig is 
tudunk fogyasztani.

Vincze Jenő 
(54): – A re-
zs ivál tozás 
az életünk 
szinte min-
den részében 
érezteti a ha-
tását, így az 

ingatlanpiacon is. A jövőben a re-
zsiköltségek szempontjából meg-

határozó lesz az alapterület, az 
ingatlan állapota, illetve a fűtési 
rendszer fajtája. Az ingatlanérté-
kesítő iroda – ahol dolgozom – el-
adási statisztikáját elemezve ed-
dig is sokkal nagyobb kereslet volt 
a felújított, modern energiafel-
használású ingatlanok iránt, amik 
ugyan magasabb négyzetméterá-
ron cseréltek tulajdonost, de 
hosszútávon megtérül a befekte-
tés. A viszonylag nagy alapterüle-
tű, korszerűtlen ingatlanok iránt 
egyre inkább csökken az érdeklő-
dés, ezáltal itt sokkal kisebb az 
árnövekedés. Ezeknél az épületek-
nél a fűtéskorszerűsítést a tulaj-
donosok számos esetben nem 
tudják elvégeztetni, ezért inkább 
megpróbálják eladni és kisebbe 
költözni. Szakemberként az javas-
lom, hogy vásárlás előtt nézessék 
át a nyílászárókat, szigetelést – 
ha van –, az elektromos vezetéke-
ket, a fűtésrendszert és lehetőség 
szerint a közüzemi számlákat is 
ellenőrizzék le, hogy ne érjen sen-
kit meglepetésként a csekkeken 
megjelenő összeg.

Fekete Imre 
(47): – Eddig 
is figyeltünk 
az energiapa-
zarlás elkerü-
lésére. Ezért 
a klímát is 
csak ritkán 

használjuk. Helyette a redőnyökkel, 
éjszakai szellőztetéssel oldjuk meg 
a házunk hőmérsékletének szabá-
lyozását. Az épületben használt 
izzókat is már évekkel ezelőtt le-
cseréltük energiatakarékos fajták-
ra, illetve a háztartási gépeinket is 
e szempont alapján választottuk. A 
nagycsaládos gázártámogatásnak 
hála, éppen beférünk a kedvezmé-
nyes keretbe, viszont az áramfo-
gyasztásunk meghaladja a kvótát, 
körülbelül 50 százalékkal. Ezen 
próbálunk tudatosan csökkenteni, 
bár eddig sem éltünk pazarlóan. El 
kell fogadnunk, hogy egy hatsze-
mélyes háztartásnak nagyobb az 
energiaigénye, mint egy kisebbnek. 

Göröcs Éva 
(58): – Ve-
gyes tüzelés-
sel, fával és 
szénnel ol-
dottam meg 
eddig a fűté-
semet, de a 

mostani helyzet nehézséget okoz 
számomra is. Családi házban 

élek, az utcába bevezették a gázt, 
de jelenleg nem áll módomban 
korszerűsíteni az ingatlanomat, 
ezért a tőlem telhető legtakaréko-
sabb módon kívánom használni 
az eszközeimet. A hírekben azt 
lehet olvasni, hogy szénből és fá-
ból is hiány van, még nem tudom 
miként fog alakulni a téli 
fűtésszezonom. 

Dr. Sasi 
Ádám (40): 
– Két évvel 
ezelőtt köl-
töztünk az új 
építésű há-
z u n k b a , 
amelynek a 

megépítése során nagy hangsúlyt 
helyeztünk a megújuló energiára 
és az energiatakarékosságra. A 30 
centiméteres téglafalra 20 centi-
méteres szigetelés került. A hű-
tésről-fűtésről a földhőtárolós 
hőszivattyú és a légcserélő rend-
szer gondoskodik, amely az idő-
közben felszerelt napelemes 
rendszernek köszönhetően csök-
kentette az épület energiaigényét. 
A mostani energia-veszélyhelyzet-
től függetlenül is meggyőződé-
sem, hogy akinek lehetősége van, 
annak mindent meg kell tenni a 
lakóhelye energiaigényének opti-
malizálása érdekében, már csak a 
Föld védelme miatt is.

Körkérdés – Hogyan spórol az energiával? 

kormányzat számára, nem elha-
nyagolható tény, hogy az említett 
három projekt kapcsán megvaló-
sult napelemes rendszerek telepí-
tésével és használatával az éves 
CO kibocsátás 625,62 tonnával 
csökkent, ennyivel is mérsékelve a 
légszennyezettség mértékét.

– Vannak-e további tervei a vá-
rosnak hasonló fejlesztésekre?

– Jelenleg a TOP-Plusz forrás 
keretében önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése 
című felhívásra beadott pályáza-
tunk elbírálását várjuk. Ennek a 
projektnek a keretében öt intéz-
ményre kerülne háztartási méretű 
kiserőmű, összesen 200 kWp tel-
jesítménnyel, ami újabb 235000 
kWh/év energiatermelést és 548 
tonna CO kibocsátás-csökkenést 
jelentene az önkormányzat szá-
mára. Bízunk benne, hogy ezeket 
a beruházásokat is meg tudjuk 
valósítani.

 T. T.
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Szeptember 1-jén, csütörtökön elindult a 2022/2023-as tanév. 
Városunkban körülbelül ezer tanuló ült be az iskolapadba, mely-
ből mintegy 300 kisdiák elsőként lépte át az iskola kapuit és 
ismerkedik a kötöttségekben, új tudásban gazdag élettel. A kö-
zépiskolák körülbelül 700 kilencedik évfolyamosa pedig elindul a 
továbbtanulás felé vezető úton.

Az oktatási év szeptember 1-jén, 
csütörtökön kezdődött, az utol-
só tanítási nap pedig 2023. június 
15-én, csütörtökön lesz. A tanítási 
napok száma száznyolcvanhárom 
nap. A nappali oktatás munkarendje 
szerint működő szakgimnáziumban 
179, gimnáziumban és szakiskolá-
ban 180 nap a tanítási napok szá-

ma. A középfokú iskolákban 2023. 
május 4-e, a kétévfolyamos rész-
szakmára való felkészítést folytató 
szakiskolákban 2023. május 31-e 
az utolsó tanítási nap. A tanítási 
év első féléve 2023. január 20-áig 
tart. Az iskolák 2023. január 27-éig 
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben 

elért tanulmányi eredményekről. Az 
őszi szünet október 29-étől novem-
ber 7-éig, a téli szünet december 

22-étől 2023. január 3-áig, a tava-
szi szünet pedig 2023. április 6-ától 
április 12-éig tart. V. B.

Egy-egy ízletes, porcukorral meghintett fánkkal 
lepte meg szeptember 1-jén tízóraira a félegy-
házi általános iskolák diákjait, pedagógusait 
és munkatársait a Félegyházi Pékség.

A felajánlást az iskolák jó szívvel, a gyerekek kitö-
rő örömmel fogadták, az önkormányzat pedig szíve-
sen közreműködött a koordinációban. A Félegyházi 
Pékség – áll a kedves meglepetés kapcsán kiadott 
közleményükben – ily módon is azt szeretné elérni, 
hogy „szépemlékű ízeinek” köszönhetően pár falat 
erejéig megállíthassuk az időt, és élvezzük az élet 
apró örömeit.

Ezen a napon ez sok-sok iskolakezdőnek sikerült.

Tanévkezdés 
bécsi fánkkal

Koncerttermet avattak a zeneiskolában
Tanévnyitó ünnepséget rendeztek szep-
tember 1-jén, csütörtökön a Kiskunfél-
egyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti 
Iskolában.

Arra, hogy nem szokványos eseményre ke-
rül sor, Kis-Fekete Vilmos intézményvezető a 
műsor elején, köszöntő beszédében utalt. Üd-
vözölte a megjelent Csányi József polgármes-
tert és a nyugdíjba vonuló Jankovszki Feren-
cet. Reményének adott hangot, hogy a tanév 
zökkenőmentes és eredményes lesz. Bemutat-
ta az új kollégákat: Janzsó Mária Borbálát 
és Tóth Mónika fuvolatanárt, a képzőművész 
tanszak, kerámia és grafika szakának művész-
tanárát, Szabó Ildikót, majd ismertette, hogy 
Jankovszki Ferenc nyugdíjba vonulása után az 
intézményvezető-helyettesi munkakört Laczkó 
Andrea és Magyari-Benkő Gabriella tölti be.

A folytatásban Juhász Eszter első osztályos 
növendék hegedűjátéka következett, zongorán 

közreműködött Pusker Imre. A tanévet érin-
tő fontos információk átadása után Kis-Fekete 
Vilmos röviden összefoglalta a nyugdíjba vonu-
ló Jankovszki Ferenc elévülhetetlen érdemeit. 
Mint fogalmazott, ő Kiskunfélegyháza és a vá-
ros művészeti életének a legendája, aki meg-
álmodta és megteremtette a zeneiskolát, azt 

30 tanárral működő intézménnyé fejlesztette, 
életre hívta a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvó-
szenekart és az utánpótlás-zenekart… 

A megjelentek felállva tapsolták meg az ünne-
peltet, aki rövid köszönetet mondott kiemelve 
az őt körülvevő csapat: a kollégák és munkatár-
sak, valamint a család fontosságát, és kifejezte 
háláját a lehetőségekért Kiskunfélegyháza vá-
rosnak és mindazoknak, akik hozzájárultak.

A folytatásban az egykori tanítványok – akik 
ma a zeneiskola tanárai – egy darabbal kedves-
kedtek egykori mesterüknek. Ez után követ-
kezett az igazi meglepetés, amikor a koncert-
termet elnevezték Jankovszki Ferencről, és az 
erről tanúskodó táblát elhelyezték annak kijá-
rata fölött. 

Az esemény után Jankovszki Ferenc elárul-
ta, hogy nagyon meglepték az ajándékkal. Mint 
mondta, reméli, hogy hamarosan módja lesz 
vezényelni is a nevét viselő koncertteremben.

Becsengettek
Fotó: Görög Anita
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Több mint két évtizedes nevelő-oktató munkája elis-
meréseként az Év Pedagógusa Díjat vehette át egye-
düli félegyházi pedagógusként Csollár Géza, a Kiskun-
félegyházi József Attila Általános Iskola biológia-kémia 
szakos tanára. A kitüntetés kapcsán életútjáról, mo-
tivációjáról és a szakma nehézségeiről is kérdeztük. 
Elmondása szerint az élményalapú tanítás, a kísérle-
teztetés és az erdei iskolák a leghatékonyabb oktatási 
módszerek.

– Hogyan került pedagógus 
pályára?

– Hatodik osztályos koromban 
döntöttem el, hogy tanár leszek. 
Egy Békés megyei faluban jártam 
általános iskolába, ahol a bioló-
gia-földrajz szakos tanárnő nagyon 
megszerettette velem a reáltárgya-
kat. Békéscsabára felvételiztem az 
akkor még Rózsa Ferenc Gimnázi-
um emelt szintű biológia tagozatos 
osztályába. Itt a biológia- és a ké-
miatanárom is szakmailag nagyon 
felkészült, következetes és szigo-
rú volt. A gimnáziumi évek során 
megszilárdult bennem az elhatá-
rozás, hogy pedagógus szeretnék 
lenni. Felvételt nyertem Szegedre, 
a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolára. A diplomámat 2000-ben 
kaptam meg, majd Gyálon sikerült 
elhelyezkednem. A munkába ál-
lással párhuzamosan elkezdtem a 
kémia kiegészítő képzést is a Sze-
gedi Tudományegyetemen, amit 
2003-ban végeztem el. Gyálon 4 
évig tanítottam 5-8. osztályos ta-
nulókat, emellett osztályfőnöki fel-
adatokat is elláttam. Az osztályom 
elballagásával én is munkahelyet 
váltottam. A feleségem félegyházi, 
így végül a városban helyezkedtem 
el. A József Attila Általános Iskolá-
ban 18 éve oktatok természettudo-
mányt, biológiát, kémiát, 2006 óta 
pedig folyamatosan osztályfőnök 
is vagyok.

– Melyik tantárgy áll Ön-
höz a legközelebb és melyik a 
diákokhoz?

– Leginkább a kémia tanítását 
szeretem. Ennek valószínűleg az 
az oka, hogy a tanárképző főisko-
lán korrekt és szakmailag is fel-
készült oktatókkal találkoztam, és 
az ott tapasztalt precizitás nagyon 
megragadt. A kémia pedig erre a 
precizitásra épül, egy nagyon kö-
vetkezetes, jól tanítható, jól struk-
turált tantárgy. A gyerekek már 
kevésbé szeretik, mert szerteága-
zó tárgy és komoly matematikai 
alapokat igényel. A diákok inkább a 
természetismeretet és a biológiát 

kedvelik, hiszen ezek 
a mindennapokban is 
közelebb áll hozzájuk. 

– Hogyan lehet 
megszerettetni a 
mai fiatalokkal a ter-
mészettudományos 
tárgyakat?

– Erre két módszer, 
irány van. Az egyik az interak-
tivitás online feladatsorokkal, 
videókkal. Erre a módszerre a 
koronavírus-járvány idején rá-
kényszerültünk, de személy sze-
rint jobban preferálom a másik 
módszert, ez pedig a kísérletezte-
tés. Sajnos, az elmúlt időszakban 
erre nem volt lehetőség. A József 
Attila Általános Iskolában a kezde-
ményezésemre indult el, és három 
évig működött is a természettudo-
mányi gyakorlatok elnevezésű in-
novációs program. Ezen a heti egy 
órás tantárgyon csak a gyerekek 
kísérleteztek. Nagyon sok energiát 
és időt igényelt ezeknek az előké-
szítése, de megérte, mert ez volt 
a kedvence a gyerekeknek. Ezeken 
az órákon saját tapasztalati úton 
tudták elsajátítani a tananyagot. 
Abban az időszakban nagyon sok 
helyen jártunk versenyeken is, 
amelyeken komoly és szép ered-
ményeket értünk el. A biológia 
esetében is szükség van valami-
lyen motivációra, ezt pedig vagy 
az élő anyagok bemutatásával 
lehet elérni, vagy egyszerű, rövid 
mégis látványos videókkal, amik 
felkeltik a gyerekek érdeklődését. 
Korábban többször tartottunk er-
dei iskolát Borsihalmon és Tisza-
alpáron. Ezeken az ötödik és hato-
dik osztályos tananyagot lezárva, 
a saját környezettünkkel foglalkoz-
tunk. Sok lehetőséget nyújtott a 
kísérletezésre, boncolásra a Móra 
Ferenc Gimnázium Öveges Labor-
ja is, ahova szintén sokat jártunk 
a diákokkal. Az elmúlt években ez 
a személyes tapasztalatszerzés a 
járvány és az online oktatás miatt 
nagyon hiányzott a diákoknak és a 
pedagógusoknak is.

– Milyen versenyeken vettek 
már részt a diákok?

– A járványhelyzet előtt volt 
olyan év, amikor 10-12 versenyre 
is vittünk több mint 100 tanulót, 
de sajnos a vírus miatt az elmúlt 
években nem volt lehetőség ver-
senyeztetésre. A korábbi években 
városi, megyei és országos verse-
nyekre is készítettünk fel diákokat 
Dinnyés-Kis Zsuzsanna kolléga-
nőmmel, jelenlegi intézményveze-
tővel. A 2010-es években például a 
Barangoló Versenyen vettek részt 
a diákok, amelynek döntője a bu-
dai hegyekben tartott terepgya-
korlat volt. Rendszeresen jártunk 
a Curie Alapítvány Kémia és Kör-
nyezetvédelmi Emlékversenyeire 
is. Részt vettünk már a Szegedi 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimná-
ziumban szervezett Meleg István 
Kémiaversenyen is, ahol ebben a 
tanévben első helyezést ért el Elek 
János hetedik osztályos tanuló. 
Tiszaalpáron és Csongrádon is 
jártunk már kistérségi versenyen, 
de nagyon szépen szerepeltek a 
gyerekek a korábban megrendezett 
Apáczai versenyen is. Az országos 
Kalandpróba versenyen eleinte 
résztvevőként szerepeltünk, majd 
a szervezők felkértek minket a 
megrendezésre és a versenyfel-
adatok összeállítására. Az iskola 
két saját versenye a Polip és a Dr. 
Csizmadia György Emlékverseny.

– Milyen nehézségekkel szem-
besül az oktatás során?

– Az anyagi megbecsülés hiá-
nya mellett problémaként látom 
azt, hogy a társadalmi változások 
egyre inkább jelen vannak az is-
kolában. Sok esetben nem is gye-
rekekkel, hanem sokkal inkább a 

családi házzal nehéz szót érteni. 
Régen olyan elvárások voltak az 
iskolákban, amelyeknek minden-
kinek meg kellett felelni. Ma ez-
zel szemben a társadalom egyre 
inkább azt erősíti a fiatalokban, 
hogy mindenki egyedi, egyéni és 
sokszínű. Egy 30 fős osztályban 
azonban nagyon nehéz minden-
kit egyéniségként kezelni, és úgy 
oktatni, hogy az mindenki tudásá-
nak és képességének megfeleljen. 
Az iskolában természetesen pró-
báljuk ezt a lehetőséget nyújtani, 
igyekszünk mindenkit egyénileg 
felkészíteni. Gondolunk azokra is, 
akik képesség-problémákkal küz-
denek és azokra is, akik tehetsé-
gesek. Azok, akik nem látják ezt a 
pályát belülről, nem tudják, hogy 
a tanítási időn kívül is mennyi idő 
és energia kell a munkához, legyen 
szó a dolgozatok javításáról vagy 
egy kirándulás megszervezéséről.

– Mi motiválja, hogy a nehéz-
ségek ellenére mégis a pályán 
maradjon?

– Pedagógusnak lenni mintaa-
dás és értékközvetítés is. Egyrészt 
a gyerekek visszajelzései engem is 
motiválnak arra, hogy folytassam 
a munkát. Másrészt nagyon jó és 
összetartó a tantestület, próbálunk 
egymásnak és a gyerekeknek is se-
gíteni. Emellett a szülők nagy része 
is megbízik bennünk és támogatja 
az iskolát. A munkában a családom 
is teljes mértékben támogat, ami el-
engedhetetlen ebben a szakmában.

– Mit jelent az Év Pedagógusa 
elismerés?

– Ezzel a jelenlegi intézményve-
zetés elismeri a munkámat. Moti-
váció, hogy tovább folytassam a 
hivatásomat. 

– Milyen tervekkel kezdi majd 
az új tanévet?

– Ebben a szakmában folyama-
tos megújulásra van szükség, de 
nincs teljes megújulás, nincsenek 
teljesen új módszerek. Szeretnék 
újra visszanyúlni az élményalapú 
tanuláshoz, vagyis kísérleteztetni 
és újra erdei iskolába vinni a tanu-
lókat. Sajnos, napjainkban az on-
line tér egyre erősebb, de az csak 
valóságosnak tűnő élményt nyújt, 
én azonban valóságos élményt 
szeretnék adni. A járványhelyzet 
miatt a versenyeztetésre sem volt 
lehetőség, szeretném ezt is újra 
beindítani, és újra élettel megtöl-
teni az iskolai versenyeket. Bízom 
benne, hogy a Reál és mérés mun-
kaközösség vezetőjeként néhány 
év alatt sikerül újra olyan helyzetet 
teremteni az iskolában, mint ami-
lyen a járvány előtt volt.  G. E.

Csollár Géza az év pedagógusa
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Egy gyermekkori cél, ami végigkísér egy életutat
Timafalvi Lászlóné Gabriella 
Kecskeméten született. Szü-
lei mindketten a Kecskeméti 
Rendőrkapitányságon dolgoz-
tak, így adta volna magát a 
lehetőség, hogy ő is a rendőr-
ség kötelékében találja meg 
a számítását. Ám Gabriella 
óvodás kora óta tudatosan az 
óvodapedagógiai pályára ké-
szült, és ettől az élete során 
tulajdonképpen semmi sem 
tántorította el.

Húgával a Kecskeméti Óvónő-
képző Intézet gyakorlóóvodájába 
járt, ahol olyan nevelők vették 
körül, akik egy életre meghatá-
rozták hivatástudatát. Általános 
iskolás korában ugyan egy rövid 
időre eltávolodott álmaitól, de a 
céljait sosem tévesztette szem 
elől. Ennek köszönhetően közép-
iskolába már a nagykőrösi Arany 
János Gimnázium és Óvónői 
Szakközépiskolába felvételizett, 
ahol fantasztikus tanárok tanítot-
ták, olyan elvárásokat támasztva 
elé, amelyek felkészítették erre a 
gyönyörű, ugyanakkor nehéz hiva-
tásra. A felvételi már önmagában 
ízelítőt adott abból, milyen köve-
telményeknek kell megfelelni a ta-

nulmányok során és a későbbiek-
ben. Többek között mesét kellett 
mondani és énekelni egy komoly 
hallgatóság előtt. 14 éves korától 
kezdve tehát szakmai gyakorlaton 
vett részt, ahol a gyakorlóóvodá-
ban foglalkozásokat tartottak a 
gyermekeknek pont úgy, mintha 
már főállásban dolgoztak volna.

Abban az időben kimondottan 
nagy jelentősége volt a vállalati 
óvodáknak, bölcsődéknek. Ép-
pen ezért hatalmas megtisztel-

tetés volt, hogy pályakezdőként a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság jól felszerelt óvodájá-
ban és napközijében kezdhetett el 
dolgozni. Az intézmény bezárása 
után felajánlották neki, hogy egy 
átképzést követően munkát kaphat 
a rendőrségnél, de ő töretlenül ha-
ladt előre a pedagóguspályán. En-
nek eredményeként életének kö-
vetkező állomása a Jakabszállási 
Fészek Óvoda volt, amelyre mind a 
mai napig szeretettel gondol visz-

sza. Amikor férjét a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányságra helyez-
ték, Gabriella is úgy döntött, hogy 
a városban vállal munkát. Így el-
sőként az egykori Nepomuki Szent 
János-téren működő óvodába, 
majd a Százszorszép Óvodába ke-
rült. Időközben megszületett első 
gyermeke, aki mellett 1995-ben 
államvizsgát tett Budapesten a Ta-
nító- és Óvónőképző karon, 1997-
től pedig a Kossuthvárosi Óvodá-
ban tevékenykedik. Az évek során 
számos felsőfokú képzésen vett 
részt, ahol többek között fejlesz-
tőpedagógiai végzettséget szerzett 
a Debreceni Egyetemen. Eközben 
megszületett második fia.

Immáron két gyermek mellett 
haladt előre a számára már jóval 
korábban kijelölt úton, és 2014-
ben az óvoda tagintézmény-veze-
tője lett. Az első évben kolléganője 
minden lépését segítette, támo-
gatta, hogy mostanra elismert ta-
gintézmény-vezető legyen. Eme 
nemes életút méltatásaként kapta 
meg Kiskunfélegyháza Város Kép-
viselő-testülete Elismerő Oklevelét 
hivatástudata, pozitív kisugárzása 
és a gyermekek iránti szeretetének 
megbecsüléseként.

 Tarjányi Lili

Tízalkalmas ingyenes foglal-
kozást hirdet túlsúlyos kama-
szoknak a Kiskunfélegyházi 
Védőnői Szolgálat. Téma lesz 
az egészséges étkezés, a 
mozgástudatos életmód, az 
örömforrások felmérése, a 
stresszkezelés és a relaxáció 
is. Az első foglalkozást szep-
tember 13-án, kedden 15 
órakor tartják az Egészségfej-
lesztési Irodában.

– A csoportot azzal a céllal hoztuk 
létre, hogy meginduljon egy pár-
beszéd a fiatalok és a szakembe-
rek között. Nem az a célunk, hogy 
mindenki lefogyjon a 10 hét alatt, 
hanem az, hogy beszéljünk erről 
a témáról, hogy ne legyen tabu a 
túlsúly, ne okozzon szorongást a 
fiataloknak. Azt tapasztalom, hogy 
a kamaszok nehezen szembesül-
nek ezzel a problémával, sokszor 
sértésnek veszik, ha felhívjuk a 
figyelmüket, vagy egyszerűen nem 
foglalkoznak vele. Sok esetben 

szégyenlősséget és haragot látok 
rajtuk. Iskolaorvosként is mindig 
elmondom, hogy ez egy egészség-
ügyi probléma, de nem ez hatá-
rozza meg a lényüket, nem szabad 
ezzel azonosulniuk, hanem ezen 
kívül kell értékeket találniuk ma-
gukban – fogalmazott dr. Sinkó 
Melinda, a csoport egyik szakmai 
vezetője.

Megtudtuk: a foglalkozások egy 
része információátadásra épül, 

többek között az egészséges ét-
kezésről, mozgástudatosságról, 
önismeretről, stresszcsökkentési 
technikákról beszélgetnek. – A fi-
atalok esetében legtöbbször a tú-
levés okozza a túlsúlyt, ezért fel-
mérjük az örömforrásokat, és azt, 
hogy milyen alternatívák vannak 
az evésen kívül. Megpróbáljuk 
feltárni az evéshez kapcsolódó 
attitűdöket és azokat a szoká-
sokat, amik nehezítik a fogyást. 

Emellett relaxációs gyakorlato-
kat tanítunk majd, egészséges 
ételeket készítünk és beszélünk 
arról, hogy a mozgástudatos 
életformát hogyan tudjuk beépí-
teni a mindennapokba – mondta 
el a csoportvezető. Emellett sok 
öntevékeny rész is lesz a foglal-
kozásokon. A fiataloknak például 
fel kell mérniük saját étrendjü-
ket, étkezési szokásaikat, és ez 
alapján meghatározni, hogy mely 
ételeket érdemes nélkülözniük. A 
szakmai munkában több védőnő, 
iskolaorvos, dietetikus és szemé-
lyi edző is részt vesz.

A 10-15 fős csoportba közép-
iskolások jelentkezését várják. 
Az első alkalom szeptember 
13-án, kedden 15 órakor lesz az 
Egészségfejlesztési Irodában. 
Jelentkezni személyesen a védő-
női szolgálatnál lehet az Egész-
ségközpont 216-os irodájában, 
vagy e-mailben Szalai Szabiná-
nál az sz.szabina.sz@gmail.com 
e-mail-címen.  G. E.

Indul a túlsúlyos diákokat segítő csoport
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Díjjal jutalmazták Varga  
Gabriella zeneiskolai munkáját
Az Év nevelő-oktató munkát segítő munkatársa díjat vehetett át Varga Gabriella, a 
Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkára július 1-jén, 
Kecskeméten. A Kecskeméti Tankerületi Központ tanévzáró ünnepségén idén első 
alkalommal kaptak díjat a nevelő-oktató munkát segítő munkatársak, akik gazdasá-
gi, műszaki, vagy kisegítő munkakörben dolgoznak. A díjról és a zeneiskolában töltött 
elmúlt 35 évről beszélgettünk Varga Gabriellával.

– Milyen érzéseid voltak, ami-
kor megkaptad az elismerést?

– Nagyon örültem neki, hiszen 
rengeteg munka van mögötte. Az 
még egy külön jó érzés volt, hogy 
a megyében 5 ember kapta meg 
ezt a díjat, javarészt nyugdíj előtt 
álló kolléga, és közöttük nekem is 
odaítélték. Jó kapcsolatban vagyok 
a tankerülettel, mindent rugalma-
san el tudunk intézni, segítőké-
szek, jó így dolgozni. Sokszor nem 
ismerjük egymást személyesen, 
mégis remek kapcsolatot ápolunk. 
Korábban egyszer részesültem el-
ismerésben: városi elismerő okle-
velet kaptam a fúvószenekar ala-
pításának 25. évfordulóján, amire 
szintén büszke vagyok.

– Hogyan kezdődött a zeneis-
kolai munkád?

– Érettségi után a nevelési ta-
nácsadóban helyezkedtem el, mint 
adminisztrátor. Mindig is irodai 
munkára készültem, kislányko-

rom óta titkárnő, adminisztrátor 
szerettem volna menni. Mindig 
kedvemre voltak a precíz, pontos 
dolgok: ha például nyaralni men-
tünk, akkor is mindent pontosan 
felírtam, hogy mire lesz szüksé-
günk. Kezdetektől fogva ez volt 
az elképzelésem. 1989-ben a ne-
velési tanácsadó és a zeneiskola 
egy épületbe került. Ekkor kértek 
meg, hogy a maradék időmben a 
zeneiskolai teendőkben is nyújtsak 
segítséget. Két irodában dolgoz-
tam akkoriban. Lantos Sándorné 
volt ebben az időben a zeneiskola 
vezetője, akitől én rengeteg dolgot 
megtanultam. Ezt kamatoztattam 
az igazgatóváltások idején, gya-
korlatilag tartottam a folytonos-
ságot. Mindent megtanultam a 
szakmáról: a versenyszervezése-
ket, a hangversenyek rendezését, a 
hangszerek közti különbségeket, a 
zenei helyesírást, mindent. Később 
teljes állásban kezdtem ott dolgoz-

ni, mellékállásban 
pedig a nevelési 
tanácsadó admi-
nisztrációs felada-
tait láttam el. Vé-
gül gyermekem 
születése után már 
csak a zeneiskolai 
állásom maradt, a 
másikat el kellett 
engednem. Nagyon sok élményben 
volt részem az elmúlt években és 
a munkám is egyre szerteágazóbb 
lett. 1990-ben voltam először tá-
borozni a Kiskunfélegyházi Kon-
cert Fúvószenekarral, ami azóta 
évről-évre megismétlődik, felada-
tom lett ezek szervezése és a tá-
bor körüli teendők, papírmunkák 
intézése. Közben belefolytam a 
zenekar munkájába is, akkoriban 
– nemrégen összeszámoltam – 30 
országban jártunk összesen kon-
certezni, amely utak szervezése is 
feladatom volt. Ismertem a busz-

sofőröket, a szervezés fázisait, 
minden a kisujjamban volt. Hatal-
mas munka volt mindig, de nagyon 
jó érzés volt minden megvalósult 
utazás.

– Hogyan összegeznéd az 
elmúlt évtizedeket? Mit érzel 
most?

– Elégedett vagyok. Megbecsül-
nek, szeretnek, jól érzem magam. 
Soha nincs bennem rossz érzés, 
amikor jövök dolgozni. Nem na-
gyon tudok magamnak mást elkép-
zelni. Sokrétű, érdekes feladataim 
vannak. Z. A.

A Youth 4 Europe program ke-
retében négyen képviseltük 
Kiskunfélegyházát az angliai 
Newbury-ben: Iványi Soma, 
Keserű Zalán, Keserű Bene-
dek és Gombás Bende. Lehe-
tőségünk nyílt testvérvárosa-
inkból hasonló korú fiatalokat 
megismerni.

Már a megérkezésünkkor érez-
tük, hogy nem lesz nehéz megta-
lálni a közös hangot a többiekkel, 
mindenki rendkívül nyitott és 
barátságos volt. Az első nap egy 
csapatépítő programon vettünk 
részt, amely remek alkalom volt 
arra, hogy jobban megismerjük 
egymást, miközben felfedezzük 
Newbury nevezetességeit és látvá-
nyosságait. Második nap lehetősé-
günk volt íjászkodni, illetve vicces 

és szórakoztató csoportos felada-
tokon vehettünk részt. Harmadik 

nap Oxfordba mentünk, ahol egy 
rövid közös városnézés után sza-

badon barangolhattunk. Mi a helyi 
múzeumokat néztük meg, amelye-
ket nagyon érdekesnek találtunk és 
ráadásul ingyenesen voltak láto-
gathatók. Másnap Londont jártuk 
körbe, ahol megnéztük a Big Ben-t, 
a London Eye-t, a Buckingham 
Palace-t, illetve rengeteg szaba-
didőnk volt itt is, hogy felfedezzük 
a várost. A következő nap pihe-
néssel telt, beszélgettünk, illetve 
összeültünk társasjátékozni és 
kártyázni. Sok új játékot ismerünk 
meg, illetve mi is bemutattuk az 
általunk itthon gyakran játszott 
kártyajátékokat. Az utolsó napon 
sárkányhajóztunk, tutajt építhet-
tünk, illetve különböző vizes prog-
ramokon vettünk részt.

Összességében fantasztiku-
san éreztük magunkat. Számos 
új barátot szereztünk, és nagyon 
érdekes volt más országból jövő, 
nagyjából azonos korú fiatalokkal 
beszélgetni arról, hogy ők hogyan 
élik mindennapjaikat, hogyan lát-
ják a világot, és merre látják ma-
gukat a jövőben.

 Iványi Soma

Félegyházi fiatalok  
a Youth 4 Europe programon
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A legelőtől az asztalig 

Néhány évvel ezelőtt döntött úgy Hegedűs Zoltán és felesége, 
Mária, hogy fiukkal együtt felépítenek egy egyedülálló, vevőba-
rát családi vállalkozást. Így született meg a H. Z. Füstöltáru. Mi-
vel mindig vonzottak a házias ízek és érdekelt, hogy telnek egy 
ilyen gazdaságban a mindennapok, meglátogattam őket.

Barátságos család fogadott. 
Azonnal látszott, hogy érzik és 
értik, hogyan kell a vevőkkel bán-
ni. Talán ez lehet vállalkozásuk 
sikerének záloga. A kapu mindig 
nyitva áll a vevők előtt és a család 
bármely tagja készségesen segít a 
vásárlóknak. 

Kezdjük az elején. Zoltán és 
Maca – ahogy az édesanyát a leg-
többen ismerik, szólítják – félegy-
házi születésűek. Megismerkedé-
sük után nem sokkal kiköltöztek a 
Bugacot és Kiskunfélegyházát el-
választó határút mentére, az akkor 
még 30 négyzetméteres kis tanyá-
ra, (amely mostanra bőven kinőtte 
magát). Egész életükben mező-
gazdasággal foglalkoztak. Az évek 
alatt nem csak a mára már profil-
jukká vált sertéstartás volt a meg-

határozó. Évekig neveltek libát, de 
nagy számban tartottak csirkét is. 
Foglalkoztak paradicsomtermesz-
téssel, lovakkal, szarvasmarhával 
és gyakorlatilag mindenféle állat-
tal, ami – kisebb egyedszámban 
ugyan – a mai napig megtalálható 
a ház körül. A két gyermek, Lilla és 
Zoltán már ebben a környezetben 
nevelkedett fel. Időközben ugyanis 
Zoli is úgy döntött, hogy életét a 
mezőgazdaságra és a vállalkozás 
építésére teszi fel. Elhatározta, 
hogy tovább viszi a szülei által 
megálmodott és felépített gazda-
ságot és megőrzi édesapja közked-
velt receptjeit.

Mint minden vállalkozás, úgy a 
H. Z. Füstöltáru sikere is a meg-
felelő munkamegosztáson alapul. 
Mint megtudom, Maca főként a 

vevők kiszolgálásáért, a papírmun-
káért, a higiéniáért és a fűszerek 
megfelelő arányáért felel. Elmon-
dása szerint a mezőgazdaság az 
az életforma, amiben elengedhe-
tetlen az alkalmazkodóképesség, a 
rugalmasság és az alázat. Hétvége 
van, vagy ünnep, az állatokat el kell 
látni, meg kell etetni. Mint mondja, 
legelőször is az állatok legyenek 
rendben! Elvégre belőlük élnek. 
A feleség azt is elárulta, hogy az 
életüket meghatározó komoly vál-
tozásoknak általában köze van 
azokhoz a bizonyos női megérzé-
sekhez, amire ő és férje egyaránt 
támaszkodtak.

A birtokon Zoli, a gazdaság leg-
fiatalabb tagja vezetett körbe. A 
termelési folyamaton visszafelé 
haladva, először a feldolgozó üze-
met jártam körül. Itt készülnek a 
finomabbnál finomabb füstöltá-
ruk. Minden gépesített. A mára 
kialakult vevőkört aligha tudnák 
kiszolgálni kézzel hajtott töltő-
vel, darálóval. Mivel a vágás ilyen 

mennyiségben házi körülmények 
között nem engedélyezett, az egy 
úgynevezett vágóponton történik – 
tudom meg. Hegedűsék a Kiskun-
félegyházi Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium tanvágó üzemével szer-
ződtek le, ahonnan igényes és tisz-
ta húst kapnak vissza. Végigjárva 
a feldolgozó és tároló helyiséget, 
kifogástalan rend és tisztaság fo-
gadott, és betekintést kaptam a 
jelenleg félkész állapotban lévő 
saját füstölőbe is, amely hama-
rosan üzembe is állhat. Itt fogják 
füstölni azokat a termékeket is, 
amelyek szerződött partnerektől, 
előzetes orvosi szemlét követően 
beszerzett vadhús hozzáadásával 
készülnek. 

Sétánk végén a ház körül tartott 
haszonállatokkal ismerkedhettem 
meg. A villanypásztor mögött tu-
catnál több őshonos szürkemarha 
legel. Ők tartják rendben a legelő-
ket, az éves szaporulatot pedig 
hasznosítják. A disznóólakat is 
egészséges, jól tartott állatok töl-
tik meg.

De a munka nemcsak a kerítésen 
belül rengeteg, hanem a több hek-
tár legelőn, szántón és erdőben 
is akad bőven. Szezon van, így a 
családtagok napjainak nagy része 
a feldolgozáson kívül kaszálással, 
rendsodrózással és bálázással 
telik. Folyamatban vannak az őszi 
földmunkák és a véget nem érő ta-
lajművelés, hogy meglegyen a téli 
takarmány is. Mert – vallja a He-
gedűs család – a mezőgazdaság 
számukra olyan életforma, ami a 
soha véget nem érő munkára épül, 
és a kölcsönös tiszteleten, továbbá 
a mindenki által elvégzett becsüle-
tes munkán alapul.

 Tarjányi Lili

Zöldnyomon 
járunk
Orfűn valósult meg a Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Váro-
si Könyvtár első „ottalvós tá-
bora” a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával, július 4. és 8. 
között. A „Zöldnyomon járunk” 
– öko élménytáborban 22 diák 
vett részt. A tábor vezetője, az 
ökotáborokat több éve sikerrel 
szervező Czibolya Szilvia volt.

Az egy hét során a fiatalok meg-
ismerkedtek Péccsel és környé-
kével. A környezettudatos nevelés 
érdekében szerveződött táborban 

olyan látványos és ismeretter-
jesztő helyeket ismerhettek és 
látogathattak meg, mint az Aba-
ligeti-barlang és Denevérmúze-
um, Balázshegyi-kilátó, Medve-
hagymaház, Vízfői tanösvény és 

barlang, Orfűi malmok. Számos 
élményelem is gazdagította az ott 
töltött időt, hisz a bátrak kipró-
bálhatták magukat a Mecsextrém 
parkban, sárkányhajózhattak, 
csónakázhattak, strandolhattak, 

túrázhattak. A vidám hangulatú 
táborban remek közösség for-
málódott, s ahogy minden évben 
most is élményekkel gazdagodva 
tértek haza. A tábor a Platán Utcai 
Általános Iskola együttműködésé-
vel valósulhatott meg.

A városi könyvtár a jövő évben 
is tervezi a környezettudatos tá-
bor megszervezését, amelyhez 
már elnyerte az NKA támogatá-
sát. A jövő nyáron a könyvtárban 
megvalósuló napközis táborra 
számíthatnak a téma iránt érdek-
lődő diákok és szülők.
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Hármas jubileumot ünnepel 
idén a Kiskun Múzeum

120 éve alapította városunk a múzeumot, 80 éve otthona az in-
tézménynek a Kiskun kapitányság egykori székháza és 60 éve 
adták át a felújított Pajkos-Szabó-féle szélmalmot a múzeum 
udvarán. Az évfordulók alkalmából Mészáros Márta igazgatóval 
beszélgettünk.

– Hogyan jött létre 120 évvel ez-
előtt a Kiskun Múzeum?

– A múzeumot 1902-ben Szalay 
Gyula, a helyi gimnázium tanára 
javaslatára alapította a város, de 
a kezdetek még ennél is régebb-
re nyúlnak vissza. 1863 és 1870 
között Miletz János, az algim-
názium történelem-földrajz sza-
kos tanárának gyűjtő és ösztön-
ző munkája révén létrejött a mai 
régiség gyűjtemény alapja. A régé-
szeti leletek és a régiségek gyűjté-
se mellett különböző történeti írá-
sokat is írt, saját könyvtára és több 
mint 4000 darabból álló pénz- és 
éremgyűjteménye volt. 1903-ban 
bekövetkezett halálakor teljes 
gyűjteményét az akkor már mega-
lapított Kiskun Múzeumra hagyta. 
Miletz János gyűjteménye és az 
1876-ban létrehozott gimnáziumi 
régiségtár jelenti ma is a múze-
um gyűjteményi alapját. 1893-ban 
érkezik a gimnáziumba Szalay 
Gyula, latin-magyar és tornatanító 
szakos tanár. 1900-ban őt jelölik ki 
a gimnáziumi gyűjteményőrének, 
egy évvel később pedig indítványt 
nyújt be a város vezetéséhez az 

önálló városi múzeum megalapítá-
sára. Végül, 1902. december 7-én 
a városi közgyűlés elfogadta a mú-
zeum létesítését. 1905-ben vált hi-
vatalossá az intézmény működése 
azáltal, hogy a múzeum Szervezési 
Szabályrendeletét is elfogadta a 
városi közgyűlés. A Magyar Királyi 
Vallási és Közoktatásügyi minisz-
ter 1907-ben helyezte állami fel-
ügyelet alá az intézményt, ezáltal 
a Múzeumok és Könyvtárak Orszá-
gos Felügyelőségének hatáskörébe 
tartozó közgyűjteménnyé emelte. 
Akkor az országban a félegyházi 
volt a tizenötödikként bejegyzett 
múzeum.

– Hogyan került a jelen-
legi épületbe a gimnáziumi 
gyűjtemény?

– A jelenlegi épület több mint 
200 éves, eredetileg a Kiskun Ka-
pitányság székháza volt, és a ke-
rületi börtön működött itt. 1912-ig 
a gimnázium adott helyet a Városi 
Múzeum gyűjteményének, majd 
1912 és 1942 között a Görögház 
– akkor Kisvárosházának neve-
zett épület – felső emeletén, hat 
teremben működött a múzeum. 

1934-ben Pál Kálmán tanár veszi 
át Szalay Gyulától a Városi Múze-
um vezetését, és az ő közbenjárá-
sára kéri meg a város 1939-ben 
az épületet a Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vármegyétől a gyűjtemények 
céljára. 1940 és 1942 között nagy 
átalakítási és felújítási munkála-
tokat végeztek az épületen, hogy 
alkalmas legyen múzeumi célokra. 
Eleinte a múzeum csak a földszin-
ten és a börtön épületében kapott 
helyet, az emeleten még hivatal 
működött. Végül 1942. május 14-
én nyitotta meg kapuit a múzeum 
a nagyközönség előtt a Kiskun Na-
pok ünnepség keretében.

– Változott-e a múzeum fel-
adatköre az elmúlt 120 évben?

– Tulajdonképpen ma is ugyan-
azokat az elveket valljuk, amelye-
ket az 1905-ös szabályrendeletben 
lefektettek és elfogadtak. Területi 
múzeumként feladatunk a város 
és környéke, valamint a történeti 
Kiskunság kulturális javainak, kul-
turális örökségének, emlékeinek 
kutatása és a meglévő régészeti, 
numizmatikai, történeti, néprajzi 
és képzőművészeti gyűjteményi 
állomány folyamatos bővítése. 
Alapvető feladatunknak tartjuk a 
gyűjteményeinkben található válto-
zatos és gazdag műtárgyi állomány 
megőrzését, tudományos feldolgo-
zását és bemutatását. Mindezek 

mellett kiemelten fontos, hogy a 
múzeum az ismeretátadásnak és 
a szabadidő eltöltésének magas 
színvonalú színtere is legyen.

– A múzeum egyik leglátvá-
nyosabb eleme a Pajkos-Sza-
bó-féle szélmalom. Hogyan ke-
rült a múzeumba?

– Idén 60 éve, hogy az épület 
udvarára költözött a szélmalom. 
Személy szerint is nagyon szere-
tem a malmot, és sokat küzdöttem 
azért, hogy az állagmegóvása és 
felújítása is megtörténjen. Erede-
tileg 1860-ban építették a város 
szélén és 1939-ig őrölték benne 
a környék gabonáit. Ezt követően 
Pajkos Szabó István molnár a ki-
szolgált malmot eladta a Történeti 
Múzeumnak. Ez lett Magyarország 
első műemlékmegóvás céllal meg-
vásárolt szélmalma. Ezen kívül 
az egyetlen megőrzött alulhajtós 
szélmalom az országban. Eredeti 
helyén nem lehetett megóvni, így 
került a Kiskun Múzeum udvarába 
1962-ben, ahol újra felépítették. 
Különösen szép a malom eredeti 
fából készült szerkezete, díszesen 
faragott kőpadelői. Az udvaron 
18-19. századi, gazdagon faragott 
út menti keresztek, harangláb és 
néhány jellegzetes sírkő is segít a 
múltidézésben.

– Melyek a múzeum legkülön-
legesebb, legérdekesebb kiállí-
tott tárgyai?

– Nagyon nehéz egy-két tárgyat 
kiemelni, hiszen nagyon sokrétű 
gyűjteményről van szó. Három 
kiállítási helyszínen 21 kiállítása 
van a Kiskun Múzeumnak, a Petőfi 
Sándor Emlékházzal és a Móra Fe-
renc Emlékházzal együtt. A múze-
um több mint 130 ezer műtárgyat 
őriz, amelyből csak a gyűjtemény 
egy részét tudjuk bemutatni a lá-
togatóknak. A műtárgyak nagy ré-
szét raktárakban őrizzük, de adott 
alkalommal kiállítjuk, bemutatjuk. 
Hogy mit is tartunk különlegesnek, 
erre azért nagyon nehéz válaszol-
ni, mert számunkra minden tárgy 
mesél és ez által érdekes.

– Mit jelent a mindennapi 
munka és az évfordulók a múze-
um dolgozóinak?

– Nagyon büszkék vagyunk, 
hogy a múzeumban dolgozhatunk, 
nap, mint nap szolgálhatjuk az 
értékmentést, az értékőrzést és 
közkinccsé tehetjük. Ezek az év-
fordulók még inkább azt jelentik 
számunkra, hogy egy különleges 
örökséget kaptunk, amelyre na-
gyon kell vigyáznunk, hogy tovább 
tudjuk adni.

 G. E.

Fotó: Buknicz István gyűjtem
énye
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Változatos programok
Minden kikapcsolódni, kulturálód-
ni vágyó félegyházit vár a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár az ősszel 
folytatódó már ismert sorozataira.

Szeptember 13-án, kedden 17 
órakor a bibliotékába látogat a 
Zöld könyvtári esték vendégeként 
Nagy Réka. Elsősorban az online 
médiában publikáló újságíró a Nők 
Lapja hetilapban Ökoanyu címmel 

a környezetvédelemre és a fenn-
tarthatóságra érzékenyítő rova-
tot indított el. Megszűnése után a 
témák feldolgozását könyveiben 
folytatta, amelyek mindegyike 
megtalálható és kölcsönözhető 
a könyvtárból. Emellett blogot ír, 
egyik interjújával 2018-ban és 
2019-ben elnyerte a Telekom Fenn-
tarthatósági Sajtódíját. A Kicsivel 

zöldebben című prog-
ramon a környezetbarát 
háztartás kialakításá-
hoz ad ötleteket, taná-
csokat. A rendezvényt a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

Szeptember 15-én, 
csütörtökön 17 órakor a Petőfi200 
emlékévben indult „Láng van szí-
vemben” sorozat újabb előadását 
hallgathatják meg a magyar iroda-
lom iránt érdeklődők. Dr. Pénzes 
Tiborc Szabolcs irodalomtörté-
nész, Aszód város polgármestere 
arról mesél, hogyan kötődik a Pest 

megyei településhez 
Petőfi Sándor.

Szeptember 23-án, 
pénteken 17 órára ba-
rátokat, ismerősöket, 
művészetkedvelőket 
invitálnak a könyvtár-
ba Szűts Tamás szob-

rászművész jubileumi 70kedek 
című kiállítására. A tárlatot Lacz-
kóné dr. Szabó Klára pedagógus, 
nyugalmazott iskolaigazgató, Kis-
kunfélegyháza díszpolgára nyitja 
meg. Az estét Tóth Gyula éne-
kével és gitárjátékával teszi még 
emlékezetesebbé.

KÖNYVTÁRSAROK

Így változik a félegyházi intézmények és 
sportlétesítmények működése év végéig
Tisztelt Félegyháziak! Hasonló-
an az ország összes települé-
séhez, az elmúlt hetek nálunk 
is a számolással teltek. Fel-
mértük, hogy milyen lehetősé-
geink vannak, mi az a lehető 
legtöbb, amit ebből a helyzet-
ből ki tudunk hozni, mi az a leg-
több, amit adni tudunk. 

Egyesével számba vettük vala-
mennyi intézmény, óvoda, bölcső-
de, uszoda, sportcsarnok szer-
ződéseit, működési rendjét és 
mindegyikre vonatkozóan elkészí-
tettük az új rendet, amellyel a vá-
rost biztonsággal működtetni tud-
juk. Jelezni szeretném, hogy ezek 
az intézkedések december 31-éig 
állnak fenn. Az alább leírtak mel-
lett mindenhol lesznek olyan taka-
rékossági intézkedések, amelyeket 
az ügyfelek vagy az ellátottak nem 
látnak, ezeket nem részletezem.

• Városi uszoda: december 31-
éig bár korlátozásokkal, de nyitva 
tartunk. A kollégáim a sportegyesü-
letekkel a beosztásokat megoldot-
ták. Azoknak az éves és negyedéves 
bérleteseknek, akiknek az alábbi 
nyitvatartás nem felel meg, a bérlet 
díját időarányosan visszafizetjük. 
Ezt szeptember 20-áig kell jelezni a 
pénztárnál. Az uszoda nyitvatartá-
sa a következőképp alakul: hétfőtől 
csütörtökig 6-tól 18-ig, pénteken 
6-tól 20-ig, szombaton és vasárnap 
9-től 20 óráig. A szauna péntektől 
vasárnapig 17 és 20 óra között fog 
működni. A kültéri kis sajtmedence 
is üzemelni fog, éjszakai fürdő és 
gőz nem lesz.

• Városi sportcsarnok: a fű-
tési szezon kezdetéig minden nap 

18 óráig nyitva tartjuk, a fűtési 
szezon kezdete után bezárjuk és 
kizárólag csak a már lekötött ren-
dezvényeket, bajnoki fordulókat 
tartjuk meg. 

• Honvéd Sporttelep: A műfü-
ves pálya, az irodák, az ottani tu-
solók és a boxterem 18 óráig tar-
tanak nyitva. A pálya többi része 
korlátozás nélkül igénybe vehető 
azzal, hogy a belső térvilágítást le 
fogjuk kapcsolni. 

• Bölcsődék, óvodák, szo-
ciális otthonok: semmi olyan 
változtatásra nem kerül sor, amit 
az ellátott gyerekek és idősek 
megéreznének. 

• A művelődési központ hét-
főtől-péntekig 18-ig, a Korona Ká-
vézó hétfőtől szombatig 20 óráig 
tart nyitva. A már meghirdetett 
programok (októberi Kocsmakvíz, 
baba-gyermekruhabörze, Rákász 
Gergely koncert, Dumaszínház, 
őszi virágvásár) változatlan fel-
tételekkel meg lesznek tartva. A 
nagyterem és a kistermek is bérel-
hetőek maradnak, de a megemel-
kedett költségeket ki kell fizetni. 

• A városi könyvtár decem-
ber 31-éig piacnapokon (kedd és 
péntek) 8-tól 16 óráig, szerdán 
és csütörtökön 13.30-tól 18 óráig 
lesz nyitva. Szeptember 10-én, 24-

én és október 8-án, szombaton is 
nyitva lesz 8-tól 12-ig. A már meg-
hirdetett programokat megtartjuk.

• Kiskun Múzeum: csökkentett 
nyitvatartási idő lesz, de a jogsza-
bályi előírások miatt itt még egyez-
tetések folynak, erről később lesz 
tájékoztatás. 

• A polgármesteri hivatalban 
ügyfélfogadási korlátozások nem 
lesznek. A folyosókon 18, az iro-
dákban 20 fok lesz. 

• Az Egészségközpontban be-
tegeket érintő változtatások nem 
lesznek.

• Gyermekétkeztetés, menzák: 
Az áram- és gázfogyasztás meg-
emelkedett díját a szülőknek nem 
kell kifizetniük. A két éve változat-
lan városi étkezési díjakhoz képest 
a sütéshez-főzéshez szükséges 
alapanyagok (tejtermékek, pékáruk, 
húsok, tésztafélék, zöldség-gyü-
mölcs) beszerzési ára két év alatt 
51-199% között emelkedett. A 
megemelkedett alapanyagdíjak 
mintegy felét átvállaljuk a szülőktől 
és azt megpróbáljuk kigazdálkodni. 
A menzákon így 35% körüli térítési-
díj-emelésre kell számítani.

• Városi bérlakások, bérle-
mények: bérletidíj-emelésre nem 
kerül sor.

A helyzet nem egyszerű. Vala-
mennyien, akik ezért a városért 
dolgozunk, a saját otthonunkért 
dolgozunk, így a lehető legjobb 
döntéseket próbáljuk meghozni a 
lehető legrövidebb idő alatt. 

Ehhez kérem a további támoga-
tásukat és bizalmukat. 

Tisztelettel:
Csányi József

polgármester
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Ajtó a művészet 
és a kultúra felé
A XXIII. Kiskunfélegy-
házi Libafesztivál ün-
nepélyes megnyitóját 
idén új helyszín tart-
ják, hozzákapcsolódva 
a fesztivál művészeti 
programjához.

A kiskunfélegyházi Li-
bafesztiválok rendszeres 
látogatói az évek során 
már megszokhatták, hogy 
két kiemelkedő program indítja 
útjának a városi rendezvényso-
rozatot: a városháza előtti ün-
nepélyes fesztiválmegnyitó és a 
művelődési központban helyet 
kapó kiállításmegnyitó. E két 
esemény azonban célkitűzésében 
nem sokban különbözik egymás-
tól, hiszen mindkettő a kultúra, a 
művészet felé nyit egy ajtót. Ezt 
a hasonlóságot felismerve az idei 
Libafesztivál egy közös nyitóce-
remónia keretében indul útjának, 
melynek a művelődési központ 
kiállítótere ad otthont szeptem-
ber 9-én, pénteken 16.45-kor. A 
hagyományokhoz híven, az ese-
ményen köszöntőt mond Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, 
Csányi József, Kiskunfélegy-
háza város polgármestere és dr. 
Horváth Sándor, az Integrál Zrt. 
elnök-vezérigazgatója.

Az ünnepi beszédek elhang-
zása után Elek Tímea mezőtúri 
szőnyegtervező, szőnyegszövő 
„Hold fonja, Nap szövi” című 
kiállítása nyílik meg Metzker 
Krisztina közreműködésével. A 
fesztivál népművészeti stílusá-
hoz tökéletesen illeszkedő tár-
latban nagy hangsúlyt kapnak a 
különböző színű gyapjúfonalak 
kölcsönhatásai, vibráló harmó-
niájuk vagy éppen diszharmó-
niájuk. Az alkotó által készített 
padlószőnyegek, futószőnyegek, 
faliszőnyegek, díszpárnák motí-
vumai a hagyományos mintákból 
táplálkoznak, miközben a mai kor 
lakáskultúrájába is tökéletesen 
illeszkednek. A szövés művésze-
tének izgalmas világát bemutató 
tárlat szeptember 28-áig lesz 
megtekinthető a művelődési köz-
pont kiállítóterében.

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu

Szeptember 13., kedd 
17 óra „Kicsivel zöldebben”

A Zöld könyvtári esték sorozat 
keretében vendég Nagy Réka 
– ÖKOANYU, blogger, író, aki a 

környezetbarát háztartás kialakításához 
nyújt hasznos tippeket. 

Városi könyvtár

Szeptember 15., csütörtök 
17 óra A „Láng van szívemben” 

előadás-sorozat keretében vendég 
dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

irodalomtörténész, Aszód város 
polgármestere. 

Előadásának címe: Petőfi és Aszód.
Városi könyvtár

19 óra RÁKÁSZ GERGELY – PARÁDÉ 
ÉS POMPA orgonakoncert

Jegyár: 2.990 Ft
Művelődési központ

Szeptember 16., péntek 
17-től 19 óráig NŐSZIROM – Női 

önismereti kör 
Téma: „Határvonalak” 

Részvételi díj: 1.000 Ft/fő Előjelentkezés 
szükséges!

Művelődési központ

Szeptember 17., szombat 
8-tól 12 óráig 

BABA-GYERMEKRUHABÖRZE

Érdeklődni és asztalt foglalni a +36 
30/307-35-27-es telefonszámon lehet.

Művelődési központ
 

9.30 A XII. Virágos Félegyházáért 
mozgalom díjátadó ünnepsége 

a könyvtár udvarán a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 

szervezésében.
Városi könyvtár

SZÜRETI FELVONULÁS a gazdakörök 
szervezésében

11.00 Érkezés a Majsai út felől a 
Kossuth utcára

A felvonuláson részt vesznek a 
Nagyszőlő-úti óvodások,

népviseletbe öltözött csőszpárok, 
csikósok, 

parádés fogatok
Borszentelés a Szent István Templom 

előtt
11.30 Fogadás a polgármesteri hivatal 

előtt, fogatok bemutatása
13.00 Visszaindulás az E5-ös út, 

Bercsényi utca, Izsáki út, Majsai út 
útvonalán

19.00 Szüreti bál, zenél 
a Rácz-Kovács Duó, belépő vacsorával 

7500 Ft
Jegyek kaphatóak 

a Beálló Sörözőben

Szeptember 20., kedd 
10 óra Kibővített Betűbölcsi az 
anyatej világnapja alkalmából a 

Kiskunfélegyházi Védőnői szolgálat és 
a Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi 

Egyesülete szervezésében.
Városi könyvtár

Szeptember 23., péntek 
17 óra 70kedek címmel Szűts 

Tamás szobrászművész jubileumi 
kiállítása. A tárlatot Laczkóné dr. 

Szabó Klára nyugalmazott pedagógus, 
Kiskunfélegyháza díszpolgára nyitja 

meg. Közreműködik: Tóth Gyula 
(gitár, ének).

Városi könyvtár

XXIII. KISKUNFÉLEGYHÁZI LIBA-
FESZTIVÁL kiemelt programjai:

Szeptember 9., péntek 
16.45 FESZTIVÁLMEGNYITÓ
ELEK TÍMEA szőnyegtervező és 
szőnyegszövő
kiállításmegnyitója
Művelődési központ aulája

19 óra SWING À LA DJANGO 
ÉS SZŐKE NIKOLETTA koncert
Kisszínpad – SPAR áruház 
parkolója

21 óra HONEYBEAST koncert
Nagyszínpad – városháza előtt

Szeptember 10., szombat 
8 óra „KI-MIT-TUD” sütni-főzni a 
libából – főzőverseny 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
mögötti parkoló

10-től 19 óráig (Petőfi-tér)
A városi könyvtár munkatársai a 
Libafesztivál Móra-udvarában 
kézműveskedéssel, könyvvásárral 
és nyereményjátékkal várják az 
érdeklődőket.

13.30 VIII. Kunsági Néptánc 
Találkozó
Nagyszínpad – városháza előtt

19 óra Muzsikás Együttes és 
Kacsó Hanga koncert
Kisszínpad – SPAR áruház 
parkolója

21 óra MARGARET ISLAND 
koncert
Nagyszínpad – városháza előtt
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Öt kiváló fiatal sportolót ismert el a város
Öt kiváló félegyházi sportoló 
teljesítményét ismerte el au-
gusztus 23-án a városvezetés. 
Mindannyian egy húszezer fo-
rint értékű sportszerekre be-
váltható utalványt kaptak. Az 
edzőik kitartó munkáját pedig 
egy ajándékcsomaggal jutal-
mazta Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzata nevében 
Csányi József polgármester és 
Balla László alpolgármester.

Balla László a díjátadón néhány 
szóban méltatta azt a küzdelmet, 
aminek eredményeként ez az öt 
klasszis öregbítette városunk, or-
szágunk hírnevét, majd minden 
sportolóról egy rövid ismertetőt 
olvasott fel:

– Ameddig mi nyaraltunk, addig 
néhányan a teniszpályán, az uszo-
dában, az atlétikapályán, vagy a 
kerékpár nyergében teljesítettek 
keményen azért, hogy méltóképpen 
képviseljék egyesületüket, váro-
sunkat, családjukat és nem utolsó-
sorban önmagukat. Ez az öt fiatal 
a nyár folyamán olyan kiemelkedő 
eredményt ért el, ami mellett nem 
lehet csak úgy elmenni. Kiskun-
félegyháza város vezetése a sport 
vonalán a fiatalság felkarolását, 
sportolási lehetőségeinek javítását 
tűzte ki célul. Szeretnénk egy jel-
képes összeggel megörvendeztet-
ni a sportolókat, edzőiket, illetve 
a szülőket, akik hozzásegítették 
a gyermekeiket ezekhez a nagyon 
szép eredményekhez. 

Rekedt-Nagy Panni
Panni 4 éves korában ismerkedett 
meg a tenisszel, nem meglepő, hi-
szen édesapja is teniszversenyző 
volt. Az, hogy tehetséges, már ha-
téves korában látszott, mikor élete 
első versenyén – még a kis pályán, 
úgynevezett piros besorolású pá-
lyán – harmadik helyezést ért el. 
Azóta végig versenyezte a Play 
and Stay versenyrendszert, ahol 
sorban aratta a tornagyőzelmeket, 
illetve dobogós helyezéseket ért el. 
Tízéves korában kezdett el játszani 
a 12 évesek között, majd 11 éve-
sen a Sopron csapatába igazolt, 
ahol csapatban Országos Vidék 
Bajnok, párosban harmadik helye-
zett lett. Az igazi sikerek 2022-ben 
jöttek: márciusban párosban, fe-
dett pályán Magyar Bajnoki címet, 
míg egyéniben második helyezést 
ért el. Júniusban, egyéniben, pá-
rosban és csapatban is Országos 

Vidék Bajnoki címet érdemelt ki. 
Júniusban részt vett Franciaor-
szágban a magyar válogatott tag-
jaként a csapat Európa-bajnok-
ság selejtezőjében, ahol ötödik 
helyezést értek el. Augusztusban 
megszerezte egyéniben a Magyar 
Bajnoki címet, illetve párosban 
másodikak lettek. Páros társával, 
Fizel Laurával egy nemzetközi 
tornagyőzelem mellett két ezüst-
érmet szereztek Horvátország-
ban és Romániában is. Kitartó, 
szorgalmas edzésmunkája mellett 
tanulásban is kiemelkedő, kitűnő 
tanuló. Nemrégiben Pasaréten, az 
U14-es Tenisz Europe Nemzetközi 
versenyen vett részt.

Kis-Czakó Eszter
Eszter 2006-ban született Kis-
kunfélegyházán. Tanulmányait 
a Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskolában kezdte, amely 
meghatározta a sport iránti ér-
deklődését. Alsó tagozatos ko-
rában az atlétikát és a teniszt 
egyformán szerette. Atlétikában a 
többszörös Országos Diákolimpi-
ai Bajnokságot nyert csapat tagja 
volt. Később mégis a tenisz hozta 
meg számára a sportsikereket. 
Hétévesen kezdett el teniszez-
ni. A Play and Stay versenyeken 
már jelentős sikereket ért el. Ek-
kor figyelt fel rá jelenlegi edzője 
Simara János, akivel több mint 
két éve Budapesten, a Gubacsi Te-
niszklubban eddzenek. A szegedi 
Gellért SE játékosa tízéves kora 
óta válogatott kerettag. Egyéni-
ben, párosban és csapatban 13 
alkalommal nyert Korosztályos Vi-
dékbajnokságot, hat alkalommal 
Országos Bajnokságot. Kétszer 

játszott a Felnőtt Magyar Bajnok-
ságban páros döntőt. 2022-ben 
megnyerte a Korosztályos Mes-
terversenyt. Májusban tagja volt a 
Luxemburgban megrendezett Rod 
Laver Junior Challenge regionális 
selejtezőjén részt vevő csapatnak, 
ahol negyedik helyezést értek el. 
Emellett számos Tennis Europe 
rangadón és a Nemzetközi Tenisz-
szövetség (ITF) versenyén eljutott 
az elődöntőig illetve a döntőig, 
amelyet három alkalommal meg 
is nyert. A legnagyobb sikert azon-
ban augusztus közepén érte el. A 
mogyoródi Felnőtt ITF versenyen 
és a Women’s Tennis Association 
(WTA) ranglistapontokat is tudott 
szerezni.

Deák Zalán
Zalán 2006-ban Szegeden szüle-
tett és ötödik évfolyamos korában 
került a Kiskunfélegyházi Dózsa 
György Általános Iskolába. Már 
alsó tagozatban aktívan sportolt, 
igazolt labdarúgó volt. Luchmann 
Péter testnevelő tanárnak azonnal 
feltűnt Zalán gyorsasága. Élete 
első atlétika versenyén, a Darvas 
Kupán, azonnal ezüstérmet szer-
zett. Innentől kezdve rohamosan 
fejlődött, megyei szinten nem volt 
ellenfele. Majd a Diákolimpia or-
szágos döntőjén 3. legjobb idővel 
került a 60 méteres síkfutás dön-
tőjébe. Ekkor döntöttek úgy, hogy 
felveszik a kapcsolatot Juhász 
István Zoltán edzővel. Elkezdték 
a közös munkát, amelynek kima-
gasló eredményei már 2021-ben 
megmutatkoztak. Jelenleg a 2006-
osok világranglistáján Deák Zalán 
a negyedik helyen áll, figyelembe 
véve, hogy csupán a thaiföldi és 

nigériai versenyzők előzik meg. 
Zalán a KARC (Kecskeméti Atlétika 
és Rugby Club) színeiben verse-
nyez, edzései is ott zajlanak a pá-
lya felszereltsége miatt. Időközben 
bekerült a korosztályos válogatott 
keretbe, felvették a Bolyai gimná-
zium sporttagozatos osztályába. 
Dicséretes eredményeinek kö-
szönhetően minden idők második 
legeredményesebb magyar atlé-
tájává avanzsálódott az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 
történetében.

Faragó Rómeó
Rómeóra is testnevelő tanára, 
Ivicz Lázár hívta fel Juhász Ist-
ván figyelmét. Jelenleg a KSZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium tanulója. Rómeó is a 
KARC (Kecskeméti Atlétika és 
Rugby Club) színeiben versenyez 
és edz. Zalán és Rómeó gyakorlati-
lag egymás inspiráló ellenfelei, de 
annak ellenére, hogy sok versenyen 
egyszerre állnak a rajtvonalnál, 
kapcsolatuk tiszteleten alapul és 
testvérinek is mondható.

Papp Laura
Laura 4 éves kora óta sportol, az 
úszással kezdte, tehetséges és 
rendkívül szorgalmas. Az utóbbi 
években többször volt Országos 
Bajnok triatlon, duatlon, aquat-
lon sportágakban. Minden évben 
aranyjelvényes, már többször volt 
az év sportolója is. Két alkalom-
mal indult az Országos Remény-
ségek Versenyén, mind a kétszer 
megnyerte. Edzői: Bozsó István 
és Kornokovics Györgyi.

 V. B.
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Szegedi győzelem

Fesztivál Kupa elnevezéssel, meghívásos ökölvívó versenyt ren-
deztek Szegeden, augusztus 20-án. A Kiskunfélegyházi Papp 
László Ökölvívó Akadémia növendéke, Rácz Dániel György (ser-
dülő, 48 kg) képviselte városunkat. A verseny 17 egyesület, ösz-
szesen 59 versenyzőjével zajlott, a program 27 hivatalos mérkő-
zést tartogatott a publikum számára.

Rácz Dániel György meggyőző 
fölénnyel, egyhangú pontozással 
nyerte meg a meccset. Ramocsa 
Sándor vezetőedzőtől megtud-
tuk, hogy mostantól megkezdik 

a felkészülést az éves nemzeti 
bajnokságra, amely végén – re-
ményei szerint – bajnoki éremmel 
tudják majd zárni decemberben a 
szezont.

Európa-bajnokságra 
utaznak a látványtáncosok

Horvátországba utaznak a Vic-
toria Fitness Sportegyesület 
versenyzői, szeptember 22-
én. Az akrobatikus látvány-
tánc félegyházi sportolói Euró-
pa-bajnokságon vesznek részt 
Novalján. 

Az egyesület több helyen, Tisza-
alpáron, Szentesen és Kiskunfél-
egyházán tart edzéseket. A 40 fő-
vel dolgozó csapat félegyházi tagjai 
a Piramis épületében edzenek már 
másfél éve Piramis Dance Csoport 
néven. Versenyek szempontjából 
sok tapasztalatot szereztek az el-

múlt időszakból, sőt, nemzetközi 
megmérettetésen is rész vettek 
már korábban Zágrábban is. 

Az egyesület elnökétől, Bartók 
Anikótól és vezetőedzőjétől, Ká-
das Kálmántól megtudtuk, hogy 
a legjobbakat remélik az Euró-
pa-bajnokságon, és bíznak benne, 
hogy mindenki elégedetten érkezik 
majd haza. 

Korosztályonként versenyeznek 
majd a lányok, mindenki a saját 
gyakorlatával vesz részt a verseny-
programban, de lesznek csoport-
gyakorlatok is.

Világbajnoki érmes 
Fénypárducok
Augusztus 20-án záródott a HDH-IAA Historical Archery World 
Championships – a Történelmi Íjász Világbajnokság. A KHTK 
– Fénypárducok Íjász Szakosztályt Dürgőné Kovács Piroska, 
Dürgő Csaba, Vasné Köteles Anita és Vas Tibor képviselte. 

Sikeresen teljesítették az első 
két nap kvalifikációs versenyeit. 
3x18 célt lőttek az ügyességi, a 
3D és a lőlapos pályán. 17-én, 
szerdán a rangsoroló várt rájuk. 
Vasné Köteles Anita 3 ponttal 
lemaradva a hetedik helyen vég-
zett. Vas Tibor is a szerdai na-
pon zárta a versenyt, tizedik lett. 
Dürgőné Kovács Piroska az első 
helyen, Dürgő Csaba a harmadik 
helyen várta a döntőt. A 4. na-
pon volt a Távcéllövő Világbaj-
noki forduló, ahol Dürgő Csaba 
a mezőny legmagasabb pont-
számával került a döntőbe va-
dászíj kategóriában. A többórás 

várakozás, a hőség és az alkonyi 
fényviszonyok nem tettek jót 
teljesítményének, visszaesett a 
hatodik helyre. Dürgőné Kovács 
Piroska modern anyagú törté-
nelmi kategóriában a negyedik 
helyen végzett.

Az 5. nap csak Piroska raga-
dott íjat távlövészetben, ahol 250 
méteres lövésével, világbajnoki 
5. helyezést ért el. A történelmi 
VB döntőjében Dürgő Csaba ki-
egyensúlyozott versenyzéssel egy 
helyett tudott javítani, így világ-
bajnoki ezüstérmes, míg Piroska 
– megőrizve az első helyét – vi-
lágbajnoki aranyérmes lett.

Aktív nyár a birkózóknál 

Franciaországban, az Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon húsz sport-
ág mutatkozott be, így a birkózás 
is, ahol Tapodi Rebeka állhatott 
szőnyegre és a 10. helyen végzett. 
Az U17-es korosztályban Biblia 
Róbert részt vehetett az Európa- 
és a világbajnokságon is. Előbbin 
11., utóbbin a 8. helyen végzett. 
U15-ös korosztályban Czakó Zol-
tán, az Európa-bajnokságon 11. 
lett.

A Strandbirkózó Országos Baj-
nokságon, az U18-as korosztály-
ban Tapodi Zsófia összetett baj-
noki címet szerzett. Az U14-esek 
között Bárány-Almási Tamás, 
Hideg Balázs és Tapodi Norbert 
is felállhatott a dobogó valamelyik 
fokára.

Az egyesület évtizedek óta szer-
vez nyári edzőtábort. Ezúttal Sió-
fokon töltöttek nagyon tartalmas 

10 napot a félegyháziak, de csat-
lakoztak Adácsról, Ferencvárosból, 
Karcagról, Szegedről és Korondról 
is sporttársak. Segítette a munkát 
Bácsi Péter is, aki kétszeres vi-
lág- és Európa-bajnok, jelenleg a 
Magyar Birkózók Szövetsége szak-
mai alelnöke és a fiai az FTC csa-
patában versenyeznek.

Bővült az edzői stáb: Molnos 
Norbert, aki Korondon kezdte a 
birkózó pályafutását és jelenleg 
is válogatott versenyző, megsze-
rezte a kolozsvári egyetemen az 
edzői diplomát és a jövőben Kis-
kunfélegyházán tanítja a fiatalokat. 
Szeptembertől újabb 3 fiatal nyert 
felvételt a Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémiára, így már ösz-
szesen kilencen sportolhatnak a 
minden igényt kielégítő intézmény-
ben – mondta el lapunknak Szabó 
József edző.
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Hirdetés

Félegyházán 1942-ben 
telepedett meg az ötö-
dik szerzetes társulat, a 
verbiták. A verbita, azaz 
az Isteni Ige Társasága 
(Societas Verbi Divini, 
SVD) missziós szerzetes 
kongregációt Janssen 
Szent Arnold alapította 
1875-ben, Hollandiá-
ban. A közösség célja 
az evangélium hirdetése 
szerte a világon, ezért 
az évek alatt számos 
misszionáriust küldtek 
Kínába, Dél-Amerikába 
és az USA-ba. 

Az I. világháború okozta személyi 
veszteségek a magyar egyházban 
is éreztették hatásukat. Ezt felis-
merve a verbiták osztrák rendtar-
tománya felajánlotta segítségét a 
pécsi egyházmegye számára. A 
helyszín ideális volt, hiszen Bara-
nyában sok sváb nemzetiségű la-
kos élt, így a körükben való műkö-
dés nem ütközött nyelvi akadályba. 
A társulat 1916-ban Máriakémén-
den telepedett meg, majd 1924-
ben Budatétényben, 1930-ban pe-
dig Kőszegen alapítottak házat. Az 
1940-es évek elején a rendtagok 
és a társulati „utánpótlást” jelentő 
missziós növendékek száma in-
dokolta, hogy a társulat újabb ház 
vételére gondoljon. A rendi vezető-
ség figyelmét az akkori ótemplomi 
plébános, Vedres Béla irányítot-
ta Kiskunfélegyházára. A társulat 
a számára kedvező épületet a dr. 

Holló Lajos út (később Vöröshad-
sereg útja) mentén találta meg, a 
Járásbíróság mellett (ma a városi 
„nagykonyha” működik itt). Miután 
az illetékes főpásztor, azaz a váci 
püspök engedélyezte az újabb le-
telepedést, a társulat 1942. szep-
tember 1-jén megnyitotta a fél-
egyházi Missziós Szemináriumot. 
Előtte, még a nyár folyamán a 
verbiták magyar tartományfőnöke 
kérelmezte a város vezetőségénél, 
hogy a helyi Szent László Gimná-
zium (a mai Móra Ferenc Gimná-
zium jogelődje) fogadjon be az I. 
évfolyamra 30, a II. évfolyamra 
pedig 20 missziós növendéket, 25 
százalékos általános tandíjkedvez-

ménnyel. A város örömmel teljesí-
tette a társulat kérését, hiszen ez 
az 50 fős létszámgyarapodás kom-
penzálta a gimnázium felsőbb osz-
tályaiban akkoriban tapasztalható 
elnéptelenedést.

Megkezdődött az új verbita ház 
átalakítása, a költségeket többnyi-
re adományokból finanszírozták. 
A ház nevét közvélemény-kutatás 
útján választották ki: a legtöbb 
szavazat a „Szent István Missziós 
Házra” érkezett. Már 1942 őszén 
sor került a ház kápolnájának fel-
szentelésére, majd a következő év 
tavaszán az átalakított ház felava-
tására is. A verbiták bekapcsolód-
tak a városi hitoktatásba és nép-

missziókba, sőt, P. Domonkos 
László, a helyi állami tanítókép-
zőben egy ideig a kántorképzést 
is vezette. A missziós ház 1944-
ben már 70 növendéket számlált. 
Ők csak a rendi képzést kapták a 
házban, tanulmányaikat közben 
– a várossal kötött megállapodás 
értelmében – a helybeli gimnázi-
um bejáró tanulóiként végezték. 
1944-ben lett a félegyházi misszi-
ós növendékek prefektusa – „kol-
légiumi nevelőtanára” – az akkor 
pappá szentelt, újmisés Bittmann 
Zsigmond SVD. A verbitákat is 
érintette a szerzetesrendek műkö-
dését betiltó 1950. évi határozat, 
bár a félegyházi missziós házat 
csak 1956-ban államosították. A 
szerzetesek szétszóródtak, egyi-
kük, P. Sorok János egy ideig a 
Kalmár-kápolna lelkészi szolgá-
latát látta el, a lelkészlakba me-
nekítve a missziós ház ingósága-
it. Bittmann Zsiga atya hosszú 
évekig, haláláig Kiskunfélegyházán 
maradt, az Újtemplomban tudott 
elhelyezkedni. Segédkántorként, 
hitoktatóként, papként tevékeny-
kedett. Működése sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy 60 
éves lelkipásztori szolgálatának el-
ismeréseként 2004-ben megkapta 
a „Kiskunfélegyháza Város Dísz-
polgára” kitüntető címet.

 Ónodi Márta
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Milán (Pap Dóra), Huszka Lili (Far-
kas Réka), Bibok Hunor (Szabó 
Edit), Keresztesi Dominik (Krepsz 
Györgyi), Mizsei Gergő (Rácz 
Vanessza), Gyarmati Fanni (Szűcs 
Alexa), Ficsór Márton Péter (Tóth 
Zita), Bolvári Boróka (Varga Vivien)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bor-
bély Zita – Meizl Ottó, Csitári Ibolya 
Tímea – Fekete Frigyes Mátyás, Ko-
vács Judit – Obora Róbert, Csenki 
Erika – Cseri Zsolt, Ádám Bernadett 
– Bense Dániel, Barna Andrea – Me-
leg Márk Imre

MEGHALTAK: Gubicza Pál (1955), 
Hegyi Antalné Csáki Irén Ilona 
(1949), Surányi László (1964), Gá-
csi Józsefné Rigó Katalin (1939), 
Czakó Miklós (1952), Radics Lajos-
né Mészáros Rozália (1931), Sallai 
Gyula (1934), Szabó Ferenc István-
né Lantos Mária (1956), Feri László 
(1958), Csányi Vincéné Cseri Erzsé-
bet (1927), Szabó Lászlóné Szabó 
Piroska (1933) – Kiskunfélegyháza, 
Borbély Péter (1942), Gutyina Péter 
(1946) – Kecskemét, Vlaszák Lajos-
né Vígh Margit Mária (1939) – Or-
govány, Bartucz Béláné Vörös Otília 
Mária (1936) – Kiskunmajsa

ANYAKÖNYVI HÍREK

FELÚJÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPEK A LEGJOBB ÁRAKON! 


