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MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának

 hivatalos lapja

Alapítva 1902-ben

A kiskunfélegyházi képviselő-testület októberi ülésén Balla Lász-
ló alpolgármester köszöntötte a grémium és a város nevében 
Nagy Ferenc testnevelő tanárt abból az alkalomból, hogy élet-
művét a Kiskunfélegyházi Értéktár felvette a helyi értékek sorá-
ba, és Rosta Ferenc alpolgármesterrel, a helyi értéktár bizottság 
tagjával közösen átadták az ezt tanúsító emléklapot is. Nagy 
Ferenc életművét négy évtizedes munkássága, a női futball, a 
diákolimpia és az atlétika sportágak terén kifejtett magas szintű 
tevékenysége elismeréseként vették fel a helyi értéktárba, spor-
tolói életművek és csúcsteljesítmények kategóriában. 

Nagy Ferenc 1954. szeptember 13-
án született Kiskunfélegyházán. 
Már gyermekkorában nagyon sze-
rette a sportot, különösen a focit. 
Gimnazista éveiben Soltész Dezső 
kezei alatt szinte minden sportágat 
megismert, a kosárlabdázás mel-
lett tagja volt az országos döntőbe 
jutott gimis magasugró csapatnak 
is. Elmondása szerint „egy-egy ki-

váló tanár meghatározó lehet egy 
diák életében”, ilyen volt számára 
Soltész Dezső, Förgeteg József. 
Tanulmányait a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán foly-
tatta földrajz-testnevelő szakon. 
A tanári pályáját a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában kezdte 1978-
ban, majd 1981-ben került a Kis-
kunfélegyházi Móra Ferenc Gim-

Folytatás a 2. oldalon!
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názium tantestületébe, ahonnan 
40 év múltával, 2021-ben vonult 
nyugdíjba. Tanári pályája kez-
detén az általa nagyra becsült, 
nagy tudású Fülöp Imrével 
dolgozhatott együtt, akitől sokat 
tanult és számos közös sikert 
értek el. Többek között 1985-ben 
országos bajnokságot nyertek az 
iskola súlylökő csapatával, amit 
1989-ben és 1991-ben megis-
mételtek. Nagy Ferenc számos 
rangos elismeréssel rendelkezik, 
közöttük 2014-ben megkapta 
a Magyar Arany Érdemkereszt, 
2008-ban pedig Kiskunfélegy-
háza Város Sportjáért díjakat.  

Az értéktárba történő felvétel 
indoklása szerint Nagy Ferenc 
következetes, több éves munká-
jának köszönhető a női labda-
rúgás megteremtése Kiskunfél-
egyházán. A gimnázium leány 
labdarúgócsapatával csaknem 
egy évtizeden át minden évben 
országos döntőbe jutottak, és 
2000-ben, valamint 2001-ben 
egymás után kétszer nyertek or-
szágos diákolimpiát. Kezei alól 
több női labdarúgó került a fel-
nőtt válogatottba.  

Az atlétika terén síkfutásban, 
magasugrásban, távolugrásban, 
súlylökésben több országos di-
ákolimpiai bajnok neve fűződik 
edzői munkásságához.  

A klasszikus sportok mellett 
a dr. Mező Ferenc Szellemi Diá-
kolimpiát is „mórás sikerekké” 
tette. Három országos I. hely, egy 
III. és egy IV. helyezést értek el 
középiskolás tanítványai. Az ál-
talános iskolás korosztályban – 
négy indulásuk alkalmával – egy 
országos II., egy III., egy VI. és 
egy elődöntői VI. helyet értek el 
növendékei.  

Nagy Ferenc testnevelő tanár 
tehetségnevelése példamuta-
tó, emellett Kiskunfélegyháza 
olaszországi partnerkapcso-
latának építésében döntő sze-
repe volt. Szervezésében jött 
létre először Kiskunfélegyházán 
olasz-magyar nagypályás női 
nemzetközi futballmérkőzés, 
ahol Feltre város leánycsapata 
küzdött meg a félegyházi lá-
nyokkal. A mérkőzésnek éveken 
át tartó hagyománya alakult ki, 
amely nagymértékben segítette 
a két város testvérkapcsolatát. 

Ne öntsünk hamut, salakot a kukákba! 
A vegyes tüzelésű kazánok, kály-
hák használata során a fűtés mel-
léktermékeként salak és hamu 
keletkezik, ami nem kommunális 
hulladék. Nem viszik el a kukát, 
amennyiben ilyen hulladékot he-
lyeztek el benne. 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. felhív-

ja a figyelmet, hogy a hamu, salak 
és kazánpor egyrészt a hulladék-
rakodók egészségére, másrészt 
a tehergépjárművek működőké-
pességére is veszélyt jelent, te-
kintettel arra, hogy tűzveszélyes 
és előidézheti a további hulladék 
begyulladását. A szolgáltató ezért 

javasolja, hogy a hamut lehetőség 
szerint a telkükön hasznosítsák, 
mivel a kihűlt fahamu számos 
nyersanyagot tartalmaz, az akár 
a komposztban is hasznosítható. 
Amennyiben a hulladékszállító cég 
személyzete hamut talál a gyűjtő-
edényzetben, nem szállítja el azt.

Takarékossági intézkedések 
a városi intézményeknél 

A városi intézményekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések-
ről az október 27-i képviselő-testületi ülésen számolt be Balla 
László alpolgármester. Mint elmondta, a működési költségek 
csökkentése érdekében az egyes intézmények nyitvatartásának 
korlátozása vált szükségessé, a költséghatékonyságot szolgáló 
egyéb intézkedések mellett. A főszabály az – fogalmazott az al-
polgármester –, hogy a korlátozások idején valamennyi városi 
intézmény közösségi tere igénybe vehető lesz, a rezsiköltségek 
megtérítése mellett. 

A Félegyházi Termál Parkfürdő 
2023. január 1. és május 31. kö-
zött zárva tart, termálvízzel tem-
peráló fűtést tartanak fenn, 5-10 
°C-on. 

A sportcsarnok 2022. novem-
ber 1. és 2023. április 30. között 
zárva tart, temperáló fűtés fenn-
tartása mellett. 

A Honvéd Sporttelepen csök-
kentett fűtés fog működni, meleg 
víz csak a meccsek időszakában 
lesz elérhető. A műfüves pályák 
világítása kizárólag a költségek fi-
zetése mellett engedélyezett. 

Az Egészségközpont megfele-
lő működését biztosítani kell a be-
tegellátás zavartalan fenntartása 
érdekében. 

A Kiskun Múzeum a fűtés be-
kapcsolásának szükségessé válá-
sakor bezár. A nyitás a fűtési idő-
szak után lehetséges, addig csak 
temperáló fűtés lehet az épület-
ben. A múzeumi kollégák erre az 
időszakra a Móra Ferenc Művelő-
dési Központ épületébe költöznek. 

A Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár új szárnyát lezárják, az 
épületben csak temperáló fűtés 

működhet. A könyvtár munkatár-
sai a régi szárnyba költöznek, ott 
lesz elérhető a könyvkiadás is. 

A Móra Ferenc Művelődési 
Központ esetében a padlófűtés 
legfeljebb 20 °C-on működhet, az 
épület egyéb fűtése a rendezvé-
nyek során kizárólag térítés mel-
lett történhet. 

A polgármesteri hivatalban a 
rezsiköltségek csökkentése érde-
kében az igazgatási szünet kito-
lódik 2023. január 6-áig. Emellett 
az épület fűtése munkanapokon is 
csökkentett módon, 18 °C-on üze-
mel. A lifthasználat szigorú szabá-
lyok mellett, csak indokolt esetben 
történhet úgy a dolgozók, mind az 
ügyfelek körében. 

A közvilágítás esetében a be-
kapcsolási és a kikapcsolási idő 
minimálisan módosulni fog, az 
alkonykapcsoló átállítása folya-
matban van. Ez érinti a környező 
településeket is.

Helyi érték lett 
Nagy Ferenc 
életműve

Folytatás az 1. oldalról!
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Több városi beruházás való-
sult meg a közelmúltban Fél-
egyházán. A megújult Bankfa-
lui Szélmalom és Kéve utca, 
Oskola utcai parkoló, Páz-
mány utca, valamint Korona 
utca ünnepélyes átadását no-
vember 7-én, hétfőn tartják. 
Az eseményen jelen lesz Csá-
nyi József, Kiskunfélegyháza 
polgármestere, önkormányzati 
képviselők, a polgármesteri 
hivatal munkatársai, a kivite-
lezők képviselői. 

Szeretettel várják az érdeklődő la-
kosokat is, az alábbi helyszíneken 
és időpontokban: 
Helyszín: Bankfalu, Szélmalom és 
Kéve utca sarka
Időpont: November 7., hétfő, 9 óra
Megvalósult fejlesztés: A Szélma-
lom utcában 128 méter, a Kéve 
utcában 212 méter hosszúságban 
4 méter széles aszfaltburkolatú út 
építése, kétoldalt 1,5 méter zúzott 
köves padkával. 

Helyszín: Oskola utcai parkoló
Időpont: November 7., hétfő 10 óra
Megvalósult fejlesztés: Az Oskola 
utca és a Dr. Holló Lajos utca kö-
zött 54+2 mozgáskorlátozott fé-
rőhelyes parkoló épült beton térkő 
burkolattal, kiemelt és süllyesztett 
szegélyekkel, öntözőrendszerrel 
ellátott zöldfelületekkel. 
Helyszín: Pázmány utca
Időpont: November 7., hétfő 10:30 

Megvalósult fejlesztés: betonkő 
burkolatból épült út 1862 négy-
zetméteren, megtörtént a járdák 
újjáépítése 168 négyzetméteren. 
A beruházás során 32+1 moz-
gáskorlátozott parkolót és öntöző-
rendszerrel ellátott zöldfelületeket 
alakítottak ki. 
Helyszín: Korona utca
Időpont: November 7., hétfő. 11 
óra

Megvalósult fejlesztés: a Dr. Holló 
Lajos utca és Kazinczy utca között 
83 méter hosszúságú útszakasz 
épült, megújultak továbbá a par-
kolók és zöldfelületek is. Mintegy 
1100 négyzetméter útpálya 8 cen-
timéteres betonkő elemekkel és 
800 négyzetméter járda térburko-
lása valósult meg 35+1 mozgás-
korlátozott férőhelyes parkoló ki-
alakítása mellett.

Rajzpályázatot hirdettek óvo-
dásoknak a XXXI. Jótékony-
sági Jogging Plusz Szilvesz-
teri Futás – Rollsped futam 
szervezői. A felhívás részleteit 
október 26-án ismertették a 
média munkatársaival. 
A Jogging Plusz Sportegyesület, a 
Rollsped Kft. és Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata összefo-
gásával rajzpályázatot hirdet a 
helyi vagy környékbeli óvodások 
részére. A beérkezett munkákat 
egy öttagú zsűri értékeli Rosta 
Ferenc alpolgármester vezetésé-
vel. A legügyesebb kilenc pályázó 
kupában részesül és a rajzának 
lenyomata a szokásos december 
31-i szilveszteri futás első 600 ne-
vezőjének ajándékpólóját fogja dí-
szíteni. Ezt a gesztust a Rollsped 
Kft. ügyvezetője, Szűcs-Szabó 
Sándor ajánlotta fel. 

A rajzversenyre öt és hét év 
közötti gyerekek alkotásait vár-
ják a madárvilággal, az őszi er-
dővel, vagy a játszótéri élettel 
kapcsolatosan. Az A/4-es méretű 
pályaművek készülhetnek zsír-
krétával, ceruzával, festékkel, 
vagy filctollal. A Kiskunfélegyházi 

Napköziotthonos Óvoda fenntar-
tása alá eső intézményekben a 
kicsik az óvodapedagógussal kö-
zösen készítik el a rajzokat. Ter-
mészetesen az is pályázhat, aki az 
esetleges betegség miatt az adott 
időpontban nem tud jelen lenni, 
vagy nem állami óvodába jár. Az ő 

műveiket Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzatának címére (6100, 
Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 
1.), az alpolgármesteri irodába, 
Bajzák Andreához kérik postai 
vagy személyes úton eljuttatni 
Szilveszteri futás rajzpályázat fel-
iratú borítékban. A szervezők azt 
kérik, hogy minden képre legyen 
ráírva a név, az életkor, az óvo-
da és a csoport neve, valamint a 
település. 

Beérkezési határidő:  
november 10.,  

csütörtök 16 óra
Eredményhirdetés:  

december 17., szombat 16 óra 
Bővebb tájékoztatás Csernus 

Krisztinától, a Kiskunfélegyházi 
Napköziotthonos Óvoda intéz-
ményvezetőjénél kérhető a felegy-
haziovi@gmail.com e-mail címen. 

A szilveszteri futás nevezési 
összegét száz százalékban a Kis-
kunfélegyházi Napköziotthonos 
Óvodák eszközeinek bővítésére és 
fejlesztésére fordítják. 

 V. B. 

Rajzpályázat óvodásoknak

Egy nap 
négy  
átadás
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100 éve áll Félegyházán Petőfi Sándor szobra

A Petőfi-szobor leleplezésének 
100. évfordulója alkalmából 
koszorúzással egybekötött vá-
rosi ünnepségen tisztelegtek 
a költő emléke előtt, október 
27-én.

Az ünnepségen mások mel-
lett részt vett Rideg László, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés el-
nöke, Lenkei Róbert, a közgyűlés 
tagja, Balla László és Rosta Fe-
renc alpolgármesterek, Demeter 
Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
főigazgatója, dr. Végh Katalin, a 
Nemzeti Múzeum főigazgató-he-
lyettese, Szabó József, a fehé-
regyházi Petőfi Sándor Művelődé-
si Egyesület elnöke, az Országos 
Petőfi Sándor Társaság delegáci-
ója és Tóth Gyuláné, a társaság 
elnökségi tagja, valamint a Pe-
tőfi-emlékhelyek önkormányzati 
és iskolai delegációi, a Petőfi nevét 
viselő intézmények és szervezetek 
vezetői, segesvári és tordai de-
legációk, Félegyháza polgárai és 
fiataljai.

Az ünnepség kezdetén a meg-
emlékezés koszorúját helyezte el a 
Petőfi-szobornál Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata, Lenkei Ró-
bert kabinetfőnök, a Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület, a Magyar Vi-
déki Múzeumok Szövetsége és a 
Magyar Kultúráért Határok Nélkül 
2001 Alapítvány képviselői, Deme-
ter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum főigazgatója, a fehéregyházi 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesü-
let és az Országos Petőfi Sándor 
Társaság delegációi, a segesvári 
Mircea Eliade Főgimnázium, va-
lamint a tordai Jósika Miklós El-
méleti Líceum tanárai és diákja, 

a Petőfi-emlékhelyek delegációi 
és a félegyházi civil szervezetek, 
iskolák.

Petőfi200 emlékév 
Félegyházán

A megjelenteket Balla László al-
polgármester köszöntötte. El-
mondta: Petőfi Sándor születé-
sének 200. évfordulójára készül a 
város számos rendezvénnyel, így 
például a János vitéz történeté-
nek megzenésítésével, a napokban 
megtartott Petőfi-konferenciával, 
a novemberi Bács-Kiskun megyei 
Petőfi-iskolák diákjainak talál-
kozójával, a Bács-Kiskun megyei 
Petőfi-túrákkal és Bodor Miklós 
Petőfi-albumának kiadásával. – 
Ennek keretében ünnepeljük ma 
azt, hogy 100 éve áll a város köz-
pontjában a Petőfi-téren, Köllő 
Miklós halhatatlan remekműve. 
Emlékezünk és visszaidézzük a 
monumentális alkotás történetét, 

a kezdetektől 1922-ig, illetve nap-
jainkig – fogalmazott. Hozzátette: 
a költő élete példa mindannyiunk 
számára. A Petőfi Társaság 1922. 
január 8-án tartott ülésén, úgy 
határozott, hogy a Segesvárról 
kimenekített szobrot Kiskunfél-
egyházának javasolja átengedni. A 

szobor igazi műremek, örök értékű 
büszkesége a városnak. Az alpol-
gármester köszöntőjét dr. Holló 
Béla, az 1920-as évek félegyházi 
polgármesterének gondolataival 
zárta: „vándorlásodban visszaér-
keztél ide, ahonnan elindultál”.

Mi vagyunk  
Petőfi népe

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főigazgatója köszöntő-
jében így fogalmazott: olyan 200 
esztendő van mögöttünk, amikor 
még a szobraink is megmozdul-
tak. Jó pár nyughatatlan szoborról 
tudunk, de alighanem a félegyházi 
Petőfi-szobor vándorlása a leg-
beszédesebb. Petőfi 75. születés-
napján állították fel Segesváron, 
majd az első világégéskor elindult 
otthonról haza, hogy aztán 100 
évvel ezelőtt megérkezzen a szü-
lőföldre. Petőfi szobra egy évszá-
zada Kiskunfélegyházáról figyel-
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mezteti övéit, szerencsés 
az, akinek a szülőföldje és 
hazája egy országban ta-
lálható, szerencsétlen az, 
akinek se szülőföldje, se 
hazája csak országa van. 
Petőfi, mint minden mito-
logikus hős, nem született 
és nem halt meg, jött va-
lahonnan, ment valahová, 
és rövid 26 esztendő alatt 
megvilágította a magyar 
eget. Hozzátette: Petőfi 
csak akkor mozdul, ha mi 
mozdulunk, csak akkor 
beszél, ha mi beszélünk. Rajtunk 
keresztül szól, ha szólunk. Nem 
maradhatunk némák, mert akkor 
Petőfit némítjuk el, mert ideje van 
a szólásnak és ideje van a hallga-
tásnak is, de most a szólásnak van 
itt az ideje. Petőfiül kell szólnunk, 
mert ha Petőfi megszólal bennünk, 
akkor a nép nevében beszélünk, 
a magyar haza hívószavát tolmá-
csoljuk. Mi vagyunk Petőfi népe, és 
amíg azok maradunk, akik voltak, 
és akik vagyunk, addig leszünk is – 
zárta gondolatait. 

A szobor útja 
Segesvártól  
Budapestig

Szabó József, a fehéregyházi Pe-
tőfi Sándor Művelődési Egyesület 
elnöke korabeli újságcikk- és levél-
részletekkel illusztrálva mutatta be 
a szobor Segesvártól Budapestig 
tartó útját. Elmondta: Fehéregy-
házán 1849. július 31-én zajlott 
az a csata, amelyben eltűnt egy 
üstökös, Petőfi Sándor, aki azóta is 
beragyogja a magyar nemzet egét. 
A csatában elesett mintegy 400 
honvéd hármas tömegsírja sokáig 
jeltelenül állt, majd a kiegyezés 
évében egy emlékmű állításának 
gondolata merült fel. Gróf Haller 
Ferenc 1869-ben megalakította 
a Petőfi-síremlék Egyletet, végül 
1895-ben gróf Bethlen Gábor ki-
mondta: „állítássék a fehéregyházi 
határon a közös honvédsírok fölé 
egy gúla alakú emlékoszlop, Se-
gesváron a várban, a vármegyeház 
előtti téren pedig helyeztessék el 
Petőfi érc szobra”. A Petőfi-szobor 
elkészítésére Köllő Miklós szob-
rászt kérték fel, az avatást 1897. 
július 31-re tűzték ki. A szobornak 
mindössze 19 évet engedélyezett 
a történelem a segesvári várban. 
1916-ban, a világháborús harcok 
miatt a civil lakosságot ért atro-
citások menekülthullámot indí-
tottak el, ekkor menekítették az 

ország belseje felé a fehéregyházi 
Petőfi-emlékház műtárgyait is. 
A szobrot bronzdíszeivel együtt 
előbb Kolozsvárra, majd Buda-
pestre menekítették. A költő szü-
letésének centenáriumán végér-
vényesen bebizonyosodott, hogy a 
segesvári vár, már sosem látja vi-
szont szobrát, ami 100 éve megér-
kezett Félegyházára, arra a helyre 
ahonnan a szabadságharc lánglel-
kű dalnoka gyermekfejjel elindult a 
halhatatlanság útján.

Hozzátette: a szobor eredeti 
helyén, a csata 110. évfordulóján, 
1959-ben felavatták Romulus 
Ladea román szobrász Petőfit 
ábrázoló mellszobrát. Ám, Kiskun-
félegyháza nem feledkezett meg 
arról a Nagy-Küküllő menti szór-
ványvidékről, ahol Bem apó hőse-
inek sírjai domborulnak, ugyanis 
1999-ben, a csata és Petőfi halá-
lának 150. évfordulóján elvitték a 
fehéregyházi múzeumkertbe Máté 
István csongrádi szobrászmű-
vész Petőfit ábrázoló egész alakos 
szobrát. 

A Petőfi-szobor 
felállítása és 
leleplezése 

városunkban
Tóth Gyuláné, az Országos Petőfi 
Sándor Társaság elnökségi tagja 
beszédében elmondta: 100 évvel 
ezelőtt, 1922. október 29-én déli 
12 órakor leplezték le a város szü-
löttének Segesvárról megmentett 
ércszobrát. A kiskunfélegyházi 
Petőfi-kultusz gyökerei egészen 
1860-ig vezethetők vissza, ami-
kor Reményi Ede hegedűművész 
országjáró hangversenykörútra 
indult. A Félegyházán megtartott 
est bevételét a városnak ajánlotta, 
és kérte, hogy a város állíttasson 
emléktáblát arra a házra, ahol 
a költő gyermekéveit töltötte. A 
tábla 1861-ben el is készült, de a 
leleplezési ünnepségre csak 1867. 

október 13-án került sor. 1897-ben 
Segesváron szobrot avattak, a szo-
borállítás igénye ekkor született 
meg a félegyháziakban, majd 1899-
ben szoborbizottságot hoztak létre 
dr. Szivák Imre országgyűlési 
képviselő tiszteletbeli elnökletével. 
A városi támogatáson túl össze-
gyűjtött mintegy 5000 korona sem 
volt elegendő a szoborállításhoz. 
Később a gyűjtés újraindult, majd 
jött az első világháború, végül 
1921-ben adódott egy váratlan le-
hetőség. Markó Miklós budapesti 
újságíró felvetette dr. Porst Kál-
mán gimnázium igazgatónak a jó 
ismeretség kapcsán, hogy a város 
megkérhetné az 1916-ban Se-
gesvárról Budapestre menekített 
szobrot. Ezt követőn a félegyházi 
képviselőtestület 1921. december 
26-án kérelmet fogalmazott meg. 
Dr. Vass József kultuszminiszter 
kedvező döntésével pedig megnyílt 
a lehetőség arra, hogy a szobor 
Félegyházára kerüljön. 1922. feb-

ruár 14-én a szobor útnak 
indult a városba, majd 
16-án érkezett a telepü-
lés határához. A helybeli 
szoborbizottság nevében 
dr. Porst Kálmán főgim-
náziumi igazgató és Dó-
czi Pál városi főmérnök 
vették át a nemzeti színű 
lepelbe borított szobrot és 
a felszalagozott kocsival a 
városháza elé hajtottak, 
ahol harangzúgás mellett 
dr. Holló Béla polgár-
mester átvette a műalko-

tást. A költő szobrát a gyalogpiac 
helyén kívánták felállítani, hogy a 
szobor a Hattyúházra nézzen, ahol 
Petőfi szülei egykor mészárszéket 
béreltek. 1922 nyarára elkészült 
az alap, a talapzat, a szegélyezés 
és a parkosítás. Augusztus 2-án a 
csaknem két ember magas szobrot 
a talapzatra emelték, ahol lepellel 
leborítva várta az avatás időpont-
ját. Több dátum is szerepelt a ter-
vek között, végül 1922. október 
29-én, 12 órakor tartották meg az 
eseményt. 

Tóth Gyuláné beszéde végén 
Petőfi szavait idézte, amelyet a 
költő saját szobráról mondott: „s 
lesz még nekem olyan szobrom is, 
amely előtt mindnyájan kalapot 
fogtok majd emelni”.

A városi ünnepségen közremű-
ködött Gombás Bende, a Kiskun 
Múzeum munkatársa, a Kiskunfél-
egyházi Ifjúsági Fúvószenekar és 
Lizik-Varga Katalin előadómű-
vész. G. E.

Délután kötetlen hangulatú kerekasztal-beszélgetést rendeztek Petőfi 
Sándor költő, szabadságharcos társadalmi szerepéről a Hattyúház 
dísztermében. Az esemény moderátora dr. Végh Katalin, a Magyar Vidé-
ki Múzeumok Szövetségének elnökségi tagja, a Nemzeti Múzeum főigaz-
gatójának helyettese volt, aki Petőfi költészetéhez, kulturális szerepéhez 
fűződő viszonyáról kérdezte a résztvevőket. Beszélgetőpartnere volt 
Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, dr. Rosta Sza-
bolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója, Szabó József, 
a Fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Mészáros 
Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója, valamint Tóth Gyuláné nyugalma-
zott iskolaigazgató, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnökségi tagja.

Kerekasztal-beszélgetés
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A világháborúk 
áldozataira 
emlékeztek 
Az első és a második világháború áldoza-
tairól emlékezett meg Kiskunfélegyháza 
város vezetése, a Veled Városunkért Egye-
sület, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, 
a Jobbik és a civil szervezetek képviselői 
október 28-án, pénteken. Először a Hő-
sök Parkjában lévő emlékműnél, ezt kö-
vetően a Felsőtemetőben az első és má-
sodik világháborús síroknál helyezték el 
az emlékezés koszorúit és a mécseseket.  

 V. B. 

Aranyba burkolózott Félegyháza 
Sokan, sokféleképpen megfo-
galmazták már a legszínesebb, 
és talán legtitokzatosabb év-
szak szépségeit. Nekem az 
egyik legkedvesebb Lauren 
DeStefano gondolata, misze-
rint az ősz az az idő, amikor 
minden a legnagyobb pompá-
ját mutatja. Ezért ilyenkor az 
az érzése támad az embernek, 
hogy a természet egész évben 
erre a végső, nagy fináléra ké-
szült. Görög Anita fotói meg-
erősítik ezt a benyomást. 

Kiskunfélegyháza felöltötte báli 
öltözékét, és szikrázó aranyba, a 
vörös minden árnyalatába burko-
lózva eláraszt minket színpompás 
virágaival. Merítsünk erőt a lát-
ványból, töltekezzünk fel szépsé-
gével, még mielőtt végképp elen-
gedi egymást virág és szirom, mi 
pedig átadjuk magunkat a tél va-
rázsának!  T. T. 

Tisztelet a hősöknek 
Emlékműsorral és koszorúzással tisztelegtek városunk polgárai 
az 1956. október 23-i és azt követő napok eseményeiről.  Az ün-
nepséget október 21-én, a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG 
Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium tornatermében ren-
dezték meg, ahol Csányi József polgármester és Rokolya Csaba, 
az intézmény igazgatója mondott beszédet. 

Ezt követően az iskola diákjai szín-
vonalas műsorral mutatták be a 66 
évvel ezelőtti történéseket, majd 
az 1956-os emlékműnél, a Hősök 
Parkjában koszorúkkal rótták le 
tiszteletüket városunk vezetői, a ta-

nintézmények, civil szervezetek és 
a pártok képviselői. A megemléke-
zés zárásaként a Kiskunfélegyházi 
Polgármesteri Hivatal aulájában 
található Czakó József-emléktáb-
lánál is koszorúztak. 
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Magyar Ezüst Érdemkereszt Pintér Annának 
Pintér Anna művésztanár szakmai alázata, példaértékű peda-
gógiai tevékenysége elismeréseként vehette át a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést idén augusztusban. A kiskunfélegy-
házi Dózsa György Általános Iskola tanárával több évtizedes 
munkásságáról, a tanítás szeretetéről beszélgettünk. 

– A művészeti tantárgyak 
megítélése megosztó téma a 
családokban. Sokan csak amo-
lyan tölteléktantárgyként te-
kintenek ezekre, holott a rajz, 
az alkotás bizonyítottan po-
zitív hatást gyakorol a többi 
tantárgyban nyújtott teljesít-
ményre. Ön hogyan vélekedik a 
rajztanítás szerepéről? 

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyerekeket dicsérjük, elis-
merjük igyekezetüket. A rajz, mint 
terápiás eszköz is megjelenik a 
szakmánkban. Számos esetben 
tapasztaljuk, hogy a diákok lelki 
állapota kihat az alkotott műre. 
Azonban az szomorú tény, hogy 
a gyerekek egyre kevesebb krea-
tivitással rendelkeznek, vagy nem 

engedik szabadjára a bennük rejlő 
képzeletvilágot. Igyekszem figye-
lembe venni a diákjaim személyi-
ségjegyeit, felkelteni a figyelmüket 
az adott feladatra. A gyerekeknek 
egyértelművé kell tenni a felada-
tot és önmagához mérten értékel-
ni a produktumot.  

– Sokan azt gondolják ma-
gukról, hogy nincs kézügyes-
ségük. Mit lehet tenni a siker 
érdekében? 

– A legfontosabb, hogy engedjük 
át magunkat az alkotásnak. A kéz-
ügyesség nem egy konkrét, kéz-
zelfogható dolog, hanem szubjek-
tív nézőpont. Véleményem szerint 
kellő szorgalommal és akarattal 
fejleszthető, mint minden képes-
ség. Annyi a titka, hogy gyakorolni 

kell és megfogadni a szakember 
tanácsait. Az értékelési rendsze-
remet is e szerint alakítottam ki.  

– Ez az utolsó tanév a nyug-
díjazása előtt. Mi motiválta, 
hogy negyven évvel ezelőtt a 
pedagógus pályát választotta 
hivatásaként? 

– Már általános iskolásként ta-

nár szerettem volna lenni. A saját 
életemben tapasztalt negatív pe-
dagógusi példa, az osztálytársak 
és az apukám ösztönzése segített 
a döntésben. A Móra Ferenc Gim-
náziumban érettségiztem, ahol a 
rajz mellett a földrajz és a nyelvek 
szeretete kihatott a későbbi éle-
temre. Nagyon szerettem rajzolni, 
földrajzból pedig kiváló tanárom 
volt. Később ezekből tanári diplo-
mát is szereztem.  

– A tanítás mellett mivel tud 
kikapcsolódni? 

– Felnőtt fejjel is szerettem ta-
nulni. Idegenvezetői képesítést 
szereztem, elkezdtem gitározni 
és festek is. Most a kedvenc tech-
nikám az akril mellett a pasztell 
és az akvarell. Kedvelem az al-
kotótáborokat is, ahol a hasonló 
érdeklődésű emberek társaságra, 
tanítókra lelünk egymásban. De 
jelenleg az unokákkal töltött idő a 
legfontosabb számomra. 

 V. B.

Bemutatkozott az új tanyagondnok 
Tanyagondnoki fórumot tartottak október 18-án, kedden a Borsi-
halmi Művésztelepen. A fórumon a megjelenteket Pintér Lász-
lóné vezető gondozó köszöntötte, külön kiemelve Balla László 
alpolgármestert, dr. Füstös Magdolna aljegyzőt, Szabó József 
képviselőt, Csörszné Zelenák Katalint, a Falugondnokok Duna-Ti-
sza Közi Egyesületének ügyvezetőjét, Vakulya Lászlót, a Mezőőri 
Szolgálat vezetőjét, valamint Magyariné Tóth Erikát, a Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény igazgatóját. 

Az eseményen bemutatták a tanya-
gondnoki szolgálatot, a megjelen-
tek tájékozódhattak a szolgálattal 
kapcsolatos tudnivalókról és fel-
tehették kérdéseiket is, valamint 
bemutatkozott az új tanyagondnok, 
Zsígó Lászlóné.  

A II. számú körzetben történt 
változás, Fekete Judit korábbi 
tanyagondnok 13 év után nyugdíj-
ba vonult, helyére érkezett Zsígó 
Lászlóné Éva – tudtuk meg Pintér 
Lászlónétól. Hozzátette: bízik ben-
ne, hogy egyszer Kiskunfélegyháza 
egész környezetét fel tudja ölelni a 
tanyagondnoki hálózat és minde-
nütt lesz tanyagondnok. 

Zsígó Lászlóné beszédében el-
mondta, hogy maga is külterüle-
ten nőtt fel, sőt, felnőttkorának 
nagy részét élte le tanyán. Így az 
abból adódó hátrányokat, nehéz-
ségeket saját bőrén tapasztalta 
meg. Az állás megpályázásakor is 
ez vezérelte: úgy érzi, hogy a ta-

pasztalatából adódóan hasznos 
segítség lehet. 2022. augusztus 
elején kezdte a betanulást Fekete 
Judit kolléganőjétől, aki minden 
szükséges instrukcióval ellátta. 
Megismerte a tanyavilágot, hogy 
egy-egy házat melyik olajfánál, 
villanypóznánál vagy görbefánál 
elkanyarodva érheti el. Beszámo-
lójában kitért arra, hogy igyekszik 
mindent megtenni, hogy a tudása 
legjavát nyújtsa a hozzá fordulók-
nak és bizalommal legyenek felé. 
Tervei között szerepel, hogy azokat 
is bevonja, akik esetleg nem for-
dultak még korábban a szolgálat-
hoz segítségért. Megtudtuk, hogy 
egy 9 személyes, Mercedes Vito 
típusú kisbusz lesz a szolgálati jár-
műve, amelynek segítségével házi-
orvosi rendelésre szállítja majd az 
ellátottakat, ezenkívül többek kö-
zött gyógyszerfelíratás, -kiváltás, 
egészségügyi intézménybe szállí-
tás, bevásárlás, hivatalos ügyek in-

tézése, valamint a gyermekek isko-
lába, óvodába szállítása lesznek a 
mindennapi feladatai. A külterüle-
ten élőket információkkal látja el a 
támogatások igénybevételét illető-
en és tűzifabeszerzésben is segíti 
a családokat. Végezetül elmondta, 
hogy azzal a tisztelettel szeretné a 
munkáját végezni, amit élete során 
megtanult és megtapasztalt. 

Csörszné Zelenák Katalin el-
mondta, hogy egyesületük idén 
ünnepli fennállásának huszonötö-
dik évfordulóját. Akkor 16 falu- és 
tanyagondnokság volt, ma pedig 
több mint 300 működik ezen a te-
rületen, 5 megyében. Külön öröm 
számukra, amikor egy településen 

– csakúgy, mint Kiskunfélegyházán 
– több szolgálat működik. Váro-
sunkban 2009-ben indult el a ta-
nyagondnoki szolgálat, amit azok 
a települések működtetnek, ahol 
szeretnék megkönnyíteni a külte-
rületen élők mindennapjait.  

Balla László alpolgármester 
megköszönte az elmúlt 13 év mun-
káját Fekete Juditnak, felidézte a 
kezdeteket, amikor még saját pi-
ros autójával látta el a feladatait. 
Már akkor is teljes szívvel, lélekkel 
végezte a szolgálatát. Az új mun-
kavállalónak sok sikert, kitartást, 
erőt és jó munkát kívánt.  

Magyariné Tóth Erika a tanya-
gondnoki szolgáltatás céljáról és 
feladatáról beszélt. Mint mondta, 
tanyán, külterületen élni sajátos 
életmódot jelent. A tanyagondnok-
ság az egyetlen alapszolgáltatás, 
ami figyelembe veszi a lakóhelyi 
hátrányokat. A felmerülő problé-
mákra komplex megoldásokat tud 
nyújtani a legkisebb egység, az 
egyén és a család szintjén. Szemé-
lyesen megköszönte a nyugdíjba 
vonuló Fekete Judit munkáját és 
szeretettel üdvözölte a tanyagond-
noki szolgálat új munkatársát. Bí-
zik benne, hogy a jövőben a csapat 
erős tagjává fog válni és kérte a 
megjelenteket, hogy bízzanak meg 
benne. 

A fórum végén lehetőség volt 
kérdéseket feltenni.  Z. A.
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Őszi kórustalálkozót szervez a 
Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Egyesülete november 5-én, 
szombaton 16 órakor a Sarlós 
Boldogasszony Templomban. 
Az eseményen fellépnek koráb-
bi és új testvérkórusok: a kisúj-
szállási Phoenix Vegyeskar és a 
székesfehérvári Alba Regia Ve-
gyeskar – mondta el Szabó Pé-
terné, az egyesület elnöke. 

Vili Balázstól, a Kiskunfélegyházi 
Zenebarátok Kórusának művészeti 
vezetőjétől megtudtuk, hogy a bő 
egyórásra tervezett koncerten na-
gyon változatos lesz a repertoár. 
A félegyházi kórus spirituálékkal 
készül, az Ótemplom orgonáját 
is hallhatja a közönség, és az est 
folyamán zongorán közreműködik 
Bolla Julianna. A hely szellemé-
hez méltó zenei anyagot állítottak 
össze a karnagyok, egyházi műve-
ket hallhat a közönség a találko-
zó alkalmával. „A templom adja 

a maga szellemét, hangzását, mi 
pedig a szívünket és a lelkünket” – 

fogalmazott a művészeti vezető. A 
koncert zárásaként a közreműkö-

dő kórusok közösen adnak elő egy 
művet. 

Ingyenes módszertani játékgyűjtemény 
a Natura Hungarica Alapítványtól  
Képzelj el egy kacsát hat-hét legóból! Aztán képzelj tízet, hú-
szat! S végül találd ki miért szép, miért hasznos, miért különle-
ges az egyik és miért a másik! Egyszerű? Hétköznapi? Bagatell? 
Hát persze! Miközben kapcsolódtok egymáshoz, visszaigazolást 
és megerősítést adtok és kaptok, megtanuljátok azt fogadni… 
megtanultok közösségben létezni. Ez így túlságosan egyszerű? 
Talán ez tényleg ennyire egyszerű…  

A fenti játék egy abból a módszer-
tani gyűjteményből van, amit a Na-
tura Hungarica Alapítvány állított 
össze két lettországi és egy litván 
partnerrel, valamint a félegyházi 
Közgével, együttműködésben az 
Erasmus+ program támogatásá-
val, a Dive-In című projekt kere-
tében. A projekt és a kiadvány a 
célja a sokszínűség, diverzitás és 
elfogadás, befogadás népszerűsí-
tése a fiatalok és tanárok körében, 
non-formális oktatási módszerek, 
játékok, tevékenységek segítségével 

– tudtuk meg Kárpáti Ritától. A 
projektvezető azt is elmondta, hogy 
a kártyákat ingyenesen bocsátják a 
tanárok, trénerek, ifjúság segítők 
rendelkezésére. Ehhez elegendő 
egy üzenetet küldeni a Natura Hun-
garica Facebook-profilján keresztül.  

Az alábbiakban a módszertani 
játékgyűjteményt már alkalmazó, 
gyakorló pedagógus mondják el 
tapasztalataikat.   

Dr. Kása Zsuzsanna in-
tézményvezető, Móra Ferenc 
Gimnázium:

– Amikor a Móra Gimnázium-
ban Kárpáti Rita a Natura Hun-
garica Alapítvány képviseletében 
megkeresett és figyelmembe 
ajánlott egy hasonló célokat szol-
gáló, játékokból, gyakorlatokból 
álló csomagot, örömmel mond-
tam igent. Ki is próbáltuk azokat 
életvitel órán, ami nagy élmény 
volt nekem és diákjaimnak egya-
ránt. Aki osztályfőnöki feladato-

kat vállal, mindenképp ajánlom 
ezeket a befogadást segítő játé-
kokat a csapatépítő tevékenység 
támogatására.  

Kissné Fekete Éva an-
gol-történelem szakos tanár, 
osztályfőnök:

– A befogadást segítő kártyák 
egy hiánypótló kiadvány, ami az 
osztályfőnökök mellett a szak-
tanárok munkáját is segíti. A fel-
adatok kimozdítják a tanulókat a 
hagyományos tantermi struktúrá-
ból, az asztal mögül, és kommu-
nikációra késztetik, elgondolkod-
tatják őket. Mindez pozitívan hat a 
csoportkohézióra és dinamikára. 
Nyelvtanárként is számos kreatív 
ötletet meríthetünk a kártyákból, 
miközben lehetőségünk nyílik 
emberi értékeket közvetítve olyan 
készségek kialakításán dolgozni, 
amelyeknek nagyobb jelentősé-
ge van, mint a tankönyvek szá-
raz tartalma. A mai iskolák csak 
profitálhatnak a Natura Hungarica 
kiadványából.  

Molnár István önálló tárlata
A Magyar Festészet Napja alkalmából Molnár István Holló László-díjas 
festőművész kiállítása nyílt meg a Móra Ferenc Művelődési Központban, 
október 18-án. Az Úton – Útfélen című tárlatot Szabó Ildikó művészta-
nár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, aki szerint „Molnár István érett és 
elkötelezett festőművészként hirdeti a természet fenségét és a festészet 
varázsát. Ars poeticája szerint a képekbe keveset tesz bele az időből, hogy 
mindent beletehessen önmagából.” 

A kiállítás november 22-éig látogatható.

Őszi kórustalálkozó 
az Ótemplomban
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Kézműves kiállítás és vásár adventkor 
A csökkentett nyitvatartás to-
vábbra is érvényben marad a 
Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban, hétfőtől péntekig, 
reggel 8-tól este 6-ig állnak 
a látogatók rendelkezésére. A 
hétvégén nem tartanak nyitva, 
kivétel természetesen, ha hir-
detett rendezvények esnek a 
hétvégi napokra.  

A fűtési szezonban közös érdek, 
hogy segítsék a fenntartó önkor-
mányzatot, ezért mindent meg-
tesznek, hogy a rezsiköltségeket 
csökkenteni tudják – tudtuk meg 
Kovács-Csonka Szilviától, a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
igazgatójától.

Hozzátette: mindezek mellett 
szerencsére sikerül megvalósítani 
novemberben olyan programo-
kat, amelyek a minőségi szórako-
zást garantálják. Őszi kézműves 
foglalkozás, Márton-napi családi 
délután mellett a megszokott és 
nagyon népszerű programokat is 
ajánlják: Aranyhold – anyatejes 
táplálást segítő csoport, Nőszirom 
– női önismereti kör, Quiznight – 
kocsmakvíz mellett a Társasjáték 
klub foglalkozásaira is várják az 
érdeklődőket. 

Az igazgató örömmel jelentette 
be, hogy idén is sikerül az adventi 
időszakot a hagyományos adventi 
kézműves kiállítással és vásárral 
megnyitni november 25-én, pén-
teken. Az aulában megvalósuló 
rendezvény december 20-áig lá-
togatható majd, hétfőtől szomba-
tig, 9-től 20 óráig. Kovács-Csonka 
Szilvia hozzátette: ezek a kiállított 
tárgyak az előző évek szokásait 
követve megvásárolhatók, amit a 
közönség előszeretettel választ 

karácsonyi ajándékként. Nem min-
dennapi kézműves portékákkal, 
termékekkel találkozhatnak ilyen-
kor, amelyeket helyi és környékbeli 
kézművesek alkottak.  

November 26-án, szombaton 
Adventi női körre várják a 16 éven 
felüli hölgyeket, asszonyokat. A 
kedvelt programon asztaldíszek, 
kopogtatók, karácsonyi tárgyak 
készülnek. 

A hónap utolsó rendezvénye no-
vember 30-án, szerdán, 18 órakor 

lesz. Skoperda Nóra és Nagy Ger-
gő irodalmi-zenés estje várja az 
érdeklődőket a Petőfi Klub kereté-
ben, Verseitek dallama címmel. Az 
igazgató kéri, hogy részvételi szán-
dékukat a programokon jelezzék a 
76/466-843-as telefonszámon. 

Végezetül, decemberi előze-
tesként Kovács-Csonka Szilvia 
elárulta, hogy három év kihagyás 
után, idén újra Hangolódó címmel, 
jótékonysági esttel készülnek a 
karácsonyra. 

Megtelt a Jankovszki Ferenc Koncertterem október 22-én, szom-
baton este a zeneiskolában. Mesterek és tanítványok címmel 
tanári hangversenyt szervezett a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád 
Alapfokú Művészeti Iskola. A műsort és az est tematikáját Szeri-
né Bíró Ágnes állította össze. 

A megjelenteket Kis-Fekete Vil-
mos igazgató köszöntötte, aki 

utalt arra, hogy az előttünk álló 
időszak sajnos nem lesz egyszerű. 

– Az összes lehetőséget megra-
gadva, koncertekkel kedveskedünk 
önöknek és koncerteket kínálunk 
ahhoz, hogy mindenki töltekezni 
tudjon arra az időszakra, amikor 
sajnos ez egy kicsit ritkább lesz. Jó 
szórakozást kívánok mindenkinek 
az este minden egyes pillanatához, 

és kívánom, hogy olyan jó szívvel 
fogadják, ahogyan a próbákon, a 
felkészülés során a kollégák és nö-
vendékek dolgoztak azon, hogy ma 
minden szép legyen és jól sikerül-
jön – fogalmazott. 

Retkes Krisztina, Magya-
ri-Benkő Gabriella és Sejben 
Ilona nyitották meg az eseményt, 
akikről – és a továbbiakban az 
összes fellépőről – részletesen 
mesélt az est háziasszonya, Répa 
Mónika. A fellépő mesterekről és 
tanítványaikról sok olyan informá-
ciót hallhatott a közönség, amelye-
ket eddig talán nem ismert, illetve 
az elhangzott művekről és a zene-
szerzőkről is ismertetővel szolgált. 

A zenei repertoár nagyon élénk 
és sokszínű volt, a bő egyórás 
műsorban több zenei korszakból 
válogatták a műveket és a kon-
cert során több felemelő pilla-
natot is átélhetett a közönség. A 
zárószám – többedik alkalommal 
– az ütősöké volt, akik szó szerint 
megadták a ritmust a szombat es-
tének, amit a megjelentek hatal-
mas, szűnni nem akaró vastaps-
sal jutalmaztak. 

 Z. A.

Mesterek és tanítványok
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Szeretem a kézimunkát, az agyag illatát
Kiskunfélegyháziként nagyon sokan találkoztunk már Dobos Zsu-
zsanna népi kerámiáival, megcsodálhattuk állatfigurás használa-
ti tárgyait, kaspóit, tálait, tányérjait és megannyi kézzel készített 
csodáját, amelyek feltűnnek az adventi vásárokban és akár a 
Libafesztiválon is. Sokszor hiába keressük a tárgyakon a nevét, 
mert ahogyan meséli, egész egyszerűen elfelejti a szignóját rá-
tenni azokra. Tagja a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek 
Egyesületének, viszont nem szereti, ha művésznek nevezik. Bé-
kés örömöt él meg az alkotásban és abban, hogy naponta beül-
het a fazekasműhelyébe. Szereti az állatokat, sokszor – mondja 
– jobban, mint az embereket. 

A múltjáról érdeklődve megtudtuk, 
hogy nem készült erre a pályára 
soha, pusztán egy kerámiaszak-
kört látogatott általános iskolás-
ként a Batthyányban, amit Dobó 
Irma tanárnő vezetett. Mindig 
arról álmodozott, hogy nagy gaz-
dasága lesz felnőttként, rengeteg 
állattal. Egy dologban már akkor 
biztos volt: soha nem szeretne 

egy irodában dolgozni, íróasztal 
mögött, papírokkal körbevéve. 
Az érettségi után élelmiszeripari 
főiskolára jelentkezett, de a sors 
felülírta a terveket, amikor néhány 
héttel az érettségi után súlyos au-
tóbalesetet szenvedett. Felépülése 
után a főiskola már nem adta meg 
neki azt az örömöt, amire vágyott. 
Viszont egy kerámiaszakkör a 

művelődési központban igen. Ma 
is hálával gondol annak vezetőjé-
re, Ónodiné Nyisztor Enikőre, 
aki ablakot nyitott számára erre 
az örömforrásra és később az is-
kolaválasztásban is segítette. Így 
került Mezőtúrra, ahol tovább bő-
vítette tudását a témában.

– Szeretem az aprólékos kézi-
munkát, az agyag illatát és legfő-
képpen azt, hogy nem egy irodában 
ülök. Én nem tartom magam mű-
vésznek, nem születtem annak és a 
felmenőim között sincsen egy sem. 
Egyszerűen ez így lett. Nem tudom, 
hogy manapság lehet-e sok pénzt 
keresni kézművesként, de nem is 
érdekel különösebben. Szeretem és 
türelmem van hozzá, ennek köszön-
hetem azt, amim van. Hajlamos va-
gyok elodázni dolgokat, ösztönösen 
hiszem, hogy majd lesz valahogy. 

Nem akarok kifelé élni. A kerámiák 
a magam egyensúlyáért születnek. 
Néha elgondolkodom azon, hogy 
ez vajon önzés-e. Mindenesetre én 
egy boldog ember vagyok – vallotta 
meg Zsuzsanna.

Megrendelésekre is dolgozik, 
szabadidejében pedig tölti a kész-
leteit. Folyamatosan alkot. Az át-
tört, aprólékos népi motívumok a 
kedvencei, szívesen dolgozik más 
kultúrák mintáival, figuráival is, de 
tapasztalata szerint a magyar em-
berekhez a terrakotta színű, írókás 
tárgyak állnak a legközelebb.  

Két leány édesanyja, ők szoktak 
és szeretnek is segíteni neki, de 
nem tervezik, hogy ezt a szakmát 
választják. Nem titkolja, hogy, a ke-
rámiákból, a kézművességből meg-
élni ma nem egyszerű. A helyzet 
pedig a jelenlegi gazdasági körül-

Zita az idáig vezető utat így 
összegzi: kellett az anyagi biz-
tonság, amit az alkalmazotti vi-
szony meg is adott, de érezte, 
hogy a lelke másra vágyik. Az-
tán volt egy sorsdöntő beszél-
getése az egykori főnökével 
arról, hogy mivel tudunk nyo-
mot hagyni a világban földi lé-
tezésünk után, és rájött, hogy 
számára ez a fotózás. Erre a 
beszélgetésre – mondja – azó-
ta is gyakran visszagondol.

– Mi fogott meg a 
portréfotózásban?

– Szeretem a benne rejlő hu-
mort és hogy kapcsolatokat 
teremthetek általa. A portréfo-
tózásban mindenekfelett a kap-
csolódás, ami a legfontosabb. 
Ráérezni a személyiségre, a mo-
tivációra és ezt megjeleníteni úgy, 
hogy az is megjelenjen, ahogy mi 
látjuk a modellt.

– Hogy került képbe a 
kutyafotózás?

– Nekünk is van két kutyánk. A 
fotográfusképzés kezdetével adta 
magát, hogy itt vannak ők állandó 
modellként. Gyorsan ki is derült, 
hogy jóval nehezebb téma ez, mint 
messziről tűnik, mégsem éreztem 
egy percig sem, hogy ne lenne tü-
relmem újra és újra megörökíteni 
a gyönyörű kutyaszempárokat.

Az emberek egészen máshogy 

működnek, mivel nekik van egy 
kialakult kép a fejükben maguk-
ról, a testükről, az arcukról. Ezek-
től a gátaktól nehéz szabadulni.

A kutyák igazi pózerek a sze-
mélyiségük mégis zabolátlanul 
van jelen a fotókon. A közös fotó-
zásokon tudják, hogy most valami 
más fog történni, mint a megszo-
kott napokon. A kutyus a gazdi-

ra figyel, én pedig megörökítem 
azokat a pillanatokat, érzelmeket, 
melyek ott vannak köztük. Ha úgy 
tetszik, motiválják egymást: job-
ban feloldódnak az emberek is, 
amitől a viszontlátott képi világ 
valóságosabb, kliséktől mentes 
lesz.

– Melyik volt eddig a legked-
vesebb fotózásod?

– Felkértek egy alomfotózásra, 
amikor hat, héthetes kis szőr-
gombolyagokról kellett képeket 
készítenem. Egy ilyen jellegű fo-
tózás nem egyszerű feladat, de a 
kölykök játékossága és a humor, 
– ami elengedhetetlen összetevő-
je a kutyás létnek – felejthetetlen 
élménnyé varázsolta ezt a dél-
utánt. Ebből is látszik, hogy nem 
kell trükköket tudnia az állatnak a 
kamera előtt, mindegyikük igazi 
egyéniség egytől egyig.

– Tagja vagy egy szegedi fo-
tós közösségnek. Mi a közös 
munka célja?

– A csoportunk neve E539, ami 
az analóg fotográfiában haszná-
latos fixírsó, azaz a nátrium-ti-
oszulfát (Na2S2O3) élelmiszer-
ipari képletéből ered. Kis Péter, 
egykori fotós tanárunk mellett 
Kocsír Anikó fényképész tár-
sam és én alapítottuk a közös-
séget, ami jelenleg 32 tagból áll. 
Nagyon fontos számunkra a de-
mokratikus alapokon nyugvó mű-
ködés, így minden csapattagra 
egyenlőként tekintünk, mindenki 
véleménye és részvétele nagyon 
fontos. Mi egymástól és egymá-
sért szeretnénk tanulni a közös 
nyelvünk, a fotográfia által. En-
nek érdekében minden félévben 
közösen kialakított témaháló 
mentén, neves külső előadók-
kal, fotográfusokkal szervezünk 
előadásokat, workshopokat. Ed-
dig egy nyilvános megjelenésünk 
volt, Szeged új képeslapjai cím-
mel. V. B.

A bankárból lett kutyafotós
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Varrógéppel varázsol mesevilágot
Több száz gyermeket tett már 
boldoggá csendeskönyveivel 
Herczeg Emese. A félegyházi 
oktató eleinte hobbiból varrt, 
ma már egyéni vállalkozóként 
váltja valóra a gyermekek ál-
mait. Munkáival jótékony cé-
lokat is szívesen támogat.

Emese varrás iránti szeretete 
nagymamájától ered, ő tanítot-
ta neki az első öltéseket, majd 
néhány éve megvette saját var-
rógépét, és maga is alkotásba 
kezdett. A hobbiból mára már 
egyéni vállalkozás lett, és a Mesi 
csendeskönyvei Facebook-olda-
lon bárki megnézheti az elkészült 
munkákat. 

– Az első könyvet 2017-ben a 
keresztfiamnak készítettem. Na-
gyon tetszett neki és a család-
tagoknak is, így elkezdtem a ro-
konoknak, ismerősök könyveket 
varrni. Az internetről gyűjtöttem 
ötleteket, és a közösségi médi-
ában tettem közzé az elkészült 
könyveket. Annyira tetszett az 
embereknek, és akkora volt rá 
az igény, hogy vállalkozást alapí-
tottam. Azóta már több száz gye-
reknek készítettem meglepetést 
– emlékezett vissza a kezdetekre 
Emese. 

Másfél éves kortól egészen 
óvodás korosztályig készülnek 
könyvek, egy nyolc oldalas munka 
elkészítése körülbelül hat-nyolc 

órát vesz igénybe. A gyermekek 
és szüleik több mint száz külön-
féle oldalból választhatnak, de 
Emese egyéni elképzeléseket is 
megvalósít. – Minden gyerek más, 
mást szeret, van, aki az állatokat, 
van, aki a járműveket, így mindig 
egyénre szabott és névre szóló 
munkákat készítek. A könyvek 
alapanyaga filc, figurás gombok-
kal, vasalható matricákkal díszít-
ve. A kézzel varrt foglalkoztatók a 
Montessori-módszer szerint ké-
szülnek, lehet bennük tépőzárakat 
illeszteni, cipzárt húzni, gombol-
ni, színeket párosítani, számolni, 

kirakózni, de a kisgyermekek azt 
is megtanulhatják, hogyan kell ci-
pőt befűzni vagy az óra állását le-
olvasni. A feladatok fejlesztik a fi-
nommotorikus készségeket, főleg 
az ujjak, a szemek és a száj ko-
ordinált mozgását. Amellett, hogy 
a gyerekek remekül szórakoznak, 
fejlődik a látásuk, tapintásuk, a 
gondolkodási és problémameg-
oldási készségeik – fogalmazott 
Emese. Hozzátette: népszerű a 
mágneses peca, a kukacos bújta-
tós, az állatos kukucskálós oldal, 
valamint a fogmosós állatkák, a 
hajfonó kislány és a cipőfűző is. 

A könyvek mellett közkedveltek a 
nyugtató hatású matatózsákok, a 
szundikendők és a textil gyermek-
szoba-díszek is. A legtöbb könyv 
születésnapra, névnapra vagy 
keresztelőre készül, de húsvétra, 
mikulásra és karácsonyra is so-
kan rendeltek már ajándékot.

– Közgazdász szakos oktató-
ként dolgozom Félegyházán, a 
tanítás után igazi kikapcsolódás 
és feltöltődés a varrás. Nemrégi-
ben édesanya lettem, így jóval ke-
vesebb idő jut a varrásra. Persze 
amint a baba és az időm engedi, 
szeretnék újra varrógép elé ülni 
és megvalósítani a gyerekek el-
képzeléseit – árulta el terveit.

Az elkészített munkák közül egy 
adománygyűjtésre szánt könyvre 
a legbüszkébb Emese. – Jótékony 
célokra is készítek könyveket, és 
hozzám is eljutott a gerincerede-
tű izomsorvadásban (SMA) szen-
vedő Zente híre, akiért néhány éve 
az egész ország összefogott. Egy 
licitcsoportba – melyben a kisfiú 
speciális kezelésére gyűjtöttek 
adományokat – tettem fel egy 
könyvet árverésre. Nagyon boldog 
voltam, amikor kiderült, hogy egy 
olyan anyuka vette meg, akinek 
szintén Zente nevű kisfia van, de 
a legnagyobb öröm az volt, ami-
kor sikerült Budapesten szemé-
lyesen átadnom a családnak a kis 
könyvecskét. Így egyszerre két 
gyermeknek segíthettem. G. E.

mények között még aggasztóbb. A 
rezsiköltségek, a fizetőképes keres-
let zuhanása nem kedvez a szakma 
képviselőinek sem. Egyelőre még 
megbecsülni sem lehet a változó 
körülmények hatásait a keresletre.

Az ifjúkori álmok a nagygazda-
ságról ugyan nem váltak valóra, de 
így is nagyon sok hobbiállata van 
Zsuzsannának. Rajong értük, min-
den nap az etetésükkel indul. Soha 
nem okozott problémát neki, hogy 
valóra váltsa lányai cicára, kutyá-
ra, tengerimalacra, vagy éppen 
csigára vonatkozó álmait. Munkái-
ban is sokszor visszaköszönnek 
az állatfigurák, motívumok. A napi 
etetés után jöhet a műhely, majd az 
egészségügyi okokból is indokolt 
speciális étrend alkotóelemeinek 
elkészítése. Maga süti a kenyeret, 
készíti a növényi joghurtokat. Mos-
tanra már-már hobbija az aszalás, 
fermentálás, befőzés… és élvezi is 
ezeket a tevékenységeket.

Dobos Zsuzsanna munkái 
megtekinthetők a Halasi út 16. 
szám alatt található kiállítóte-

remben, ahol jellemzően mun-
kaidőben fogadnak látogatókat. 
Ha kint van az út melletti táblá-

juk, bátran becsöngethetnek az 
érdeklődők. 

 Z. A. 



2022. november 4.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK12

Ötvenéves osztálytalálkozó

Ötven évvel ezelőtt végeztek az egykori Ének-Zenei Általános Is-
kola diákjai. Az intézmény a jelenlegi Fókusz Társasház helyén 
állt, majd életveszélyesnek nyilvánították és lebontották. Fél év-
század elteltével, szeptember 17-én újra találkoztak egymással 
az osztálytársak. Köhler Éva, az esemény szervezője mesélt az 
összejövetel részleteiről. 

– 1964-1972 között jártunk a ma 
már nem létező intézménybe. Az 
osztálylétszám 25 főből állt, akik-
ből nagy örömünkre 19-en részt is 
vettek a találkozón. Kiváltságosnak 
érezhettük magunkat, hiszen egy-
kori tanárunk, Papdiné Zsuzsika 
néni is el tudott jönni közénk. Nem 
mind a nyolc évet jártuk ezen a he-
lyen, ugyanis amikor hatodikosok 

lettünk, az épületet életveszélyes-
sé nyilvánították és átkerültünk a 
PG felső emeletére. Innen ballag-
tunk el 1972-ben. Kellemes pár 
órát töltöttünk el egymás társa-
ságában, ahol előkerültek a régi 
fotók, felemlegettük a számunkra 
kedves emlékeket. Megbeszéltük, 
hogy innentől kezdve igyekszünk 
évente találkozni.  V. B.  

Mintegy 70 zarándok gyűlt össze október 22-én, szombat reggel 
a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Templom előtt, hogy 
együtt induljanak el a Berecz Skolasztika tiszteletére megtar-
tott X. jubileumi gyalogos zarándoklatra. 

Berecz Erzsébet Celldömölkön 
született 1898-ban, s már gyerek-
korában kitűnt segítőkészségével 
és a többiek iránti jó szándékával. 
1914-ben, amikor kitört az I. vi-
lágháború, ápolónőként dolgozott 
a vöröskereszt szolgálatában, 
sebesült katonák mellett. Később 
Tiszaugra került, ahol lelkesen 

vetette bele magát a munkába: a 
tanyákat járva ismerkedett meg a 
falu népével, akik javarészt írás-
tudatlan és hitükben is járatlan 
emberek voltak. Összegyűjtötte 
és hittanra, írni-olvasni, varrni, hí-
mezni tanította őket a Tüzes misz-
sziós iskolában, betegeket láto-
gatott, vasárnaponként prédikált, 

missziókat szervezett. Csodálato-
san jó kommunikációs képességei 
voltak – a gyerekektől kezdve a 
legényeken át az idős emberekig, 
mindenkivel szót értett, kedves és 
mosolygós volt, úgy tudott beszél-
ni, hogy lekötötte a figyelmüket. 
Veleszületett pedagógiai érzéke 
volt. 

1924-ben bencés obláta lett, 
vagyis a világi harmadrend tagja, 
ekkor kapta a Skolasztika nevet. 
Innentől kezdve az foglalkoztatta, 
hogy egy oblátaházat hozzon lét-

re, ahol néhány társával együtt 
élve, önállóan végezheti tovább a 
missziós munkát. 1927-ben álma 
megvalósulhatott, a tiszaújfalusi 
(ma Tiszaalpár) régi majorsági 
házban kezdett új életet három 
oblátatestvérével. Egy év múlva a 
pápa engedélyezte a Szent Bene-
dek Leányai Társaság létrejöttét.  

Betegsége 1931-től mindinkább 
elhatalmasodott, 1932. október 
20-án budapesti missziós házuk-
ban költözött el ebből a világból. 

Amit Skolasztika elvetett, né-
hány év alatt szárba szökkent, 
1950-ben 48 nővér működött 9 
házban (többek között Csépán, 
Szarvason, Budapesten). A szerze-
tesrendek feloszlatása sem tudta 
megszüntetni azt, amit Skolasztika 
elkezdett: a közösség az illegalitás-
ban is gyarapodott. 1990-ben a kö-
zösség újra indult Pannonhalmán, 
1992-től pedig az alapítás helyén, 
Tiszaalpáron működik újra. 

Berecz Skolasztika boldog-
gá avatási eljárása folyamatban 
van, bízunk abban, hogy mi-
nél hamarabb a szentek között 
tisztelhetjük! 

 Szudóczkiné Barna-Pap Rozália 

Pszichológushoz 
menni jó dolog 
Szeptember elsejétől új pszichológusa van a Kiskunfélegyházi 
Egészségfejlesztési Irodának – tudtuk meg Tóth Katalin veze-
tőtől. Mint mondta, Gulyásné Kis Adelina nagyon motiváló sze-
mélyiség, akit Modok Ágnes, korábbi pszichológus munkatárs 
távozása után kértek fel a pozíció betöltésére. 

Adelina szerint pszichológushoz 
menni jó dolog. Ezt – fogalmazott 
– azok az emberek teszik meg, 
akik konstruktívan próbálnak 
hozzáállni a saját életükhöz, pszi-
chés fejlődésükhöz. Bármilyen 

életvezetési elakadással, 
életszervezési, akár mun-
kahelyi nehézséggel, biza-
lommal fordulhatnak hozzá 
a félegyháziak, de egyéni 
autogén tréningeket és vá-
randósok számára relaxá-
ciós foglalkozásokat is tart 
a gyász- és veszteségfeldol-
gozás és krízisintervenció 
mellett. Adelinát reggel 8 és 
16 óra között hívhatják hét-
köznapokon, a 06-20/230-
76-34-es telefonszámon, 
ahol időpontot egyeztet-
hetnek a pszichológussal. 
A szakember hozzátette: 

azoknak is próbálnak elérhető 
megoldást találni, akik valamiért 
akadályoztatva vannak az ottho-
nuk elhagyásában: online is elér-
hetőek a tanácsadások, amelyek 
díjmentesek. 

Jubileumi zarándoklat
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Sikerkönyvek 
A Bookline, az ország legnagyobb 
könyves webáruháza 2010 óta 
teszi közzé sikerlistáját, ami be-
mutatja, hogy az adott hónapban 
milyen könyveket kerestek legin-
kább az olvasók. A legutolsó top-
listából válogattunk olyan kiadvá-
nyokat, amelyeket megvásárolt a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és 
kölcsönözhetőek.

Az olvasásnak számos előnyét 
ismerjük: kitűnő szabadidős te-

vékenység, hozzájárul tudásunk, 
műveltségünk gyarapodásához, 
segít abban, hogy a bennünket 
foglalkoztató problémákat új né-
zőpontból vizsgáljuk meg. Béres 
Judit irodalomterápiás kéziköny-
ve a laikusok számára is érthető-
en szól e segítőmódszerről. Izgal-
mas önismereti utazásra visznek 
a konkrét példák, a könyvajánlók 
és a gyakorlatok.

Tomor Anita újabb tündérme-

sével örvendeztette meg rajon-
góit, megjelent az Imádlak, Los 
Angeles! folytatása, a Szeretlek, 
Hawaii! Az írónő kedvenc időtölté-
se az utazás, számos helyen járt 
már családjával, így képzeletben 
a főszereplőkkel együtt fedez-
hetjük fel a csodás látnivalókat. 
A könnyed, romantikus történet 
krimivel fűszerezve letehetetlen 
olvasmány.

A Kossuth Kiadó néhány éve 
indította el Ikonikus nők című 
sorozatát, amellyel inspiráló höl-
gyekről emlékezik meg. Nyomon 
követhetjük az idén 155 éve szü-
letett Marie Curie életét, aki a 
világon elsőként kapott kétszer 

Nobel-díjat a fizika és a kémia 
területén végzett munkájáért. A 
lebilincselő mű minden korosz-
tálynak ajánlható, hiszen a lengyel 
tudós jó példa a fiataloknak szor-
galomban, kitartásban, az időseb-
beknek pedig lelkierőt ad.

KÖNYVTÁRSAROK

Márton-napi mulatság
2022. november 11-én, pénteken 15 órás kezdettel Már-
ton-napi délutánra várják a családokat a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban.

A legenda szerint 
Szent Mártont, a be-
tegek és az elesettek 
segítőjét püspökké 
szerették volna avatni, 
azonban ő – szerénysé-
géből adódóan – vissza 
akarta ezt utasítani 
és a libák között bújt 
el. Az állatok azonban hangos-
kodásukkal elárulták a szent 
embert, akit végül püspökké 
szenteltek és bőséges lakomá-
val vendégeltek meg. A novem-
ber 11-én ünnepelt Márton-nap 
ebből a legendából indult útjára 
és teljesedett ki a népi hagyo-
mányokban. Ezen a napon nagy 
mulatozás kíséretében ünneplik 
meg az aratás végét, sült libát 
és újbort fogyasztanak, illetve 
a babonásabbak a téli időjárást 
és szerencse elérésének titkát 
is meg tudják jövendölni. 

Habár végtelen mulatozásra 
nem kell számítani, a művelő-
dési központ Márton-napi dél-
utánja ugyanazt a jókedvű és 
pezsgő légkört szeretné elérni, 
ami magát az ünnepet is jellem-
zi. A 15 órakor induló rendezvé-
nyen kézműves foglalkozással 
várják a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt, ahol az ünnepnaphoz 
köthető aranyos tárgyakat ké-
szíthetnek a résztvevők a műve-

lődési központ munkatársainak 
és a Kiskunfélegyházi Grafikai 
Kör tagjainak segítségével. A 
kézműveskedés mellett sok-
színű társasjáték-választékkal 
várják a játszani vágyó csalá-
dokat a Félegyházi Társasjáték 
Klub tagjai, modernebb köntös-
be öltöztetve a Márton-naphoz 
kötődő népi játékok hagyomá-
nyát. Az aktív programok után 
18 órakor mindenki megpihen-
het egy kicsit, és megtekintheti 
a Profi-L bábszínház előadásá-
ban „A csizmás kandúr” című, 
kalandokkal átszőtt bábjátékot. 
A délután folyamán természe-
tesen senki sem marad éhen: 
az ünnepi lakomához kapcsoló-
dóan a Mirtus sütöde libateper-
tős pogácsával várja a részt-
vevőket, amelyek a rendezvény 
ideje alatt megvásárolhatók a 
helyszínen. Belépőjegy 500 Ft/
fő, kivéve a Márton nevű le-
gényeknek, akiknek a belépés 
ingyenes. 

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

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

Legyél fény 
az éjszakában! 
Mintegy 200 kerékpáros és futó látogatott el a Legyél fény az 
éjszakában! elnevezésű közlekedésbiztonsági rendezvényre ok-
tóber 29-én, délután. Az akcióval a Kiskunfélegyházi Rendőrka-
pitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a megfelelő kivilágítás 
fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az országos Látni és látszani kam-
pány részeként első alkalommal 
rendezték meg a Legyél fény az 
éjszakában! című közlekedésbiz-
tonsági rendezvényt Kiskunfélegy-
házán. Ez alkalomból futókkal és 
biciklisekkel telt meg a Petőfi-tér 
október 29-én. Az őszi-téli idő-
szakban jelentősen romlanak a 
látási viszonyok, korábban sötéte-
dik és a ködös, párás időben jelen-
tősen romlik a láthatóság. A gya-
logosok, a futók és a kerékpárral 
közlekedők ebben az időszakban 
fokozottan ügyeljenek a láthatósá-
gukra és gondoskodjanak a meg-

felelő kivilágításáról – hívták fel 
a szervezők a figyelmet, ugyanis a 
sötétben világítás nélkül futó sze-
mély és kerékpáros láthatatlan az 
autósok számára.

A kivilágított futók és biciklisek 
egy 3,5 kilométeres távot tettek 
meg közösen, a Petőfi-térről in-
dulva a Kossuth utcán és a Majsai 
úton haladva. A résztvevők látha-
tósági ajándékcsomagot kaptak a 
balesetmegelőzési bizottság jó-
voltából. A kampány sikeressége 
remélhetőleg ahhoz is hozzájárul, 
hogy még kevesebb baleset legyen 
a városban. G. E.
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Van, aki kényszerből, más meggyőződésből, felelősségérzet-
ből kötelezi el magát a tudatos és takarékos energiahasználat, 
mértékletes vásárlás mellett. Félegyháza lakosait ezúttal arról 
kérdeztük, mit tesznek saját, személyes életterükben a költ-
ség- és energiahatékonyság érdekében. 

Zsámbok i 
Tímea (42): 
– Egy fokkal 
csökkentet-
tük a hőmér-
sékletet a 
termosztá-
ton, és ezen 

a télen várhatóan többet fogjuk 
használni a kandallót. Az elektro-
mos berendezések – például fa-
gyasztóláda, hűtő, számítógép, 
villanybojler – napi energiafo-
gyasztását ellenőriztük, amelyik-
nél nagyobb mértékű fogyasztást 
tapasztaltunk, azt kikapcsoltuk, 
vagy elgondolkozunk azon, hogy 
korszerűbbre cseréljük.

Tetőzi Csil-
la (29): – Én 
találékony-
sággal spó-
rolok: igyek-
szem a 
lehető leg-
több dolgot 

újrahasznosítani, magam megcsi-
nálni, nem vásárolni feleslegesen. 
Kiszámolom az előre a tervezhető 
költségeket, és fontossági sorren-
det állítok fel. Tudatosan igyek-
szem nem stresszelni magam és 
másokat a kiadások miatt, mert 
ez nem old meg semmit. Globáli-
san kell gondolnunk a jövőnkre. 
Szerintem nagyon fontos, hogy 
kevesebb energiafelhasználással 
is tudjuk élvezni az életet! Nálunk 
például a hosszú téli estéket és az 
ünnepeket gyertyák teszik hangu-
latosabbá. Gyökeres változást 
összefogással és helyes érték-
renddel tudunk elérni.

Gyimesi Ta-
más (30): – 
Kisebb odafi-
gyeléssel és 
szokásaink 
megváltozta-
tásával sok 
dolgon tu-

dunk spórolni. Például, csak ott 
kapcsoljuk fel a fényeket a lakás-
ban, ahol éppen tartózkodunk. A 
televíziónak és számítógépnek 
sem kell folyamatosan bekapcsol-
va lennie. Sokkal kevesebbet fo-

gyaszt egy kis rádió vagy egy le-
mezjátszó. Sőt, még ezeket is 
kizárhatjuk, ha elmélyülünk gon-
dolatainkban, relaxálunk, olva-
sunk. Ezek nem kerülnek pénzbe. 
Étterem helyett egy közös főzés 
is remek kikapcsolódás. Rengeteg 
költségkímélő recept lelhető fel 
az interneten, amik kevés alap-
anyagból készülnek, de mégis 
nagyszerűek. Sajnos még ma is 
sok ételt dobnak ki az emberek a 
túlvásárlás miatt, csak annyit ve-
gyünk, amennyire szükségünk 
van! Házon kívül is tudunk spó-
rolni, aki teheti, járjon kerékpár-
ral. Kikapcsolódás miatt sem kell 
mindig külföldre utazni, hiszen 
rengeteg hazai látványosság és 
lehetőség akad, ezzel is támogat-
va a belföldi turizmust.

Isán András 
(53): – Eddig 
is odafigyel-
tem az 
ésszerű vá-
s á r l á s r a , 
eszközhasz-
nálatra. Most 

még inkább ezt a szemléletet kö-
vetem. Amit nem használok, kihú-
zom az áramkörből, a feleségem-
mel többet főzünk otthon, 
minthogy étteremben menüz-
zünk. A munkanapjaimon törek-
szem kerékpárral járni, csak ha 
nagyon szükséges, akkor veszem 
elő az autót. A feleségem rend-
szeresen nézi az akciós terméke-
ket. A lakásfelújításhoz szükséges 
alapanyagoknak szinte napi áruk 
van, ezért ami ma jó áron van, 
megveszem, mert lehet, hogy hol-
nap már több ezer forinttal többe 
kerülne.

Patyi Gábor 
(28): – Még 
nem érzem a 
bőrömön a 
v á l s á g o t , 
mert eddig is 
odafigyelve, 
csak a szük-

séges dolgokat vásároltam meg. 
Ésszerű határokon belül veszek 
alapanyagokat a főzéshez, nem 
szoktam háztartási szereket sem 

felhalmozni. Annyit veszek min-
denből, amennyire éppen akkor 
szükségem van.

Tapodi Ist-
ván (26): – 
Arra odafi-
gyelek, hogy 
az éppen 
nem hasz-
nált elektro-
nikai eszkö-

zöket nem hagyom bedugva, 
például a telefontöltőt kihúzom, 
ha már feltöltődött a mobilom. 
Eddig előfordult, hogy égve hagy-
tam a villanyt a helyiségekben, 
már ebben is tudatosabb vagyok. 
A hosszabbítót is áramtalanítom, 
ha nincs rá szükségem. A laká-
som elhelyezkedésével szeren-
csés vagyok, mert az alattam 
lakó is rendesen fűt, így ez is 
könnyítés. Az élelmiszervásárlá-
somat csökkentettem, mióta egy 
büfét üzemeltetek. Bent szoktam 
enni.

Orbán Ká-
roly (42): – 
A városban 
nehéz a par-
kolás, ezért 
ha tehetem, 
kerékpárral 
közlekedek. 

Eddig sem szerettem gyakran 
boltba járni, egyszerre több napra 
vásárolok, mindenből nagyobb 
mennyiséget tárazok be. Figyelem 
az akciós termékeket, egyre job-
ban átálltam a háztáji termékek 
beszerzésére. Ezt spórolásnak 
gondolom, mivel hetente mennek 
fel az árak. Ritkán főzök, mert 
vagy menüzök, vagy az anyukám-
nál eszem. Arról már korábban 
gondoskodtam, hogy a házam fű-
tési rendszere energiatakarékos 
legyen. Ameddig nincs nagyon hi-
deg, a napelemről működtetett 
légkondicionálóval fűtök, ha ke-
ményebb az időjárás, akkor be 
tudom indítani a gáz és a vegyes 
tüzelésű kazánomat is.

Dr. Tóth 
Máté (39): – 
Az energia-
szektorban 
d o l g o z o m, 
ezért tudato-
sabban élem 
az életemet. 

A sok kicsi, sokra megy elvet kö-
vetem. Például apróság, de a hó-

nap végén észrevehető különbsé-
gek adódnak abból, ha a 
telefontöltőt kihúzzuk a konnek-
torból. A következő lépés, az 
energiahatékony berendezések 
megvásárlása, amik jelen eset-
ben súlyos anyagi terhet róhatnak 
ránk, de hosszútávon megtérül-
nek. Fontos kitérnem az épület-
szigetelés meglétére, illetve mi-
nőségére is. Azt mondják a 
mérnökök, hogy ez akár 10-50 
százalékot is jelenthet a kiadása-
ink csökkentésében. Érdemes 
megvizsgálni a nyílászárók hőtar-
tó képességét is, mert ez is hoz-
zátesz ahhoz, hogy kevesebbet fi-
zessük, de jobb legyen a 
komfortérzetünk. Aki rendelkezik 
elegendő tőkével, javaslom a 
hőszivattyús fűtésrendszer kiépí-
tését. Úgy látom, hogy Félegyhá-
zán egyre több napelemmel ellá-
tott ingatlan van. Ez is egy lépés 
az energiák korszerűbb hasznosí-
tása érdekében. Van arra is lehe-
tőség, hogy úgynevezett helyi 
energiaközösségeket hozzanak 
létre a napelemes rendszert mű-
ködtetők, vagyis a felesleges ára-
mot el tudják adni annak, akinek 
nincsen. Én ezekben látom a jö-
vőt és el tudom képzelni, hogy 
hamarosan akár önkormányzati 
szinten is bevethető gyakorlat 
lesz. Érdemes odafigyelni arra is, 
hogy a vállalkozásukat otthonuk-
ban gyakorlók – például fodrá-
szok, szerelők… – külön mérőó-
rát használjanak magán és üzleti 
célra. A jövőben pedig még in-
kább érdemes lesz a technikai 
újításokra figyelni, mert a gazda-
ságosság és a fenntarthatóság 
felértékelődik.

Buriné Tóth 
B a r b a r a 
(44): – He-
tente vásáro-
lunk, és meg-
szabunk egy 
ésszerű ösz-
szeghatárt, 

amit nem lépünk túl. Természete-
sen figyelem az akciókat, emellett 
a különböző üzletek telefonos 
applikációjának használatával to-
vábbi kedvezményekhez jutunk. 
Külön főzős praktikám nincs, az 
évek alatt kitapasztaltam melyik 
étel mennyire fogy nálunk, ehhez 
igazítom a hozzávalókat.
 V. B. 

Körkérdés – Ön hogyan spórol?
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Diákolimpiai döntőt rendeztek
Serdülő szabadfogású birkózó Országos Diákolimpiai Döntőt 
rendeztek október 23-án, vasárnap a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban. Az eseményen megjelent Csányi József polgár-
mester, Balla László alpolgármester, Szamosi Endre képviselő, 
sporttanácsnok, Lőrincz Tamás négyszeres Európa-bajnok, világ-
bajnok, a tokiói olimpia aranyérmese, a KIMBA szakmai igazga-
tója, a versenyen a Magyar Birkózók Szövetségének képviselője, 
dr. Réczi László olimpiai, világ- és Európa-bajnok bronzérmes bir-
kózó, 1977. világbajnoka és Veszelszki Dániel, a verseny elnöke, 
nemzetközi bíró.

Csányi József polgármester váro-
sunk egyik legjelentősebb sportjának 
nevezte a birkózást. Elmondta, hogy 
számos fiatal készül fel évről-évre a 
versenyekre és találta meg szenve-
délyét a birkózásban. – Nagy öröm 
a város számára, hogy egy ilyen ran-
gos versenynek adhat helyet, és azt 
is nagy öröm látni, hogy ennyi tehet-
séges fiatal jelent meg itt és méret-
teti meg magát – fogalmazott.

Balla László alpolgármester el-
mondta, hogy a helyi birkózó spor-

tegyesület versenyzői évek alatt 
olyan kimagasló eredményeket 
értek el, amelyeket nem lehet el-
ismerés nélkül hagyni. Arra kérték 
a szakosztály vezetését, hogy né-
hány nevet emeljenek ki a verseny-
zők közül, akiket itt a megnyitón 
jutalomban részesítenek. Ennek 
alapján idén 7 sportolót válasz-
tottak ki. Hozzátette: bízik benne, 
hogy a jövőben közülük nemzetkö-
zi megmérettetéseken képviselhe-
tik hazánkat. 

Az elismeréseket Csányi Jó-
zsef polgármester nyújtotta át a 
sportolóknak:

Tapodi Rebeka utánpótlás-vá-
logatott 10. helyezettnek, az idei 
Gymnasiade versenyzőjének; Bá-
rány-Almási Bianka magyar baj-
noknak (66 kg); Biblia Róbert ma-
gyar bajnok, utápótlás-válogatott, 
a római U17-es világbajnokság 
8. helyezettjének; Czakó Zoltán 
magyar bajnok, utánpótlás-váloga-
tott, a zágrábi világbajnokság 10. 
helyezettjének; Tapodi Norbert 
kötött- és szabadfogású magyar 
bajnoknak; Széchenyi Kornél 
magyar bajnok, kötöttfogásban 
diákolimpiai bajnoknak és Hideg 
Balázs szabadfogásban magyar 
bajnoknak.

Az átadások után a diáko-
limpiai eskütétel következett, 
amelynek szövegét Czakó Zoltán 
mondta el.

Lőrincz Tamás emlékeztetett 
arra, hogy jövőre a serdülő Euró-
pa-bajnokságnak ad otthont Ma-
gyarország, és bízik benne, hogy 
ennek szellemében versenyeznek 
ma fiatalok. – Majd meg fogjátok 
tapasztalni, hogy egy sportoló éle-
tében az egyik legszebb és legfon-
tosabb dolog egy hazai világverse-
nyen szőnyegre állni és ott, hazai 
környezetben a dobogó legfelső 
fokán a himnuszt hallgatni. Ez egy 
fantasztikus dolog. Remélem, hogy 
ennek szellemében fog minden-
ki versenyezni. Mindenkinek sok 
sikert kívánok a mai napra és ké-
szüljetek a jövő évre! – mondta az 
olimpiai bajnok. 

A versenyen egy arany- és egy 
ezüstérmet sikerült itthon tartani. 
A 85 kg-os súlycsoportban diá-
kolimpiai bajnoki címet szerzett 
Czakó Zoltán, miután minden el-
lenfelét magabiztosan legyőzte, 
az ezüstérmet pedig Bátyai Do-
rián érdemelte ki a nehézsúlyúak 
között.

Az öt évtizedes fennállás ap-
ropóján rendezték meg októ-
ber 8-án, Pestszentlőrincen a 
Jubileumi Utánpótlás Magyar 
Bajnokságot. A versenyre 15 
szervezet 55 sportegyesüle-
téből 300 versenyző adta le 
indulási szándékát. Erős me-
zőnyben ismét remekeltek a 
félegyházi karatékák – mond-
ta el lapunknak Kurucz László 
edző. Félegyháza hírnevét hét 
harcos öregbítette: Kurucz 
László Botond és Kurucz Máté 
Hunor – 1. hely, Gáll Levente, 
Molnár Milán és Szabó Áron – 
3. hely, valamint Szanik Dáni-
el és Szőke Zoltán.

50 éves a magyar karate
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Városunk területe már a középkor-
ban is lakott volt, de a török hódí-
tás idején a környék elnéptelene-
dett. 1743-ban érkeztek ide – főleg 
a Jászságból – új betelepülők, ösz-
szesen 218 család. Az első plébá-
nos június 2-án tartotta az első mi-
sét, ekkor még csak egy egyszerű 
kis fatemplomban. 

Ehhez a dátumhoz kapcsolódóan ün-
nepelte meg Kiskunfélegyháza 1943-
ban a betelepülés 200. jubileumát. A 
II. világháború rányomta bélyegét a 

rendezvényre. Nem tartottak többnapos, ide-
genforgalmi látványosságokkal tarkított ünnep-
ségsorozatot, a város csak szerényebb, csön-
desebb, ugyanakkor bensőségesebb formában 
emlékezett meg a jeles eseményről.

1943. június 3-án, áldozócsütörtökön reg-
gel a Hősök-szobrának megkoszorúzásával 
kezdődött az ünnepség. Ezt követően a Szent 
János-téren, az egykori kis fatemplom helyén 
felállított szabadtéri oltárnál 9 órakor ünnepi 
szentmisét celebrált dr. Pétery József váci 
megyéspüspök a kivonult katonaság, iskolások 
és a több ezer hívő előtt. A mise keretében 
Rozsnyai Béla polgármester az oltár előtt 
letérdelve elmondta a saját maga által meg-
fogalmazott imádságát, amelyben hálát adott 
Istennek a város elmúlt két évszázadáért, és 
amellyel a települést – benne az egyéneket, a 
családokat és az intézményeket – Jézus Szent-
séges Szívének oltalmába ajánlotta. Mind a 
misét, mind az azt követő, a városháza dísz-
termében megtartott ünnepi közgyűlést han-
gosítóberendezés segítségével hallgathatták a 
távolabb állók is. 

A díszközgyűlésen a polgármester egy, az 
ősök emléke előtt tisztelgő, művészien kiállí-
tott okiratot adott át annak a négytagú küldött-
ségnek, amely Jászfényszaru üdvözletét hozta. 
Ezután Kanizsai Nagy Imre városi műszaki 
tanácsnok és Mezősi Károly tanítóképzőinté-
zeti igazgató tartott előadást a város múltjáról, 
történelméről és fejlődéséről. Ezt követően a 
meghívott vendégek közül néhányan – a váci 
püspök, Endre László alispán, a szomszédos 
települések képviselői – meleg szavakkal kö-
szöntötték a jubiláló Félegyházát. A Korona Ét-
teremben közös ebéd zárta a rendezvényt. Dél-
után a középiskolások sportpályára tervezett 
tornabemutatóját sajnos elmosta az eső, de az 

esti, a Korona Szálló nagytermében megtartott 
hangverseny nagy sikert aratott. Itt a levente-
zenekar mellett a különböző iskolák – Cons-
tantinum Leánynevelő Intézet, Tanítóképző, 
Reálgimnázium, Polgári Fiúiskola – énekkarai 
léptek fel. A műsorban Móra Ferenc és Petőfi 
Sándor költeményei is helyet kaptak.

Az 1943. évi ünnepség külső látványosságai 
tekintetében nem vehette fel a versenyt a ko-
rábbi Kiskun Napok rendezvényeivel, de ez nem 
is lehetett, nem is volt cél a világháború árnyé-
kában. A komoly, befelé forduló, vallási jellegű, 
kisebb költségvetésű megemlékezés jobban 
tükrözte a lakosság aktuális lelkiállapotát is.

 Ónodi Márta
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151515151515„Itt van Ősz itt van újra”! – Felújított és új számítógépek a legjobb árakon!
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