
MEGNYÍLT A PARKOLÓ ÉPÜL A BÖLCSŐDE MÉLTÓ ELISMERÉS

3. 5. 6.

– Tizenegy év távlatában érhetik 
még meglepetések a régészt egy 
ásatáson?

–  Hivatásunkban talán az a legszebb, 
hogy minden reggel úgy megyünk ki a 
terepre, hogy talán ez az a nap, amikor 

olyan lelet bukkan elő a földből, amely 
megváltoztathatja a történelemről al-
kotott elképzelésünket. (Félreértés ne 
essék, nem magát a történelmet, hisz 
az ténykérdés – még ha nem is mindig 
jól értelmezzük…)  Folytatás a 7. oldalon!

Újraírhatják a tatárjáráskori ismereteinket 

A KISKUNSÁGI ÁSATÁSOK 

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 

XXXI. évfolyam 15. szám

2022. október 21.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának

 hivatalos lapja

Alapítva 1902-ben

JUTALOMUTAZÁST NYERTEK

9.

Mint minden évben, úgy idén is folytatódik a 2011 óta tartó 
feltárások sora a bugaci aranymonostornál. Dr. Rosta Sza-
bolcsot, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
által nemrégiben Kuzsinszky Bálint-emlékéremmel díjazott 
régészt, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóját 
kérdeztük az aktualitásokról. 



2022. október 21.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

Emlékezés az aradi vértanúkra
Az aradi vértanúk tisz-
teletére tartottak meg-
emlékezést október 
6-án, a Kiskun Múze-
ummal szemben álló 
vértanúk emlékoszlopá-
nál. A megjelenteket dr. 
Bánki-Horváth Mihály, 
a Közgé – Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum 
Kiskunfélegyházi Köz-
gazdasági Technikum 
– igazgatóhelyettese, 
történelemtanára az 
alábbi gondolatokkal 
emlékeztette a 173 
évvel ezelőtt történt 
eseményekre.

– A tizenhárom aradi vér-
tanú és Batthyány Lajos, 
az első parlamentnek fele-
lős kormány miniszterel-
nökének mártírhalála al-
kalmából az 1848-49. évi 
forradalom és szabadság-
harc hőseire emlékezünk. 
Nemzeti gyásznap a mai. 
Az ilyen napokat mindig 
komor hangulat és némi idegenke-
dés övezi. Ünnepélyes szónoklatok 
és gyászzene. De eltelt 173 év és 
nekünk, magyaroknak, félegyhá-
ziaknak a gyász és az események 
felidézése mellett az is feladatunk, 
hogy meghatározzuk, mit köszön-
hetünk vértanúink hősi önfelál-
dozásának. Az ő harcuk tehát a 
mi harcunk, az ő áldozatuk a mi 
áldozatunk. Nézzük meg most azt 
is, milyen volt a szabadságharc és 
az azt követő kicsinyes megtorlás 
a félegyháziak szemével – kezdte 
a városunkban zajló események 
részletezését dr. Bánki-Horváth 
Mihály.

– Félegyháza és a Jászkun ke-
rület keservesen összegyűjtött 
pénzen vásárolta vissza Mária 
Terézia királynőtől 1745-ben a 
szabadságát, ezt nevezzük re-
dempciónak. A reformkori or-
szággyűléseken a Jászkun kerület 
mindig a jobbágyfelszabadítást 

jelentő örökváltság ellen foglalt 
állást. Féltették a drágán vett sza-
badságukkal járó gazdasági elő-
nyöket a többiektől. A forradalom 
és a nemzet születésének lendüle-
te azonban áttörte ezeket a kicsi-
nyes korlátokat. Őseink ott voltak 
a délvidéki honvédő harcokban és 
nem adták fel a küzdelmet a nehéz 
téli hónapokban sem. Pedig nem 
volt könnyű! Itt, ahol ma emléke-
zünk, egykor a postaállomás állt, 
itt cserélték a postakocsik elé fo-
gott lovakat.

Veszélyes hely volt ez akkoriban 
a hazafiak számára. Egészen idá-
ig jöttek Kecskemétről Jellasics 
vértesei, hogy kérdőre vonják a fél-
egyházi városatyákat, ugyan kihez 
hűségesek – a császárhoz, vagy a 
lázadó kormányhoz – tette fel a 
kérdését dr. Bánki-Horváth Mihály.

– Nehéz válasz, izzasztó pilla-
natok lehettek ezek. De a hűség 
kitartott, még a városháza pincé-

jében őrzött horvát hadifoglyokat 
sem adták át. Pedig biztos javuk-
ra íródott volna. A szabadságharc 
bukása után maga Haynau tábor-
szernagy érkezett egy nyári éjsza-
kára kellemetlenkedni városunkba. 
Mint valami középkori inkvizitor: 
tüzes látványosságot rendelt ma-
gának. Kiadta, hogy rendezzenek a 
parókia előtti téren – a mai busz-
pályaudvar parkolójában – Kos-
suth-bankó-égetést. Hagy tanulják 
meg a rebellis parasztok, hogy 
a császár őfelségével nem sza-
bad szembeszállni. Körbejártak a 
zsandárok, vegzáltak és elkoboz-
tak, mégis csak alig kétmaréknyi 
Kossuth-bankót sikerült rászórni 
arra a máglyára. Félegyháza még 
ott, a fegyverek és a halál árnyéká-
ban sem alkudott.

Az országon félelem ült, de 
Félegyháza nem engedett: ekkor 
helyezik el a Bánhidy-ház falán a 
Petőfi-emléktáblát. Ezt ma már 

Petőfi-emlékháznak hívjuk. Na-
gyon nagy bátorság, kisebb fajta 
felségsértés volt ez akkor. Eltelt 
173 év, és íme, most itt vagyunk, 
szabadon. Folytassuk hát mi is a 
munkájukat, és legyünk büszkék 
rájuk: az aradi vértanúinkra, a 
szabadságharc minden hősére, az 
emléküket féltő gonddal ápoló fél-
egyházi polgárokra. Éljünk, tanul-
junk, dolgozzunk úgy, hogy újabb 
százhetvenhárom év múlva, az 
akkori megemlékezők, a mi távoli 
ük-ükunokáink is ilyen büszkék le-
hessenek majd ránk – zárta beszé-
dét dr. Bánki-Horváth Mihály.

A beszéd után Gombás Ben-
de, a Kiskun Múzeum munkatársa 
Aranyosi Ervin: Az aradi vérta-
núk emlékére című verset szavalta 
el. Az esemény végén az emléke-
zés koszorúit a városvezetés, az 
iskolák és a civil szervezetek kép-
viselői helyezték el.

 V. B.

Közmeghallgatás lesz
Közmeghallgatást tart Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete november 
10-én, csütörtökön 16 órakor a 
városháza dísztermében. A köz-

meghallgatáson az állampolgárok 
és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést te-
hetnek fel és javaslattal élhetnek. 
Minden érdeklődőt várnak. 

Roma közmeghallgatás 
Közmeghallgatást tart Kiskun-
félegyháza Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata november 
15-én, kedden 10 órakor a város-
házán, az első emeleti belső tár-

gyalóban. A közmeghallgatáson 
az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést tehetnek fel 
és javaslattal élhetnek.
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Megnyílt a Korona utca a forgalom előtt
Faltól falig megújult a 
város egyik legforgal-
masabb utcája. A 83 
méteres útszakasszal 
együtt a 36 parkoló, 
a zöldterületek és a 
járdacsatlakozások is 
új arculatot kaptak. 
A buszmegállót vég-
legesen áthelyeztük 
az 5-ös számú főútra, 
így biztonságosabb 
lett a balra kifordu-
lás. Az utcában az 
OTP-nek is helyet adó 
épületet tavasszal 
már renováltuk, rövi-
desen pedig megújul 
a Holló-ház homlok-
zata is. Kollégáim ne-
vében is köszönöm a 
türelmüket!

Csányi József
polgármester

A nemrégiben elkészült parkolókról és felújított útszakaszokról 
kérdeztük a félegyházi közlekedőket. A válaszadók mindegyike 
nagyon örül a fejlesztéseknek és úgy vélik, hogy a közlekedés 
egyszerűbbé válik a városban.

Kiss Mária 
M e l i n d a 
(50): – Na-
gyon örülök 
az újítások-
nak, mert a 
köz lekedés 
és a parkolás 

is egyszerűbb lesz a jövőben. A 
piac környékén eddig nehézséget 
okozott a parkolás mind a vásár-
lóknak, mind az árusoknak. Ráfért 
már Félegyházára a megújulás. 
Kedvelem az új látképét a város-

nak, mivel tele van zöldfelülettel, 
parkos résszel. Öröm végigmenni 
a főtéren és a Kossuth utcán.

Szűcs Ist-
ván (58): – 
Nem Félegy-
házán lakom, 
csak dolgozni 
járok ide. De 
így is aktívan 
részt veszek 

a helyi közlekedésben. Nagyon 
szimpatikus törekvés a városveze-
tés részéről, hogy folyamatosan 

szépítenek, újítanak. Kifejezetten 
tetszenek a parkos részek. Ennek 
a parkolónak nagy hasznát fogjuk 
venni a későbbiekben is. Külön 
öröm számomra, hogy ingyenes a 
parkolás. Szerintem nagyon élhető 
város lett Kiskunfélegyháza az el-
múlt években.

Rogozsán 
Sándor (50): 
– Vélemé-
nyem szerint 
már nagyon 
hiányzott en-
nek a város-
nak egy ilyen 

sok autó befogadására alkalmas 
parkolóhely. Köszönettel tartozunk 
a városvezetésnek ezekért a fej-

lesztésekért, hiszen az ilyen jel-
legű beruházások, újítások érté-
kessé teszik városunkat és 
megmaradnak az utókor számára 
is.

Szabó Imre 
(41): – Na-
gyon tetszik 
az új parkoló. 
E g y r é s z t 
szüksége volt 
már rá a vá-
rosnak, más-

részt kifejezetten szép lett a sok 
képpel. Napi szinten közlekedek. A 
felújított útszakaszokon sokkal 
kellemesebb úgy végigmenni, hogy 
kicserélték a burkolatokat. Re-
ménykedem benne, hogy a város 
költségvetésébe további fejleszté-
sek is bele fognak férni. 
 V. B. 

Körkérdés – Használja-e az új parkolókat?

Bursa Hungarica pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 
csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2023. évi fordulójához, és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműköd-
ve, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók 

számára a 2022/2023. tanév második és a 
2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan 
(BURSA-2023A), illetve a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
(BURSA-2023B). 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, amelynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati 

űrlapot a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hi-
vatal (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos 
utca 1.) ügyfélszolgálatán, illetve az I. emelet 
27. irodában Bajzák Andrea ügyintézőnél kell 
benyújtani, a pályázati kiírásban meghatáro-
zott kötelező mellékletekkel együtt. A pályázat 
rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: november 3. Az ön-
kormányzat döntéséről és annak indokairól az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektroniku-
san december 6-áig értesíti a pályázókat. 

A pályázat részleteiről a www.felegyhazikoz-
lony.eu és a www.kiskunfelegyhaza.hu oldala-
kon olvashat. 
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Helyszíni szemlét tartottak  
a Csongrádi úti kereszteződésben
Helyszíni szemlét tar-
tottak a Csongrádi út 
és a Liget utca ke-
reszteződésében ok-
tóber 17-én, ahol né-
hány hónappal ezelőtt 
egy kislány vesztette 
életét közúti baleset-
ben. A megjelentek 
arra szerettek volna 
közösen megoldást 
találni, hogy a forgal-
mas csomópontban 
még nagyobb hang-
súlyt kapjon a közle-
kedési szabályok be-
tartatása. Erre több 
javaslat is érkezett a 
jelenlévőktől, amire 
Langó István, a Ma-
gyar Közút Nonprofit 
Zrt. Bács-Kiskun me-
gyei forgalomtechnikai és ke-
zelői osztályvezetője válaszolt.

A megbeszélésen részt vett Csá-
nyi József polgármester, Balla 
László alpolgármester, dr. Fara-
gó Zsolt jegyző, Bajzák Andrea 
ifjúsági referens, Sipos Róbert, 
a városüzemeltetési és közterü-
let-felügyeleti csoport munkatársa, 

valamint a kiskunfélegyházi ren-
dőrkapitányság több képviselője. 

Langó István elmondta, hogy 
visszamenőleg ellenőrizték a szó-
ban forgó helyszín baleseti sta-
tisztikáját és az elmúlt húsz évben 
kettő szerencsétlenség történt. 
Ennek értelmében nem tekinthe-
tő kiemelten veszélyes helynek. 
A legnagyobb gondot a figyelmet-

lenség, a közlekedési szabályok be 
nem tartása okozza. Ígéretet tett 
arra vonatkozóan, hogy a csomó-
pontban ki fogják cserélni a jelen-
legi STOP táblát egy sárga keretes 
változatra, ami még jobban felhívja 
a figyelmet a kötelező megállásra. 
Ezen felül kitért arra, hogy a ke-
rékpáros átvezetést kiemeltebbé 
teszik a jövőben egy különleges 

anyagból készült piros burkola-
ti felülettel. Erre a műgyantából 
készült rétegre – a már meglévő 
kétoldali sárga burkolati jelölésen 
kívül – felfestenek néhány kerék-
páros szimbólumot. Végezetül ki-
emelte, hogy hiába az igyekezet a 
szakemberek részéről, ha a forga-
lomban haladók nem tartják be a 
KRESZ szabályait.   V. B. 

Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületének polgármes-
terei október 7-én, Kiskunfélegyházán tartották soron követke-
ző ülésüket. A tanácskozáson a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési 
Zóna által várható fejlesztési lehetőségeket, a jelenlegi és jövő-
beli pályázatokat, valamint a megye közbiztonságának helyzetét 
járták körbe a településvezetők.

Csányi József, Kiskunfélegyháza 
polgármestere köszöntőjében el-
mondta: a negyedévente megren-
dezett értekezleten a települések 
jövőjét tudják együtt meghatároz-
ni. – Az elmúlt időszakban olyan 
történések zajlottak körülöttünk, 
amelyek újabb és újabb kihívások 
elé állították a településeket. A 
koronavírus-járványt követően azt 
gondoltuk, hogy nyugodtabb idő-
szak következik, de szembesülni 
kellett azzal, hogy a rosszul kezelt 
brüsszeli politika hatására olyan 
energiaválság ütötte fel a fejét, 
amit nagyon nehéz kezelni. Többek 
között ezért is gyűltünk ma össze, 

hogy ezeket a problémákat felves-
sük, iránymutatást kapjunk és, hogy 
a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket 
egyeztessük – fogalmazott.

Lezsák Sándor, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke azt hangsú-
lyozta, hogy a kialakult helyzetben 
rendkívül fontos a pontos tájéko-
zottság, hogy a településvezetők-
nek minél több információja legyen 
a kormányzati intézkedésekről, 
forrásszerzési lehetőségekről, jog-
szabályi változásokról. Hozzátette: 
a közeljövőben egy rendkívüli pol-
gármesteri ülést is tartanak, ahol a 
településvezetők konkrét kérdései-
re is választ kapnak.

Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő, a Dél-alföldi Gazda-
ságfejlesztési Zóna komplex fej-
lesztéséért felelős kormánybiztos 
elmondta: várhatóan 2023 febru-
árjában mind az RRF, mind a Kohé-
ziós Alapok kiírásai megjelennek. 
A 2021 óta felhalmozódó forráso-
kat úgy kell elkölteni, hogy hasznos 
legyen a településeknek, az ott 
működő gazdaságoknak, egyhá-
zaknak és az ott élő polgároknak. 
Erre kell felkészülni az önkor-
mányzatoknak és összegyűjteni a 
fejlesztési elképzeléseket. Hangsú-
lyozta: az a cél, hogy ne gazdasági 
pólusokat hozzanak létre, hanem a 
régióból minden település része-
süljön a forrásokból. Hozzátette: 
az elkövetkező időszakban – töb-
bek között – gazdaság-, iparterü-
let és vállalatfejlesztési terveket, 
energiafüggőséget csökkentő fej-
lesztéseket, víz- és tájgazdálkodá-

si, valamint megújuló energia fel-
használására irányuló projekteket 
várnak az önkormányzatoktól.

Dávid Károly rendőrségi fő-
tanácsos, Bács-Kiskun megyei 
rendőrfőkapitány az elmúlt évek 
tendenciáit ismertette a bűnügy, 
közterület, közlekedésbiztonság 
és határhelyzet kapcsán. Elmond-
ta: a bűncselekmények száma 
folyamatosan csökkent 2010 óta. 
Félegyháza nyomozási eredmé-
nyessége 2021-ben 87% feletti, 
felderítési eredményessége 74% 
feletti volt. Hozzátette: országos 
átlag felett teljesített a megye a 
kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyek tekintetében. A közterületi 
jelenlét kapcsán arról beszélt, 
hogy a legfőbb szövetségeseik a 
polgárőrök, akikkel már négy éve 
szoros együttműködésben dol-
goznak. A közlekedésbiztonság 
témakörére rátérve kitért arra is, 

A megye fejlesztési lehetőségeiről és közbiztonságáról tanácskoztak
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Szépen halad a móravárosi bölcsőde építése
Várhatóan a jövő év március 
végére elkészül az összesen 
519 millió forint pályázati for-
rás (Területfejlesztési és Ope-
ratív Program és hazai forrás), 
továbbá több mint 97,4 millió 
forint önkormányzati önerő 
felhasználásával megvalósuló 
bölcsődeprojekt Kiskunfélegy-
házán – tudtuk meg Csányi Jó-
zsef polgármestertől. 

A kétcsoportos móravárosi 
bölcsőde építése idén februárban 
kezdődött el a Szilfa és a Csanyi út 
sarkán. 

– Az alapozásokat követően 
megtörtént az épület szerkezeti 
kivitelezése. A válaszfalak állnak, 
a vakolás és a belső festés szinte 
teljesen elkészült, a falburkolási 
munkálatokat megkezdték. Végez-
tek a tetőbádogozással és a lapos-
tető szigetelésével is, hamarosan a 
tetőfedési munkák kivitelezése is 
megkezdődik. Beépítették az épü-
let nyílászáróit, beleértve a Szilfa 
utcára néző, köralakú homlokzati 
ablakokat. Az épületen kívül meg-
történt a külső közművek, alap-
vezetékek fektetése, belül pedig a 
villanyszerelés alapcsövezése, az 
elektromos vezetékek behúzása, 
a gépészeti alapvezetékek csöve-
zése, valamint a belső gépészeti 
munkák (víz-, csatornaszerelés) 

is elkészült. Az átadásig hátravan 
még a szaniterek, csaptelepek, 
szerelvények elhelyezése, valamint 
a tereprendezés, többek között a 
színes zöldfelület és a fákkal teli 
árnyas kert kialakítása – számolt 
be kérésünkre a polgármester az 
aktuális részletekről.

Mint arról korábban már beszá-
moltunk, a hagyományos szerke-
zettel épített, egyszintes középület 
a Móraváros és Bikahegy városré-
szében lévő Szivárvány Személyes 
Gondoskodást Nyújtó Intézmény 
Csanyi úti telephelyének a terüle-
tén belül épül fel. 

A bölcsőde 28 férőhelyes, kétcso-
portos, mintegy 520 négyzetméter 
alapterületű, egyszintes épületben 

kap helyet. A magastetős részben 
a kiszolgáló helyiségek, a laposte-
tős egységben pedig a bölcsődei 
funkciók kapnak helyet. E kettőt 
a bejárati előtér köti össze, amely 
egyben a főbejárattal szemben ta-
lálható játszóudvarra vezet. A ját-
szószobák közvetlen kapcsolattal 
rendelkeznek a nagy és árnyékolt 
teraszokkal. Ez utóbbiak az épüle-
tet körbeölelik és az intenzív ker-
tészeti kialakításnak köszönhetően 
a játszóudvarhoz kapcsolódnak. 
A bejárati közlekedő tér másik ol-
dalán kapnak helyet a bölcsődei 
személyzet irodái, öltözői, vizes-
blokkja, a dolgozói teakonyha és a 
melegítőkonyha, valamint a raktá-
rak, mosodai és gépészeti kiszol-

gálóhelyiségek. A bejárattal szem-
ben található egy többfunkciós, az 
előtérrel részben összenyitható tér, 
amely étkezésre, szülői értekezle-
tek, ünnepségek megrendezésére 
is lehetőséget kínál, de a játszóud-
varral is összenyitható.

A megvalósuló új intézménnyel 
együtt Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata immár három, 
területileg megfelelően elosztott 
bölcsődével fog rendelkezni, így a 
Móravárosi és a Kiskunfélegyháza 
délkeleti részén élő szülőknek nem 
kell a város túlsó pontjaira ingáz-
niuk a gyermekeikkel. Az új bölcső-
de jelentősen enyhítheti a jelenleg 
meglévő kapacitáshiányt – hang-
súlyozta Csányi József.

hogy a személyi sérüléses közúti 
balesetek számában is folyama-
tos csökkenés tapasztalható, a 

közlekedési bűncselekmények 
jelentős részét pedig az ittasan 
okozott közlekedési balesetek 

adják. 2020-ban például 
18 személy halálát okozta 
ittas vezetés. A határhely-
zet kapcsán hangsúlyozta: 
nagy erőt vesz el a kapi-
tányságtól a határszaka-
szokra nehezedő migrá-
ciós nyomás. A megyéhez 
tartozó több mint 112 ki-
lométer hosszú szakaszon 
közúti, vasúti és légi ha-
tárátkelőhely is található. 
Statisztikai adatok alap-
ján arról is beszélt, hogy 
a jogellenes cselekmények 
számában 2015-ben volt a 
csúcs, utána enyhe csök-
kenést tapasztaltak, de 
2018 óta újra emelkedés 
figyelhető meg. Idén már 
mintegy 28 ezer jogellenes 

határátlépés történt, jelenleg napi 
150-200 személyt kísérnek vissza 
a határon Szerbiába. Kiemelte: 

a rendőrség munkáját nemcsak 
drónkezelők, hanem több mint 50 
határvadász is segíti. A kapitány-
ság tervei kapcsán elmondta: a 
már megnyert bizalom és az elért 
biztonság megőrzése a cél, vala-
mint a hatékony és eredményes 
fellépés a szabálysértőkkel és a 
határátlépőkkel szemben.

Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat elnöke a 
Petőfi Sándor születésének 200. 
évfordulója alkalmából meghir-
detett emlékév Bács-Kiskun me-
gyei eseményeiről beszélt. Ő is 
hangsúlyozta a települések közötti 
kölcsönös párbeszéd fontosságát 
a jelenlegi bizonytalan gazdasági 
helyzetben.

Az értekezlet végén Lenkei 
Róbert, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés képviselője, választó-
kerületi kabinetfőnök válaszolt a 
polgármesterek kérdéseire. 

A megye fejlesztési lehetőségeiről és közbiztonságáról tanácskoztak
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Kiskunfélegyházáért kitüntető cím  
Tóth Imre Gyulánénak

Kiskunfélegyházáért kitüntető címben részesült Tóth Imre Gyulá-
né elkötelezett, áldozatos tevékenységéért, magas szintű szak-
mai munkájáért, Kiskunfélegyháza és a Petőfi Sándor Gépészeti 
Szakközépiskola hírnevének évtizedes öregbítéséért. A díjazott 
több évtizedes munkája során nemcsak megnyitotta a jövőbe ve-
zető utat az iskola előtt, hanem át is vezette a jövőbe. Így lett az 
egykori tanítóképzőből a mai modern technikum. A nyugalmazott 
iskolaigazgató – akit életútjáról és szakmai sikereiről kérdeztünk 
– ma is azt vallja: a múltat és a hagyományokat nemcsak ápolni, 
hanem élni is kell.

– Félegyházi gimnáziumi tanul-
mányai után gépgyártás-techno-
lógus üzemmérnökként végzett 
a kecskeméti főiskolán, ahol 
nemrégiben vette át az 50 évvel 
ezelőtt végzetteknek járó Arany-
oklevelét. Mikor és hogyan ke-
rült kapcsolatba a Petőfi Sándor 
Gépészeti Szakközépiskolával?

– Ezer szállal kötődöm ehhez 
az iskolához. Édesapám 1943-ban 
ebben az intézményben végzett 
néptanítóként. Középiskolás éveim 
alatt az Ifjúsági Vegyeskar tagjaként 
az első emeleti terembe jártam kó-
ruspróbákra. Tanulmányaim befe-
jeztével, 1975-ben műszaki tanári 
állást kaptam ebben az iskolában. 
A végzős osztályokban szerkezet-
tan-szakrajzot tanítottam, és osz-
tályfőnökként is tevékenykedtem. 
Az első 17 évben műszaki tanár-
ként dolgoztam, ez idő alatt is már 
gyakran változott a szakképzés. 
Minden újításban, kísérletben részt 
vettünk. Az iskolavezetés maximá-
lis támogatásával mindenki a saját 
tantárgya tanításán keresztül tette 
a dolgát. Vallottuk: …„Jót s jól! Eb-
ben áll a nagy titok…” Az itt ural-
kodó légkör megszabta az iskolához 
való viszonyomat, elkötelezettsége-
met, ami azóta is tart. 

– Milyen út vezetett az igazga-
tói pozícióig?

– 1990 és 1992 között nehéz évei 
voltak a gazdaságnak, így a gépé-
szeti szakképzésnek is. A gazdaság 
hatása megmutatkozott az iskolai 
jelentkezéseknél is, emiatt a tanulói 
létszám erősen csökkent. 1992-ben 
Szert Lajos igazgató nyugdíjba vo-
nult, ekkor az oktatói gárda felkért, 
hogy pályázzam meg a munkakört. 
Hosszas gondolkodás után mond-
tam igent. Az akkori fenntartó, a pol-
gármester úgy fogalmazta meg elvá-
rásait, hogy legyen elegendő számú 
diák az iskolában. Ehhez valami újat 
kellett bevezetni, ami az úgynevezett 
közös alapozású képzés volt. A fela-
dat mindig megtalált, az életem tele 
volt kihívásokkal.

– Milyen kihívásokkal kellett 
szembenéznie?

– Igazgatóságom 20 éve alatt a 
szakképzést érintő törvények gyak-
ran változtak, jöttek a különböző 
programok, amikre reagálnunk kel-
lett. Minden területen sikeresek vol-
tunk. Az iskola állandóan készen állt 
a folyamatos megújulásra, hiszem, 
hogy nem csak írtuk és mondtuk, 
hogy a „PG a jövő iskolája”. Mind-
ezt egy olyan közismereti, szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatógárda, 

kollégiumi nevelők, oktatást segítők 
tették lehetővé, akikre mindig elis-
meréssel gondolok, és akik sosem 
feledték az elődintézmény szellemi-
ségét, értékrendjét.

– Mely szakmai eredményekre 
a legbüszkébb?

– 1995-ben bekapcsolódtunk 
az osztrák honosított tantervű 
képzésbe, az Eisenstadti Höhere 
Technische Bundeslehranstalt is-
kola támogatásával. A program-
ban tanuló diákok a képzés végén 
a magyar technikusi bizonyítvány 
mellett német nyelven vizsgázhat-
tak az osztrák felső-műszaki bizo-
nyítványért. Szükségessé vált az 
idegen nyelvi képzés erősítése, így 
elindítottuk a gépész szakmacso-
portban a német, a később beve-
zetett informatikai csoportban az 
angol két tanítási nyelvű képzési 
formát, előkészítő nyelvi évfolyam-
mal. Ezt a képzési formát elsőként 
vezettük be a dél-alföldi régióban. 
A nyelv elsajátítását anyanyelvi 
lektorok is segítették, sőt, évente 
diák és tanár csereprogramokat 
szerveztünk az osztrák iskolával. A 
20 év szakmai munkájának része 
volt a felnőttképzés újragondolá-
sa is. Számos OKJ-s, valamint a 
szakközépiskolai érettségire épülő 
felkészítő képzést indítottunk, így 
például gépipari minőségellenőr, 
CNC, CISCO, FESTO, gépi forgá-
csoló képzéseket. Több szakmá-
ban ajánlottunk képzéseket a 
szakmunkás bizonyítvány meg-
szerzésére is.

Büszke vagyok arra is, hogy 1998-
tól indult kapcsolatunk a segesvári 
Mircea Eliade Főgimnáziummal, 
amit testvériskolai aláírás is kö-

vetett. A kapcsolat azóta kötelék, 
majd elkötelezettség lett.

– A tanulmányok mellett mi 
mindent adott még az iskola a 
diákoknak?

– Igazgatóságom alatt az isko-
la mindig is Petőfi, valamint az 
intézményben végzett nagyhírű 
öregdiákok szellemiségét hordoz-
ta. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a Tulit Péter Tornászverseny 
szerenkénti döntőinek és gáláinak 
megszervezése. Emellett felejthe-
tetlen élményt adtak a diákoknak, 
tanároknak, szülőknek a szalago-
zók, a ballagások, a szerenádok. 
Említhetném a Gépész Napokat, a 
Petőfi Nevét Viselő Középiskolák 
Országos Találkozóját és a Petőfi 
Nemzeti Diákszínjátszó Fesztiválo-
kat is. A Gép-ÉSZ című iskolaújság, 
a Petőfis Baráti Kör, a segesvári 
és kismartoni iskolakapcsolatok, 
a fehéregyházi március 15-ék, a 
tantestületi kirándulások, a szín-
házlátogatások és az egyéb iskolai 
programok révén olyan élmények 
részeseivé váltunk, amelyekre 
évekkel azelőtt még gondolni sem 
mertünk.

– Milyen a kapcsolata ma az 
iskolával?

–  Nyugdíjazásom óta több mint 
10 év telt el, de még ma is igen jó 
a kapcsolatom az intézménnyel és 
valamennyi öregdiákkal. Büszke va-
gyok arra a több ezer diákra, akik 
1975 és 2011 között voltak tanítvá-
nyaim. A szakmai munkában ma is 
részt veszek, vizsgaelnöki, országos 
vizsgafelügyelői megbízatásokkal.

– A Petőfi Emlékérmet 2001-
ben, a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztje kitünte-
tést 2005-ben, a Toldy Ferenc 
közművelődési díjat 2009-ben, 
a PG Örökös Oktatója Életműdí-
jat 2021-ben, az Országos Petőfi 
Sándor Társaság Petőfi-díját 
2022-ben vette át. Mit jelent Ön-
nek a Kiskunfélegyházáért-díj?

– Váratlanul ért és meglepett ez 
a kitüntetés, de jól esett. Megható 
volt, amikor a díjátadón Csányi Jó-
zsef polgármester, a PG öregdiákja 
a személyes kötődésből adódóan 
külön is megemlített. Ez a díj az 
iskolánál eltöltött 40 évnyi szak-
mai munka és a város közéletében 
a mai napig vállalt aktív szerepem 
elismerése. Fontos számomra az 
a néhány közéleti megbízatás is, 
amely A Magyar Kultúráért Határok 
Nélkül 2001 Alapítványhoz, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület-
hez és az Országos Petőfi Sándor 
Társasághoz kötődik.

G. E.
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Folytatás az 1. oldalról!

De ennyi év elteltével jó esetben 
már tudjuk, hogy mit várunk a 
lelőhelytől. Csodálatos dolgokra 
bukkantunk a korábbiakban is, 
ezek közül a legkiemelkedőbbekre 
talán azok az olvasók is emlékez-
nek, akik figyelemmel kísérték a 
feltárásokról szóló tudósításokat. 
Ezek közé tartozik például – a 
csaknem 10 ezer tárgy között – a 
Maas-vidéken készült Szent Péter 
jelenetsort ábrázoló zománcozott, 
aranyozott ereklyetartó, a szíriai 
üvegpohár, vagy a Rajna-vidéken 
készített, agancsból faragott evan-
gélium – hogy csak a legkiemelke-
dőbbeket említsem. Lényegében 
ezen a vidéken az elmúlt több 
mint tíz évben szisztematikusan 
folynak az Árpád-kori templomok 
kutatásai a kecskeméti Katona 
József Múzeum vezetésével, hogy 
minél többet minél pontosabban 
megismerjünk az egykori telepü-
lési hálózatból. Roncsolásmentes 
geofizikai vizsgálatok és állandó 
drónfotózás mellett érdekes meg-
figyelések születtek, sikerült azo-
nosítani ezeket a templomokat, és 
ennek keretében rengeteg helyen 
szembesültünk a tatárjárás bizo-
nyítékaival. A kiskunsági területek 
a tatárjárás kutatásának kiindulási 
pontja. Erre vonatkozó feltárások 
voltak például Szankon 2017-ben 
és 2021-ben, valamint Kiskunmaj-
sán 2016-ban, ahol a kortárs for-
rások által leírt kannibalizmus 
nyomait is sikerült hitelesen meg-
figyelni. Ebbe a körbe illeszkedett 
a 2016-os Bugac-pétermonostori 
feltárás, amelynek során kivégzett 
kisgyermekek holttestét találtuk 
meg. Emellett mindenféle legyil-
kolt állat: szopós borjak, macska, 
sertés mellett egy agárszerű kutya 
maradványaira is rábukkantunk, 
amit buzogánnyal is megütöttek 
és karddal is megvágtak. Azt is 
valószínűsíteni tudtuk, hogy ezek 
a leletek összefüggésbe hozhatók 
1241 vérgőzös pillanataival, ami-
kor a mongolok mindenkit meg-
semmisítettek a korabeli központi 
városban. A kutya pedig a gyereke-
ket védhette. Ezek az elmúlt évek 
kutatásainak kiemelkedő eredmé-
nyei, amelyek reményeink szerint 
idén is folytatódnak.

– Az idei ásatás során milyen 
új információkat kaptak a buga-
ci monostorról?

– Azt már megtudtuk az elmúlt 
évek alatt, hogy a többszörös 
körárokrendszerekkel és erődí-
tésekkel egykori templomokat és 

falvakat védtek. Ez például Szan-
kon, a feltárt templom erődítésnél 
megfigyelhető. Ilyen módszerek-
kel próbálták a bugaci Aranymo-
nostort is védeni, amit egy nagy 
köralakú árokrendszer ölelt kör-
be. A rövid ideig használt, 1220-
1230-as években épített város 
főterét átvágták vele, és egy plusz 
védelmi vonalat hoztak lére. Nyil-
vánvaló az is, hogy eközben nyílt-
színi városvédő csatákra is sor 
került. Mintegy 900 méter hosz-
szan rengeteg fegyveralkatrészt 
találtunk. Látszik, hogy a telepü-
lés szélén a magyarok felvehették 
a harcot, így próbálták a támadó-
kat távol tartani. Végül azonban 
a monostor köré beszűkült az 
ellenállás. Ezek új eredmények. 
A védelmet adó hatalmas, öt-hat 
méter széles árkokban nagy meny-
nyiségű állati dög – lovak, borjak 
– maradványait találtuk meg. Az 
archeozoológus szerint a fiatal 
állatok ilyen tömeges elhullása 
csak erőszakos cselekményekkel 
összefüggésben magyarázható. 
A törmelékek között a fegyverek, 
fegyveralkatrészek, lószerszámok: 
zablák, patkók, kengyelek, továbbá 
sarkantyúk között a monostorok 
gyönyörű faragványaiból is talál-
tunk kisebb-nagyobb darabokat. 

Ezek főleg épületen kívüli oszlop-
maradványok, vörösmárvány dí-
szítőelemek, amelyek az épületre-
konstrukciót fogják segíteni.

– Érte-e meglepetés a szak-
embereket a legújabb feltárá-
sok során?

– Ami igazán különleges most 
számunkra – és várhatóan ez 
hosszútávon is a figyelem közép-
pontjába kerül – hogy rendkívüli 
mennyiségben találtunk zúzott 
állatcsontot a belső árkokban. A 
háziállatok mellett vadállatok – 
vaddisznó, nyúl, szarvas… – ma-
radványai is előkerültek komolyabb 
mennyiségben. Az archeozoológus 
szerint nagy valószínűséggel azért 
ölték le a fiatal állatokat és a va-
dakat, mert nagyobb mennyiségű 
ember élelmezéséről kellett gon-
doskodni – és az fogytán volt eb-
ben a történelmi pillanatban. Ez 
arra enged következtetni, hogy az 
ostrom után a mongolok kiépíthet-
tek itt egy főhadiszállást, ahol egy 
nagyobb hadtest állomásozhatott 
hosszabb ideig, akár egy télen át. 
Ami ezt alátámasztja, hogy tudjuk: 
1241 – 1242 fordulóján a mongo-
lok gyakorlatilag kiirtották a kör-
nyéket, és itt, a monostornál, va-
lamint az azt övező városban egy 
félig megmaradt infrastruktúrára 

épülhetett rá a főhadiszállás. Ez 
egy komoly új eredmény. 

– Mennyiben járulnak hozzá 
szűkebb környezetünk történel-
mének hiteles megismeréséhez 
ezek a következtetések?

– Az elmúlt 10 év kutatásai oly 
mértékben megváltoztatták a ta-
tárjárásról alkotott eddigi elkép-
zeléseket, hogy újra kell írni, újra 
kell értékelni az ekkor nagyhatalmi 
státuszban lévő Magyar Királyság 
szerepét, a kor társadalmi felépí-
tését vagy militarizáltságáról al-
kotott elképzeléseinket. A magya-
rok ellenállása a mongol támadás 
időszakában jelentősen nagyobb 
volt, mint ahogy az jelenleg általá-
nosan ismert, lényegében minden 
településre és minden személyre 
kiterjedt. Ez az évtized abszolút 
új irányvonalat szabott az egyik 
legkomolyabb kollektív emlékünk, 
a tatárjárás korának értelmezé-
sében, aminek nyomán jelentős 
mértékben lehet újraírni az is-
meretanyagunkat. Ehhez pedig 
nagymértékben járultak hozzá az 
elmúlt évtizedben a kiskunsági te-
rületeken folyó kutatások. Remél-
jük, hogy az eredmények nyomán a 
történelemtankönyvekben is egy új 
szemlélet fog megjelenni. 

 Tóth Timea

Újraírhatják a tatárjáráskori ismereteinket 

A KISKUNSÁGI ÁSATÁSOK 
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A Petőfi-kultusz éltetéséről tanácskoztak

Petőfi-kultusz régen és ma 
címmel szervezett tudományos 
konferenciát és szakmai talál-
kozót október 12-én, szerdán, 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata és a Kiskun Múze-
um. A rendezvényen a megyei 
Petőfi-emlékhelyek vezetői, 
muzeológusok, tanárok és le-
véltárosok számoltak be arról, 
hogyan ápolták régen Petőfi kul-
tuszát és hogyan adhatjuk azt 
tovább a jövő nemzedékének.

–A találkozón nem a Petőfihez 
kapcsolódó új kutatási eredmé-
nyeket mutatták be az előadók, 
hanem a költő kultuszát, annak 
ápolását járták körbe. Azt sze-
rették volna mélyebben is meg-
mutatni a résztvevőknek, hogyan 
ápoljuk ma Petőfi kultuszát és mi 
az, amit tovább kell adnunk a jövő 
nemzedéknek – fogalmazott Mé-
száros Márta, a Kiskun Múzeum 
igazgatója. Elmondta: egy össze-
tett előadói kört szólítottak meg, 
a Bács-Kiskun megyei Petőfi-em-
lékhelyek képviselői mellett olyan 
szakembereket és művészeket, 
akik a jelenkorban ápolják és ad-
ják tovább saját eszközeikkel Pe-
tőfi példaképét. 

– Az egyik előadó Kis-Tóth Za-
lán, a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem hallgatója a közelmúltban 
készített a Petőfi-emlékhelyeket 
bejárva egy riportfilmet, meg-
szólítva az emlékhelyek kutatóit, 
kultuszápolóit. Az előadók között 

drámapedagógus, történelemta-
nár, muzeológusok, levéltárosok is 
szerepelnek. Az ő példájukat és di-
lemmáikat szeretnénk megmutatni 
arról, hogyan is ápoljuk ebben a 
kiemelt emlékévben a költő kul-
tuszát – tette hozzá.

A rendezvény megnyitóján Balla 
László alpolgármester elmondta: 
Petőfi kultuszának ápolása mindig 
is szívügye volt a félegyháziaknak. 
A költő születésének kerek évfor-
dulóját ezúttal is méltó módon ün-
nepli meg a város.

– 200 éve született a géniusz, 
azóta sokat változott a világ, a 
haza és a szülőföldje is. Ezen az 
időutazáson az emlékév rendez-
vényeivel átélhetjük nemzetünk 
elmúlt két évszázadának viharos 
és felemelő eseményeit. Petőfi 
Sándor születésének 200. évfor-
dulójára készül az ország, a megye 
és városunk is – fogalmazott az 

alpolgármester, majd részletesen 
kitért a programokra.

A rendezvény első előadója-
ként Kispálné dr. Lucza Ilona, 
az Országos Petőfi Sándor Társa-
ság elnöke elevenítette fel a Pe-
tőfi-kultusz változását és jelenlegi 
helyzetét. Ezt követően dr. Filus 

Erika igazgató a 2021-ben tör-
ténelmi emlékhellyé nyilvánított 
kiskőrösi Petőfi Szülőházról és 
Emlékmúzeumról beszélt, rész-
letesen is kitérve a szülőház fel-
újítására és az emlékévre készült 
két új kiállításra. Török László 
Dafti drámapedagógus, magyar-
tanár a szabadszállási és szalk-
szentmártoni Petőfi-kultuszt is-
mertette pedagógus szemszögből, 
míg dr. Gyenesi József, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun 
Megyei Levéltára igazgatója le-
véltári nézőpontból beszélt a 
költő helyi kultuszáról. Mészá-
ros Szilvia közművelődési szak-
ember a Szalkszentmártonban 
található Petőfi-emlékhelyeket 
mutatta be. A délelőtti programot 
Kis-Tóth Zalán, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem doku-
mentumfilm-rendezőhallgatója 
zárta, aki Petőfiről szubjektíven, 
objektívvel címmel tartott előa-
dást. Délután Tóth Péter Lóránt 
kunszentmiklósi tanár, versván-
dor előadásával folytatódott a 
tanácskozás, aki többek között a 
versek lélekápoló szerepére és a 
Petőfi versek fiataloknak közvetí-
tett szabadságvágyára hívta fel a 
figyelmet. Vörös Sándor, Duna-
vecse polgármestere többek kö-
zött helyi Petőfi „szentélyükről”, 
himnuszukról és hagyományaikról 
számolt be, míg Hajagos Csaba, 
a Kecskeméti Katona József Mú-
zeum osztályvezetője reformer-
ként mutatta be Petőfit és rész-
letesen beszámolt a Petőfi 200 
emlékévhez kapcsolódó honlap 
tartalmáról, jelentőségéről, vala-
mint az emlékévhez kötődő egyéb 
kezdeményezésekről is. Végezetül 
Mészáros Márta a történelmi té-
nyek, helyszínek ismertetésével 
tette közérthetőbbé a költőgéni-
uszt övező szóbeszédeket.
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Az Év Olvasója cím díjazottjait és a Petőfi-vers illusztrációs 
pályázat nyerteseit köszöntötték október 8-án, a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok 
kiskunfélegyházi eseményeinek zárórendezvényén az is 
kiderült, ki az Év Olvasócsaládja, Könyvtári segítője és 
Betűbölcsise.

2022-ben az Év Könyvtári Se-
gítője-díjat Városi Nikoletta 
és dr. Tarjányi József vehet-
te át. Az Év Olvasócsaládja a 
Fütyű család, az Év Betűböl-
csise Szólya Botond lett. 

Idén 2 gyermek is volt, akik 
43-43 könyvet kölcsönöztek 
ki, kiérdemelve ezzel az Év 

Gyermekolvasója-díjat. Ők: 
Sipos Máté és Solymosi 
Botond.

 2022-ben az Év Olvasó-
ja Orsós Nóra lett. A fel-
nőtt olvasók közül az idei 
évben ő kölcsönzött a leg-
többet, szám szerint 182 
dokumentumot.

Izraeli utazást nyert a BÁCSVÍZ Zrt. félegyházi csapata a szep-
tember 14-15-én, Budapesten megrendezett Vízpróba – Orszá-
gos Víziközmű Szerelőversenyen. A szakmai próbatételen 21 
csapat vett részt, a házigazda a Fővárosi Vízművek Zrt. volt. 
Az elméleti és a gyakorlati feladatok megoldásának értékelé-
se alapján a BÁCSVÍZ Zrt. csapata is jól helytállt, a júliusi házi 
szerelőversenyen győztes félegyházi csapat: Csányi Pál, Fődi 
László és Szabó Rudolf, valamint a póttagként velük tartó Pap 
István, a kreativitást próbára tevő különfeladattal egy izraeli 
utazást nyert.  

Csáki Gábor vízhálózati csoport-
vezető, a csapat vezetője elmond-
ta, hogy a versenyen összesen 18 
kisebb, 15-30 perces gyakorlati és 
elméleti feladat követte egymást 
igen feszített tempó mellett. A 
nagy átmérőjű duktil cső tömíté-
sétől a gerincvezeték-építéseken 
át a tűzcsapjavításokon és -mé-
réseken keresztül a bonyolultabb, 
speciális vízbekötésekig, illetve 
az összetett vízmérő helyekig 

mindenféle előfordult a gyakor-
lati feladatok között. Az elméleti 
rész is kiterjedt az egész víziköz-
mű-ágazatra, ivóvíztisztítással és 
szennyvízkezeléssel kapcsolatos 
kérdések is voltak az ügyfélkeze-
lési és a hálózat-üzemeltetési fel-
adatokon kívül. Előfordult például, 
hogy a szennyvízkezelésben hasz-
nált baktériumot kellett fényké-
péről felismerniük a kollégáknak. 
Az első napon a Városligetben, 

a Magyar Zene Háza mellett tar-
tották a rendezvényt, a második 
napon pedig a Gellért-hegyen, a 
Filozófusok kertjében. A résztve-
vők lehetőséget kaptak arra is, 
hogy megtekintsék a Budapest 
vízellátásának szívét jelentő 80 
ezer köbméteres Gruber József 
víztározót. 

Csáki Gábor azt is elmondta, 
hogy a gyakorlati és elméleti fel-
adatokból álló verseny mellett 
volt egy másfajta megmérettetés 
is, ahol a résztvevők kreativitását 
díjazták. Egy meghatározott időn 

belül, az adott szerelvényekből 
kellett valamilyen tárgyat létrehoz-
ni. A félegyházi csapat egy kerék-
párt állított össze. Több szép alko-
tás is született, például szánkók, 
körhinták, illetve különböző nonfi-
guratív dolgok, de végül a „bácsvi-
zes” biciklit ítélték a legjobbnak az 
ítészek. Ennek jutalmául vehetnek 
részt decemberben a csapatta-
gok az egyhetes úton Izraelben, 
ahol a szakmai programok mel-
lett az ország nevezetességeivel, 
turisztikai látványosságaival is 
megismerkedhetnek. 

Megújult honlap
A város és a régió meghatározó kulturális szervezeteként működő 
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület nemcsak programjában, de 
kommunikációs tevékenységében is törekszik a folytonos megúju-
lásra. A korszerűség iránt megnövekedett igények felismeréséből 
valósult meg az a Városi Civil Alaphoz benyújtott sikeres pályá-
zat, amelynek eredményeként – az elnyert 1,5 millió forintból – új 
kommunikációs csatornák létrehozása mellett teljes egészében 
megújulhatott az egyesület honlapja is: www.morafke.hu.

Fontos célja volt a pályázatnak 
az eddigi arculatnak a folyama-
tosan változó körülményekhez 
igazodó újragondolása, a kommu-
nikációs lehetőségek korszerű ele-
mekkel történő bővítése, az arcu-
latot meghatározó főbb összetevők 
egységesítése minden felületen. 
Az új formaelemek kialakításában 

nagy szerepe volt Rátkai Zsuzsa 
grafikusnak. A megújult honlap és 
a Facebook-oldal létrehozásában a 
teljes folyamaton át segítette a ve-
zetőség munkáját Csányi László, 
a könyvtár munkatársa. A körül-
tekintő alapossággal megtervezett 
tartalmi rész összeállítása Kapus 
Béláné, Kállainé Vereb Mária és 

Fekete Beatrix munkáját dicséri. 
Az egyesület kommunikációs tevé-
kenységének megújítása és fejlesz-

tése a Városi Civil Alapból valósult 
meg.

 Dr. Luchmann Zsuzsanna

Kreatív csapat

Az év olvasóit köszöntötték 
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Jubilált a Pedagógus Nyugdíjas Klub
Ötven évvel ezelőtt dr. Somogy-
vári Zoltán kollégiumi igazga-
tó vezetésével megalakult a 
kiskunfélegyházi Pedagógus 
Nyugdíjas Klub. Az elmúlt fél 
évszázadra visszaemlékez-
ve ünnepélyes összejövetelt 
tartottak a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont színháztermében. A 
megjelenteket Rosta Ferenc 
alpolgármester, nyugalmazott 
iskolaigazgató, egykori klub-
vezető, dr. Ónodi Izabella ön-
kormányzati képviselő, Juhász 
István, a Nyugdíjas Klubok 
Egyesületének vezetője, vala-
mint Tarjányi Mihályné Klárika, 
a kiskunfélegyházi Pedagógus 
Nyugdíjas Klub jelenlegi veze-
tője köszöntötte. 

– Amikor 1974 őszén megérkez-
tem Félegyházára, az akkori főnö-
köm, a kedves emlékű dr. Somogy-
vári Zoltántól hallottam az általa 
létrehozott és vezetett pedagógus 
klubról. Aztán a klub Csipkerózsika 
álomba merült néhány évre, ami-
kor a Szakmaközi Művelődési Ház 
frissen kinevezett, végtelenül lel-
kes, tenni akaró igazgatónője, – akit 
mindenki csak Kertészné Roziká-
nak ismer –, elhatározta, hogy fel-
támasztja a klubot az 1980-as évek 
legelején. Miután a kiállításrende-
zésekben megtaláltuk egymást, 
így rám gondolt, hogy vállaljam el 

a nyugdíjas klub vezetését. Érdekes 
szembesülés volt, amikor először 
megálltam, mint fiatal, lényegében 
pályakezdő tanár, a tisztességben 
megőszült, olykor kopottas öltö-
zékű, elnyűtt testű, de ragyogó arcú 
és lelkületű tanítókkal, tanárokkal 
szemben, akiknek szemében még 
megcsillant a régi lobogás.

Beszélgetéseink során kirajzo-
lódtak azok a hihetetlen pályamű-
vek, amelyek bele is égtek az 
agyamba, s amelyeket a mai korban 
sokan mesének hisznek, mintsem 
valóságnak. Hogy a tanyasi tanítók 
egykor maguk fűtötték a jéghideg 

termeket, hogy a térdig érő hóban 
kilométereket botorkálók meg ne 
fagyjanak, hogy az osztatlan osz-
tályokban olykor 50-60 diákot ok-
tattak. Ők végtelen optimizmussal, 
derűvel vállalták mindezt – gondolt 
vissza nosztalgiával az elmúlt évti-
zedekre Rosta Ferenc.

Dr. Ónodi Izabella a jelenlévők 
hivatásának, életművének fontos-
ságáról beszélt. – A magyar isko-
lák mindig a világ élvonalába tar-
toztak, ebben pedig a pedagógusok 
oroszlánrészt vállaltak. Alázattal, 
türelemmel és végtelen kitartással 
szolgálják hosszú évszázadok óta 

ezt a létszámában kicsi, de ered-
ményeiben hatalmas népet – fogal-
mazott a képviselő asszony.

Juhász István köszöntőjében 
kitért arra, hogy ez a nap ünnep-
lés, számvetés. Gratulált a vezető-
ségnek, hogy ennyi időn keresztül 
ilyen színvonalas módon működ-
tetni tudták a klubot. Megköszön-
te, hogy tartalmassá tudják tenni 
az idősebb korosztály életét nívós 
programjaikkal. Tarjányi Mihályné 
hangsúlyozta: a tagság büszkén 
viseli a Pedagógus Nyugdíjas Klub 
nevet. Az alapítók, az elődök emlé-
két szívükben őrzik.  V. B. 

Jótékonysági akciót álmodott 
meg a nehéz sorsú, szegény-
ségben élő gyermekek meg-
segítésére Kürtösi Zoltán, a 
Zolinho Egészségsziget tulaj-
donosa. Az akcióban segítik őt 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat kiskunfélegyházi munka-
társai, Patyi Zoltán, aki az erő-
emelő társadalmat mozgatja 
meg, valamint az önkormány-
zat képviseletében Bajzák 
Andrea ifjúsági referens. 

A kezdeményezés elindítója 
saját gyermekkori élményeiből 
merítve döntött úgy, hogy tesz 
a rászoruló félegyházi gyerekek 
megsegítéséért. Mint mondja, 
előtte sem ismeretlen a nélkülö-
zés élménye, az érettségijére is 
gyertyafény mellett készült. Máig 
hálás azoknak, akik akkor segítő 

jobbot nyújtottak családjának és 
megkönnyítették mindennapja-
ikat. Külön kiemelte Fülöpjakab 
akkori polgármesterét, Csáki 
Bélát, és köszönet jár a falu ja-
vának is, akik mind szívükön vi-

selték és segítették családjukat. 
Ezt is szeretné meghálálni azzal 
a jótékonysági eseménnyel, ami-
kor saját tudását adja ajándékba 
minden felajánlónak. Kürtösi Zol-
tán ugyanis 14 ezer forint értékű, 

a Zolinho Egészségsziget csont-
kovács szolgáltatásaira jogosító 
utalvánnyal honorálja mindenki 
áldozatát. Október 29-én, szom-
baton 9 és 12 óra között a Szak-
maközi Művelődési Házban várják 
a segíteni tudó és szándékozó 
embereket. 

Az önkormányzat bútorokkal 
és ruhaneműkkel csatlakozik az 
akcióhoz, a szeretetszolgálat kis-
kunfélegyházi csoportja pedig az 
adománygyűjtésben segít. Jelen 
lesznek az október 29-i esemé-
nyen is, de várják a felajánlásokat 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Dél-Alföldi régiójának adomány-
számlájára is: 

OTP Bank Nyrt. 
11784009-20005320

Kérik, hogy a közleménybe írják 
be: Félegyházi gyermekekért.

 Z. A. 

Nélkülöző gyermekeknek gyűjtenek adományt
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Kézműves bőrtáskák „lélekkel”  
a félegyházi Elek Katalintól
A tehetség így vagy úgy utat tör magának. Ez a határozott vé-
leményem, amit számos emberi sors immár a meggyőződésem-
mé érlelt. Közéjük tartozik a kiskunfélegyházi Elek Katalin, aki 
egyelőre még szárnyát bontogatja, de szenvedélyes alkotókedve 
mögött felsejlik már a szárnyalás lehetősége is. A névjegyével 
ellátott, saját maga által tervezett és kivitelezett bőrtáskákat és 
egyéb, bőrből készült kiegészítőket általában személyre szabot-
tan készíti. Minden darab teljességgel egyedi. Munkáit néhány 
éve a Libafesztiválon és a művelődési központban megrendezett 
karácsonyi vásáron mutatja meg az érdeklődőknek. Itt varázsolt 
el engem is lelkesítő hobbijával, lankadatlan mosolyával és gur-
gulázó nevetésével. 

– Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy 
elválaszthatatlan viszonyban 
vagytok az alkotással?

– Elég korán, már kislány ko-
romban magamtól varrtam. Volt 
egy öreg Singer varrógép a család-
ban, amit sokat koptattam, viszont 
zárlatos lehetett, mert gyakran rá-
zott. Apukám megelégelte, és vett 
nekem egy Lucznik varrógépet, 
amit azóta is őrzök. Nyolcadikos 
koromban már varrtam magam-
nak ruhákat. Mindenféle előkép-
zettség nélkül, autodidakta módon 
sajátítottam el a szabás-varrás 
alapjait. A Móra Ferenc Gimnázi-
umban szereztem érettségit, és 
mivel nem voltam rossz tanuló, 
továbbtanulás előtt felmerült a 
tanári pálya, de én igazából ötvös 
szerettem volna lenni. Szüleim 
egyszerű kétkezi dolgos 
emberek voltak, amiben 
tudtak támogattak, de 
édesapám értékrend-
jébe az nem fért bele, 
hogy kollégiumba men-
jek. Többek között ezért 
sem jöhetett szóba a 
budapesti ötvösképzés. 
Végül Debrecenben élő 
nagynénéim javaslata 
oldotta fel a helyzetet, 
akik rávették a szülei-
met, hogy engedjenek 
el az ottani könnyűipari 
szakmunkás iskolába, 
bőrdíszműves tanuló-
nak, ők pedig majd a 
gondomat viselik. Az öt-
let nekem is tetszett, az 
itt töltött időszakot igazi 
Kánaánként éltem meg, 
mert alkothattam és azt 
tanultam, ami érdekelt. 

– Szárnyakat kaptál?
– Sajnos az váratott 

még magára húsz évet. 
Kerestem a helyemet, 

Budapesten laktam és dolgoztam 
többek között vendéglátásban, ke-
reskedelemben, szolgáltatásban. 
Kitanultam közben több szakmát. 
Végül hazaköltöztem Félegyhá-
zára, és az egészségügyben helyez-
kedtem el, ahol azóta is dolgozom. 
Megszereztem a szakasszisztensi 
és dentálhigiénikus végzettséget. 
A varrás szeretete persze mind-
végig megmaradt. Az iskola befe-
jezése után édesapámtól kapott 
ezeréves bőr Singer varrógép bár 
igen pontatlanul varrt, de arra jó 
volt, hogy a barátnőknek, testvé-
remnek, magamnak bőrnadrágot, 
karkötőket és egyéb kiegészítőket 
varrjak. 

– Mi indított el a táskaterve-
zés és -készítés útján? 

– Amikor a 2010-es évek elején 

visszaköltöztem, a testvérem tá-
mogatásával vettünk egy komoly 
bőrvarrógépet, és alapanyagot is 
vásároltam. Saját magam szóra-
koztatására készítettem az első 
dolgokat. Emlékszem, a barátnőim 
imádták. Mindannyian szerettek 
volna valamit, én pedig igyekeztem 
azt valóra váltani. Régi táskákról 
szedtem le a kiegészítőket, újra-
éleszteni vágyott öreg táskákat 
modelleztem le és alkottam újra. 
Az érdeklődés egyre határozottab-
ban mutatta, hogy valamit kezde-
nem kell ezzel a késztetéssel. Az-
tán valakinek eszébe jutott, hogy 
készítsek egy saját oldalt a tás-
káimnak a közösségi médiában. 
Az első, meglehetősen amatőr 
fotók minden elképzelésemet fe-
lülmúló érdeklődést generáltak. 
Ez elég motivációt adott ahhoz, 
hogy elkezdjem megvalósítani az 
ötleteket, amikkel tele volt a fejem. 
Most már igényes kiegészítőkkel 
dolgoztam, és nem mások kéréseit 
valósítottam meg, hanem keres-
tem-formáltam a saját stílusomat. 
Közben minden egyes munkafo-
lyamatot magam csináltam. Sem-
mit sem engedtem ki a kezemből. 
Megszületett lassan a saját már-
kám, az EK Design, és profi fotók 
is készültek a termékekről. 

– Mi a fő stílusjegye ezeknek 
a daraboknak? 

– Letisztult formavilágra tö-
rekszem, de szívesen választok 
és bátran kísérletezek különleges 
textúrájú, vagy mintás bőrökkel. 
Keresztlányom, Janka is sokszor 
inspirál az újításokban, díszítőe-
lemként felhasználtam már például 
a rajzait. Végtelenül megtisztelőnek 
érzek minden felkérést, és öröm-
mel veszem, amikor a megrendelő 
is részt vállal a tervezési folyamat-
ban. Mindig elmondom: a kész-
terméket csak akkor vigyék el, ha 
valóban a sajátjuknak érzik. Mert 
az egymásra találás – ha valaki 
mással is, de – mindig megtörténik. 
Van néhány tervező és luxusmárka, 
amelyekből szívesen merítek ins-
pirációt, egyes modellek megszü-
letése pedig érzelmi indíttatású. 
Kedvenceim közé tartoznak például 
azok a darabok, amelyek édesapám 
gyermekkorom óta őrzött, szakadt 
autóstáskájának újragondolásával 
nyerték el végső formájukat. 

– Hol tartasz most a 
márkaépítésben?

– Mostanra van húsz fazon, amit 
magam modelleztem le. Büsz-
ke vagyok arra, hogy aki egyszer 
rendel tőlem, általában visszatér. 
Egyszerűen megszereti az érzést, 
hogy a táskája neki készült. Sokan 
vannak, akik a kezdeti gyámoltalan 
lépéseimtől kezdve máig kitartanak 
mellettem. A barátaim ösztönzésé-
re tettem meg a következő lépést, 
amikor kiléptem a kulisszák mögül 

és kivittem a termé-
keimet a Libafesztivál 
forgatagába. Négy évvel 
ezelőtt volt az első alka-
lom, ami azóta erőforrá-
sommá vált: motivál a 
sok pozitív visszajelzés, 
támogató, biztató szó. 
Ezt az alkalmat azóta 
bővítettem a művelő-
dési központban meg-
rendezett karácsonyi 
vásárral, ahol a kiállított 
táskákat és kiegészítő-
ket meg lehet vásárolni. 
Mivel főállásban fog-
orvosi asszisztensként 
dolgozom, csak a sza-
badidőmben tudok ez-
zel a szerelemprojekttel 
foglalkozni. Így jelentős 
árukészletet nem tudok 
felhalmozni. Ennek kö-
szönhetően az EK De-
sign termékek valóban 
egyediek és kivételesek 
– ahogy azt a szlogen is 
üzeni.  Tóth Timea
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Gerencsér László: a kovács Kecskemétről, 
aki Félegyházinak érzi magát

Félegyházinak érzi magát, pedig a középiskolás éveit töltötte 
csupán városunkban. A mai napig több szál fűzi hozzánk, és 
további tervek is szövődnek nálunk, amiről úgy véli még ko-
rai beszélni. A Kiskun Múzeumban több alkalommal láthattuk 
őt, hiszen múzeumi kovácsműhelyében sokunkat elvarázsolt és 
szeretettel kalauzolt e mesterség részleteibe, titkaiba, múlt-
jába és jelenébe. Felajánlásának köszönhetően igazi múzeu-
mi műhelyt láthat a közönség, hiszen itt található legfiatalabb 
kovács szerszám 1899-es. 

– Ha az ember mindent pénzért 
csinál, akkor előbb-utóbb pénzért 
bármit megcsinál – idézi a japán 
mondást, amit állítása szerint 
minden nap követ.

Szakmáját rajongásig szerető, 
alázatos embert ismertünk meg, 
aki nagyon sokat tesz azért, hogy 
a hagyományos kovácsmester-
ség újra méltó helyét foglalja el 
a köztudatban. Gerencsér László 
díszműkovács, népi iparművésznél 
jártunk. Megtudtuk többek között, 
hogy szolnoki és győri felmenői 
vannak, de a dédapja már Kecske-
méten született. A kovácsmester-
séggel édesapja foglalkozott elő-
ször a családban, aki ellentétben 
hat testvérével, nem volt hajlandó 
a földművelést választani hivatá-
sul. László a PG gépszerelő osztá-
lyát végezte el, ahol sok mindent 
megtanult, de a kovácsmestersé-

get édesapja szárnyai alatt sajátí-
totta el. Bár nem készült tudatosan 
erre a pályára, ma már egyáltalán 
nem bánja, hogy így alakult. 

Gyermekkori meghatározó em-
lékei között kutatva többek között 
az 1978 augusztusi Négyesfo-
gathajtó Világbajnokság is szóba 
került, amelyen nyolcévesen vett 
részt. Azon a versenyen a Nemzet-
közi Lovas Szövetség Elnökeként 
jelen volt Fülöp, Edingburgh 
hercege is, Magyarország csapa-
ta pedig összetettben aranyérmet 
szerzett.

– Apám volt a magyar csapat 
patkolókovácsa és a verseny kihe-
lyezett gyógykovácsa. Fülöp Sán-
dor lovának, Lepkének berepedt 
a patája, és ha sántít a ló, akkor 
az orvos nem engedi a versenyre. 
Apám azt mondta, hogy megpat-
kolja a lovat úgy, hogy nem lesz 

gond a lábával. Egy körkápás pat-
kót csinált, amit egy szöggel tett 
fel az állat jobb első lábára. Amikor 
a művelet folyt, Fülöp Sándor fog-
ta Lepke lábát, apám patkolta és a 
háttérben álltam én és mellettem 
Fülöp herceg. Erről egy fénykép is 
készült, ami a világhálón kering a 
mai napig, amit azóta is keresek. 
Egyszer biztosan meglesz. A lókör-
mölést, patkolást, lábápolást azért 
tanultam meg, hogy a szakma 
megmaradjon. Apám féltett, hogy 
baleset ér, ő nem tanított meg en-
gem. Farkas Józsi bácsitól tanul-
tam meg ezt a szakmát is, aki két 
év tanítás után mondta azt, hogy 
készen vagyok. Azóta is négy-öt ló-
hoz járok rendszeresen – mesélte. 
Sajnos – tette hozzá – ma már se-
hol sem tanítják ezt a mesterséget. 

– Ezt a szakmát úgy lehet ma el-
sajátítani, hogy fémipari alapisme-
reteket tanul a diák akár szerke-
zet- vagy karosszérialakatosként. 
A lényeg, hogy tudjon hegeszteni, 
ismerje a fémeket, a vasat, azok 
hideg-meleg alakítását. Ez után 
lehet ráépíteni a kovács tanulmá-
nyokat – magyarázta el a ma már 
ritkaságszámba menő szakma 
hűséges képviselője, aki szerint 
Magyarországon jelenleg körülbe-

lül százan űzik a kovács-
mesterséget megfelelő 
szinten. 

Az ő munkanapjai meg-
lehetősen változatosak. 
Mint mondja, minden 
munkafolyamat az előző 
napi tevékenységhez kap-
csolódik, így van, hogy 
már délután ötkor végez, 
máskor meg akár hajna-
li háromkor. Az viszont 
bizonyos, hogy egyetlen 
napja sem múlik el mun-
ka nélkül. 

– Valami mindig a fej-
ben van, valamit mindig 
csinálni kell. Úgy lesz jó 
szakember valaki, ha ez-
zel fekszik, ezzel kel és 
ezzel álmodik! – vallja. 

Reggel készíti a meleg 
munkákat, a díszmun-
kákat, de rendszeresen 
készül a Hagyományok 
Háza zsűrizésre is. A 
beszélgetés alatt meg-
ismertünk lózárat, kilin-
cseket, vasból készült 

rózsát, asztalt, székeket, képkere-
teket, csillárokat, kapukat kovács 
díszmunkával és számos egyéb 
gyönyörű, egyedi remekművet. Be-
tekintést kaptunk a kovácsműhely-
be is, és munka közben is láthattuk 
az alkotót. 

László elárulta, hogy régi vágya 
teljesülhet nemsokára, amikor 
megnyithatja Kovács Szakmatör-
téneti Gyűjteményét. A szakma to-
vábbadása, megmaradása a célja, 
valamint a látogathatóság, meg-
ismertetni az emberekkel ezt a 
páratlan gyűjteményt. Nagyon sok 
múzeummal áll kapcsolatban a 
Dunántúlon is, ahol szerszámokat, 
eszközöket, bőséges tárgyi anya-
got tud rendelkezésre bocsátani. 
Ha elkészül a gyűjtemény, a láto-
gatóház, akkor lehetőségük lesz 
műhelylátogatásra az érdeklődők-
nek, szakmai bemutatókat tervez, 
külső- és belsőépítészeti kovács-
munkák bemutatóját, kovácsolási 
alapismeretek átadását és mind-
emellett tűzben edzett programok 
is a helyet kapnak majd, aminek 
tőrök, kések, kardok készítése áll 
majd a fókuszában. Tervei szerint 
a gyűjtemény 2023-ban már láto-
gatható lesz.

 Z. A. 
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Kisebb alapterületen 
működhet az intézmény 

Újabb intézkedéseket vezet be a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
a megemelkedett gáz és villamosenergia-árak miatt.

Október 25-étől, keddtől az intéz-
mény emeleti irodái, a Gyermek-
Birodalom és a földszinten lévő 
felnőtt részleg a több mint 200 
éves Hattyúházban működik to-
vább. A 2008-ban átadott új épü-
letrészt lezárják, az olvasók nem 
kereshetik fel. A könyvtárat a Pe-

tőfi-szoborral szembeni árkádok 
alatt, a rendezvény- és kiállító-
terem felirat mellett közelíthetik 
meg.

A könyvtárosok igyekeznek min-
den igényt kiszolgálni. A kölcsön-
zői teret az eddig megszokottnál 
sokkal kisebb területen, az inter-

net – médiatár – ifjúsági sarokban 
alakítják ki. A felnőtt olvasók szá-
mára a legnépszerűbb kiadványo-
kat, a romantikus regényeket, a 
krimiket és az új könyveket viszik 
át. A gyermekkönyvtárosok válo-
gatnak az állományukból: az ap-
róságoknak mese- és képesköny-
veket, a nagyobbaknak regényeket 
kínálnak.

Ha az olvasók pontosan tud-
ják, melyik könyvet szeretnék 
kölcsönözni, akkor telefonon 
(76/461-429/20-as vagy 21-es 
mellék) egyeztessenek vagy e-ma-
ilben (psvk@psvk.hu) küldjék el 
igényeiket.

A folyóiratok szerelmeseiről 
sem feledkeznek meg, napila-
pokat, néhány gyakran forgatott 

heti- és havilapot böngészhetnek. 
A rendezvényeiket továbbra is 
megtartják, ám mivel csak 18 fok 
engedélyezett az intézményben, 
érdemes rétegesen öltözködni. A 
könyvtár nyitvatartása nem vál-
tozik, a szeptember 5-étől beve-
zetett csökkentett nyitvatartással 
várja látogatóit.

KÖNYVTÁRSAROK

Csokit vagy csalunk!
Október 26-án, szerdán 18 órakor műveltségi vetélkedő-
vel várja a középiskolásokat a Móra Ferenc Művelődési 
Központ, ahol játékos formában mutathatják meg tudásu-
kat a kelta hagyományokból kialakult Halloween ünnepkör 
témakörében.

Az évek folyamán 
a művelődési 
központ egyik 
kiemelkedő prog-
ramjává vált a 
havonta megren-
dezett Kocsma-
kvíz, ahol hatfős 
csapatok versen-
genek egymással 
a győzelemért. A gyakran telt-
házas esemény azonban már 
a témája miatt is elsősorban a 
felnőtt korosztályt szólítja meg, 
miközben a kvíz játékos formá-
ját minden bizonnyal a fiatalabb 
generációk is hasonló módon 
élveznék és szeretnék. 

Ebből a gondolatból indult 
útjának az a kezdeményezés, 
amely a középiskolások szá-
mára szeretne kikapcsolódást 
és szórakoztatást nyújtani egy 
tematikus kvíz keretében. A 
„Csokit vagy csalunk” quiznight 
a közeledő Halloween ünnep 
köré szerveződik annak minden 
borzongásával és egyediségé-
vel. Töklámpások, agyafúrt kér-
dések és ijesztő szörnyek fogják 
keresztezni a városi középisko-
lák csapatainak útját, miközben 

filmeken, zenéken és még sok 
érdekességen keresztül próbál-
ják elérni a végső győzelmet. 
Az igazi halloweeni hangulatról 
persze nemcsak a dekorációk 
és a kérdéssor fog gondoskod-
ni, hanem reményeink szerint 
a csapatok is. Minden csapat-
nak meg van a lehetősége arra, 
hogy vicces vagy ijesztő jelme-
zekbe bújva ne csak tudásu-
kat, hanem kreativitásukat és 
humorukat is megmutassák az 
esemény során. Az este végén a 
legtöbb pontot gyűjtő, illetve a 
legötletesebb jelmezt bemutató 
formáció értékes nyeremények-
ben részesül. Jelentkezni maxi-
mum ötfős csapatokkal lehet a 
76/466-843-as telefonszámon 
vagy személyesen a művelődési 
központ portáján.

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

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

Október 21., péntek 
10 óra  Városi megemlékezés 

az 1956-os forradalom 
66. évfordulója alkalmából
A városi megemlékezésnek 

a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG 
Két Tanítási Nyelvű Technikum 
és Kollégium ad otthont, ünnepi 

műsorral közreműködnek az 
intézmény diákjai.

A megemlékezés folytatásaként 
városi koszorúzás az 56-os 

emlékműnél a Hősök Parkjában. 
Ezt követően 

a Czakó József-emléktábla 
megkoszorúzása 

a polgármesteri hivatal aulájában.

Október 22., szombat
20 óra A Széljáró Balladás Együttes 

koncertje a Rocktárban

Október 26., szerda
18 óra „Csokit vagy csalunk” 

– QUIZNIGHT
Halloweeni műveltségi vetélkedő 

középiskolások számára
Jelentkezni Fekete Krisztiánnál lehet 

a 466-843-as telefonszámon 
Művelődési központ

Október 27., csütörtök
17 óra  Földrajzi szabadegyetem – 
dr. Karátson Dávid: A Börzsönytől a 

Hargitáig című előadása
Városi könyvtár
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Dinamikus és gyertyafényes 
jógaórákra, egyéni és csopor-
tos alkalmakra várja az érdek-
lődőket Makány Emőke pénte-
kenként, Kiskunfélegyházán. 
Az oktatót a jógázás jótékony 
hatásairól és egyéni motiváci-
ójáról is kérdeztük.

– Manapság nagyon divatossá vált 
a jógázás, viszont kevesen tudják 
igazi, mélyebb jelentését és ér-
telmét. A jóga egyrészt egy olyan 
mozgásforma, ami nemcsak a fe-
lületi, hanem a mélyebb izmokat 
is erősíti, ezáltal karcsúsít, szál-
kásít, zsírégető hatása van. Más-
részt jógázás közben az ászanák, 
vagyis gyakorlatsorok összetet-
tebb módon is kifejtik hatásukat; a 
test-szellem-tudat-lélek egyensú-
lyát erősítik. A jóga egy út, amely-
nek célja önmagunk megismerése, 
ezáltal problémáink legyőzése. A 
jóga célja tehát nemcsak az, hogy 
fittebbek és hajlékonyabbak le-
gyünk, hanem egy önismereti út is, 
amelyen elindulhatunk egy mentá-
lis és spirituális fejlődés felé – fo-
galmazott Makány Emőke. Hozzá-
tette: ezt a mozgást kortól, nemtől, 
testalkattól függetlenül bárki mű-
velheti, kezdő vagy haladó szinten 
is, egy a lényeg, hogy jól érezzük 
magunkat jógázás közben.

Emőke Kiskunfélegyházán, az 
Art Kingdom Stúdióban oktat, 
minden pénteken délután 5 és 6 
óra között dinamikus órákat, 6 és 
7 óra között gyertyafényes órákat 
tart. – A dinamikus órán az ásza-

nák helyes kivitelezése mellett fó-
kuszba kerül az erőnlét fejlesztése 
és a zsírégetés is. A dinamikus 
órán erősítjük a kar, a has, a fenék, 
a comb és a hát izmait. Ezt azok-
nak ajánlom, akik a felgyülemlett 
feszültséget aktív mozgással sze-
retnék levezetni. A gyertyafényes 
jógán a lazításon, nyújtáson és a 
befelé forduláson van a hangsúly. 
A gyertyák okozta hangulat ben-
sőséges közeget teremt, hogy a 
lágyabb mozdulatokkal ellazuljunk 
és elmélyülünk saját magunkban. 
Ezek az alkalmak arról szólnak, 
hogy befele figyeljünk, kapcsolatot 
teremtsünk önmagunkkal és el-
csendesítsük az elménket. Az órák 
pedig finom illóolajos relaxációval 
zárulnak. Mindezek mellett lehető-

ség van egyéni jóga kipróbálására 
is, ahol az aktuális fizikai és lelki 
állapotnak megfelelően állítjuk 
össze az órát. A figyelem az adott 
személyre összpontosul, így haté-
konyan és személyre szabottan le-
het gyakorolni a jógát. Ez azoknak 
ajánlott elsősorban, akik még nem 
jógáztak, vagy félnek eljönni egy 
csoportos órára, illetve azoknak, 
akik épp a jógatudásukat szeretnék 
mélyíteni – részletezte az oktató.

– Több mint egy éve éreztem 
azt, hogy a kiégés szélén állok, 
mert nem találtam meg az egyen-
súlyt a munka és magánélet kö-
zött. A mindennapok monoton-
ná váltak. Éreztem, hogy valami 
változásra van szükségem. Ekkor 
találkoztam a jógaoktatómmal, 

Nagy Annával, aki Budapest 
legnevesebb jógaközpontjának, a 
YogaSecrets Stúdiónak az alapí-
tója. Eleinte a koronavírus miatt 
csak egy-két alkalommal jógáz-
tam online órákon, azonban pár 
alkalom után éreztem, hogy a 
fizikai fáradtság ellenére a jóga 
szellemileg és testileg is feltölt, a 
rendszeres jógát beiktatva az éle-
tembe pedig a mindennapi élet ki-
hívásait is sikeresen leküzdöttem. 
Ekkor döntöttem el, hogy a jógával 
szeretnék foglalkozni azért, hogy 
mások is megismerhessék azt a 
csodát, amit én élek át nap, mint 
nap. Tavasszal befejeztem a tanul-
mányaimat a YogaSecrets Akadé-
mián, most pedig az itt tapasztalt 
tudást és az elsajátított szellemi-
séget szeretném hazahozni Kis-
kunfélegyházára. Úgy gondolom, 
hogy ebben a felgyorsult világban 
szükségünk van énidőre és töltő-
désre – mondta el. Kiemelte: az 
általa oktatott modern Hatha-jóga 
nem sok helyen érhető el az or-
szágban, mivel egy olyan mentor 
módszerét sajátította el, aki sok 
helyen megfordult a világban és 
szerteágazó tapasztalatait öntöt-
te egységes formába. Ez a stílus 
egy olyan misztikus állapotot idéz 
elő testileg és lelkileg is, amit 
csak az tapasztal meg, aki elmegy 
egy órára.

Emőke óráira bárki jelentkezhet, 
további információ és részletes 
órarend a YogaMe Facebook-olda-
lon érhető el. G. E.

Fotó: Fantoly Márton

A Platán Utcai Általános Iskola 
október 14-én rendezte meg a 
XII. Fekete Pál-emlékversenyt. 
A megnyitón Szunyi Anikó in-
tézményvezető köszöntötte 
a jelenlévőket és Fekete Pál 
megjelent családtagjait. 

Ezt követően Wolnerné Vidéki 
Szilvia szervező, intézményve-
zető-helyettes elmondta, hogy a 
2005-ben elindított verseny Fe-
kete Pál pedagógusi munkássá-
gának elismerését tűzték ki célul, 
emléket állítva a kiváló tanárnak 
és a rendszerváltás utáni első or-
szággyűlési képviselőnek. Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, 
a rendezvény fővédnöke, a Platán 
Iskoláért Alapítvány, a Fekete csa-
lád és Kőháziné Kovács Mária 
pedagógus is hozzájárult a ver-
senyzők ajándékaihoz.

A vetélkedőn a résztvevőknek 
a magyar nyelvhez kapcsolódó 
tudásanyagból, helyesírásból, 
hangos olvasásból és könyvtári 
búvárkodásból kellett megmé-
rettetni magukat. A 10 bene-

vezett iskola közül első lett a 
Constantinum Intézmény, II. a 
Pálmonostori Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola, III. pedig a Kis-
kunfélegyházi József Attila Álta-
lános Iskola. 

A program zárásaként a Platán 
iskola képviselői, a vezetőség és a 
humán munkaközösség nevében 
elhelyezték a megemlékezés vi-
rágait Fekete Pál tanár úr sírján a 
Felsőtemetőben. 

Fekete Pál-emlékverseny a Platánban

A jóga szabaddá tesz
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Kis Roland a serdülő válogatottban
Bekerült a serdülő válogatott-
ba a szeptemberi magyar baj-
nokságon elért eredményei 
alapján Kis Roland, a Szent 
Benedek PG 14 éves kiskun-
félegyházi tanulója. Nagy álom 
vált valóra, ami korábban sé-
rülés miatt nehezen elkép-
zelhető volt – tudtuk meg Ju-
hász István Zoltántól, Roland 
edzőjétől.

A szakember elmondta, hogy egy 
évvel fiatalabbként versenyez 
Roland a korosztályában, ez is 
nehezítő tényező volt. Korábbi vi-
lágversenyen, 100 méteren és tá-
volugrásban indult, ahol mindkét 
számban döntőbe került. Ezután 
jött egy deréksérülés augusz-
tusban, ami miatt a szeptemberi 
megmérettetés veszélybe került. 
Szerencsére sikerült gyógyultan, 
felkészülten érkezni a magyar baj-
nokságra, ahol tényleg nagy volt a 
tét. Gátfutás számban első három 
helyen kellett végeznie ahhoz, 
hogy meglegyen a válogatottság, 
amit Roland rendkívül fegyelme-
zett, profi versenyzéssel véghez 
is vitt. 

– Roli teljesítményorientált, 
rendkívül jó ritmusérzékű verseny-
ző. Féltettem őt a sérülése miatt 
is, de már az előfutamban letette 
a névjegyét, amely után sejthető 
volt, hogy remekelni fog – mondta 
István. Az edző visszaemlékezett 

két év fél évvel ezelőttre, amikor 
megismerte a fiút. Akkor húsz cen-
timéterrel volt alacsonyabb Roland 
és mivel triatlonozott, teljesen 
más mozgáskultúra jellemezte. Az 
első találkozás után felvezető fél 
év következett, majd elkezdődtek a 
tornák. Szépen, lassan egyéni szá-
mokban vezetni kezdte a ranglistát 
a gátfutásban. A Magyar Atlétika 
Szövetség gátfutó szakemberei 
látva Roland mozgását, rögtön 
odafigyeltek rá. Baji Balázs edző-
je, ifj. Tomhauser István jelezte, 
hogy mindezek után szívesen lát-
ják Rolandot a felnőttek között a 
felkészülési táborokban. A magas-

ságából adódóan minden szakem-
ber állítja, hogy a gátfutás lesz az ő 
száma, aki már most olyan időket 
fut, amelyeket húszévente produ-
kálnak ennyi idős sportolók.

Kis Roland kérdésünkre elmond-
ta, hogy nagyon aktív kisgyermek 
volt, ezért a szülei úgy gondolták, 
hogy a sport megfelelő lesz szá-
mára a fölös energiák elnyelésére. 
Így került kapcsolatba a triatlon-
nal, amelyek révén kiváló ered-
ményeket ért el az évek folyamán. 
Belekóstolt az atlétikába is, ami 
azután teljesen magába szippan-
totta. A Platán iskolában nagyon 
sokat köszönhetett Nádasdi Péter 

tanár úrnak, de a tanárok és a ba-
rátok is segítették mindennapjait. 
Két alkalommal kapta meg a „Ma-
gyarország jó tanulója, jó sporto-
lója” címet. Nagy vágya teljesült a 
válogatottsággal: most az ifjúsági 
olimpia a cél, de álmai csúcsát 
az igazi, nagybetűs olimpia jelenti 
számára.

Juhász István végezetül elmond-
ta, ha a jövőt kellene vázolnia, 
akkor úgy gondolja, hogy két éven 
belül korosztályos világversenye-
ken ott kell lennie Rolandnak, Eu-
rópa élvonalában. Négy éven be-
lül pedig felnőtt világversenyeken 
szerepelhet.

Hódmezővásárhelyen ren-
dezték meg a II. ASA Conso-
lis Nemzetközi Rövidpályás 
Szenior Úszóversenyt októ-
ber 8-án, szombaton. A meg-
mérettetésen a Kiskun Vízi 
és Szabadidő SE nyolc tagja 
vett részt, akik 14 arany-, 
8 ezüst- és 2 bronzérmet 
nyertek.

Sebők János 9 arany- és 1 ezüst-
érmet nyert, ezzel a verseny leg-
eredményesebb férfi versenyzője 
lett. 

Ónodi László 2 arany- és 
1 bronzérmet, Barta Tibor 1 
arany- és 1 ezüstérmet szerzett, 
csakúgy, mint a szeptember 17-
18-án megrendezett egri verse-
nyen ahol egy aranyéremmel lett 
gazdagabb. 

Szabó Csaba 1 aranyérmet 
gyűjtött be. Urbán Tamás 2 
ezüst- és 1 bronzérmet harcolt 

ki magának. Magony Zsolt 1 
ezüstérmet vihetett haza. Pro-
vics András 1 bronzéremmel, 

míg Csenki Klára 1 arany- és 2 
ezüstéremmel térhetett haza.  A 
4x100 méteres férfi vegyes váltó 

ezüstérmet nyert, tagjai Sebők 
János, Magony Zsolt, Barta Tibor 
és Provics András.

Továbbra is kiválóan szerepelnek
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Kárpátalját már I. Szent 
István betagolta a vár-
megyerendszerbe, ettől 
kezdve ez a terület a 
Magyar Királyság részét 
képezte, egészen 1920-
ig, amikor is a trianoni 
békediktátum következ-
tében Csehszlovákiához 
került. Az 1938-as első 
bécsi döntés nyomán 
Kárpátalja déli részét 
újra Magyarországhoz 
csatolták. 1939 tava-
szán a magyar hadsereg 
Kárpátalja egész terüle-
tét elfoglalta. Ettől kezd-
ve a területen a magyar 

közigazgatás lépett életbe.
A Magyar Városok Országos Szö-

vetsége ezután azzal a kéréssel 
fordult Kiskunfélegyháza képvise-
lő-testületéhez, hogy város is lépjen 
be a visszacsatolt területrészek és 
az anyaország közti kapcsolatok 
megerősítését és szorosabbá té-
telét célzó testvérvárosi akcióba. 
A visszacsatolt területen lévő kis 
létszámú kisközségeket ilyen célból 
körzetekre osztották. Félegyházá-
nak egy, összesen 5695 főt szám-
láló, főleg ruszinok által lakott, hat 
községből álló körzettel való kap-
csolatfelvételt ajánlották. A város 
vezetősége 1939. június 6-án úgy 
döntött, hogy testvértelepüléseivé 
fogadja a kárpátaljai Uzsok, Hajasd, 
Tiha, Határszög, Szuhapatak és Li-
getes községeket. A polgármester 
megbízást kapott, hogy egy városi 
főtisztviselővel együtt látogassa 
meg a kistelepüléseket, vigye el 

Félegyháza lakóinak testvéri üd-
vözletét, tanulmányozza az ottani 
körülményeket, majd a szerzett 
tapasztalatok függvényében a szük-
ségesnek ítélt támogatást társadal-
mi úton szervezze meg. 

Az első támogató akcióra nem 
is kellett sokat várni. Június vé-
gén már felhívás jelent meg a 
helyi újságban, amely arra kérte 
a város lakosságát, hogy minél 
többen vegyenek részt a hat test-
vérközségből érkező ruszin gyer-
mekek ingyenes nyaraltatásában. 
A félegyháziak nem tétlenkedtek, 
több mint 50 kárpátaljai kisgye-
rek élvezhette öt hétig az alföldi 
vendégszeretetet. A kis nyaralók a 
hazafelé tartó vonatúton alig tud-
ták magukkal vinni az ajándékba 
kapott ruhákat, játékokat. A város-

nak csak a kedvezményes utazási 
költségeket kellett állnia, a gyere-
kek élelmezéséről, szállásáról, el-
látásáról a jószívű helyi polgárok 
gondoskodtak.

Később Félegyháza pénzbeli tá-
mogatással segített egy tűzkárt 
szenvedett hajasdi családot. A test-
vértelepülések 1939 decemberé-
ben egy vagon karácsonyfának való 
fenyőt küldtek ingyen városunkba. 
Az elöljáróság értékesítette a fákat, 
a befolyt összegből pedig ajándé-
kokat, tartós élelmiszert vásárolt, 
szeretetcsomagokat állított össze, 
amelyeket Kárpátaljára küldtek. 
Mikor 1940 őszén a visszacsatolt 
területeken is megnyíltak a magyar 
nyelvű elemi iskolák, Félegyháza 
tankönyveket juttatott el a testvér-
településekre. Hajasd jelezte, hogy 

szívesen látna félegyházi tanítót 
vagy tanítónőt a községben.

Tervek születtek a további együtt-
működési lehetőségekről is. Felme-
rült, hogy a nyári idénymunkákra 
a testvértelepülések lakói közül 
fogadnak fel mezőgazdasági mun-
kásokat, cselédeket. Az Ipartestület 
arra kérte a helyi iparosokat, hogy 
– minden ellátási és oktatási költ-
séget viselve – vegyenek magukhoz 
kárpátaljai fiatalokat tanoncnak. 

A gyümölcsöző együttműködés-
nek a II. világháború vetett véget. 
Kárpátalját 1944 őszén elfoglalták 
a szovjet csapatok, a terület 1945 
nyarától hivatalosan is a Szovjet-
unió része lett. Félegyháza korábbi 
hat testvértelepülése ma közigaz-
gatásilag Ukrajna nagybereznai já-
rásába tartozik. Ónodi Márta
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