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Buriné Tóth Barbara és Buri Gergely házasságát gazdag gyermek-
áldással pecsételte meg a sors. Hat gyermekük közül a legidő-
sebb 20 éves, a legfiatalabb héthónapos. A ház asszonya ren-
geteg tennivalója mellett szívesen fogadott bennünket takaros 
házukban. Itt minden szegletnek megvan a maga története. Dóra 
Zia például a konyhában látta meg a napvilágot… 

Többek között ez a történet is ki
bontakozott ott tartózkodásunk 

ideje alatt több más, regénybe illő 
életkép mellett.  Mi pedig – fotós 

kollégámmal együtt – hagytuk ma
gunkat elvarázsolni a hangulattal, 
a karácsonyi mézeskalács házi
kók íncsiklandó illatával, és Zia, 
a legnagyobb lány saját készítésű 
kókuszgolyóival.

Barbara tinédzser éveit ebben 
az ingatlanban töltötte. A hatal
mas udvaron és a házban a kutya, 

a macska, a név szerint számon 
tartott csirkék és egyéb szőrös, 
tollas jószágok békességben élnek 
egymás mellett. Barbara és fér
je 1996ban ismerkedett meg, de 
csak 2007 májusában házasodtak 
össze. Hogy miért vártak ilyen so
káig a friggyel, arra az édesanya 
mosolyogva így válaszolt: 

Folytatás a 2. oldalon!

AJÁNDÉK AZ IBV-TŐL

8.

A család, ahol hat gyerek ül asztalhoz

Fotó: Fantoly M
árton
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szerette volna élvezni a mennyasz
szonyi létet, mielőtt örökre össze
kötik az életüket. 

– Mesélj kérlek arról, hogyan 
kezdődött a családotok külön-
leges története!

– A szüleim válása után anyu
kámmal és az ikertestvéremmel 
ideköltöztünk albérletbe. A testvé
rem baráti társaságában felfigyel
tem Gergelyre, akivel igen hamar 
kialakult a közös szimpátia. Ekkor 
még csak 18 éves voltam, de vala
mi azt súgta, hogy ehhez a fiatal
emberhez több közöm lesz, mint 
egyszerű barátság. Néhány év ud
varlás után megszületett Gergely 
László nevű fiunk, akivel az első 
időszak nagyon nehéz volt. A fér
jemmel mindenképpen szerettünk 
volna kistestvért neki, de bevallom 
őszintén, álmomban sem gondol
tam, hogy hatig meg sem állunk. 

– Hogy hívják a gyerekeket és 
hány évesek?

– Gergely László 20, Dániel 15, 
Dóra Zia 13, Liliána Netta 7, Bence 
4 éves és a legkisebb ajándékunk, 
Dominik 7 hónapos.

– A különböző korosztályok 
hogyan jönnek ki egymással?

– Olyanok vagyunk, mint egy 
nagy, olasz család. Itt mindig 
nyüzsgés van. Néha kifakadok, de 
az idő haladtával a türelmem is 
megsokszorozódott. Fiatalabb ko
romban lobbanékonyabb voltam, 
ma már inkább nyugodtnak mon

dom a természetemet. A férjem 
és Gergely is nyugodt típus. Dani 
a megmondó nálunk. Ami a szí
vén, az a száján. Zia megfontolt és 
higgadt. Belőle nagyon jó anyuka 
lesz. Liliána karban tartja az ide
geinket, állandóan feszegeti a ha
tárokat. Életrevaló kislány! Bencé
vel eleinte nagyon nehéz volt, mert 
az anyaméhben agyvérzést kapott 
és az első egy évében sokat küz
döttünk azért, hogy megfelelő fej
lesztést kapjon. Szerencsére mára 
ugyanolyan huncut fiúcska, mint 
a kortársai. Dominik pedig békés 
baba, beilleszkedett ebbe a közeg
be. A testvérei nagyon szeretik, 
mindig van, aki babusgatja.

– Elcsodálkoznak az embe-
rek, amikor elmondod, hogy hat 
gyermeketek van?

– Persze! Van, amikor negatív 
megítélésben részesülünk, de az 
esetek nagy többségében mosolyt 
és elismerést csal az emberek ar
cára a családunk létszáma. 

– A teendők mellett hogyan 
tudtok kikapcsolódni, egymás-
ra figyelni a férjeddel?

– Pontos és tervszerű napi be
osztással tudunk csak boldogul
ni. Az édesanyám is nagyon sokat 
segít. Általában a hétfő az én na
pom, amikor kicsit jobban ráérek. 
Ha azt érzem, hogy sok az inger 
és besokallok, egy kis idő a mo
bilomra letöltött játékkal átlendít 
a nehézségeken. Dani és Zia a mi 

két jobb kezünk. Nagyon sokat se
gítenek a kisebbek ellátásában, és 
Zia szívesen ténykedik a konyhá
ban is. A nagyobbak már maguktól 
kelnek, együtt mennek iskolába. A 
kisebbeket én viszem az óvodába, 
Dominikra addig Gergely, vagy a 
férjem vigyáz. A férjem két mű
szakban dolgozik, nehéz megszer
vezni a kettesben töltött órákat. 
Nyaralni mindig együtt megyünk. 
Van egy könnyűszerkezetes nyara
lónk, ahol mindannyian elférünk. 
Érzelmileg nagyon kötődünk az 
ingatlanhoz, mivel a férjem és a 
gyerekek közösen újították, szépí
tették. Azért döntöttünk a saját in
gatlan vásárlása mellett, mert ha 
ennyi gyereked van, nem szívesen 
adják ki az apartmanokat.

– Említetted, hogy Zia külön-
leges módon született. Elme-
sélnéd, kérlek?

–  Dóra Zia lányom itt, a kony
ha küszöbén jött világra. Három 
héttel a kiírt időpont előtt érke
zett és Dani még csak másfél éves 
volt ekkor. Nem értünk volna be 
időben a kórházba, ezért gyorsan 
egy kispaplant magam alá tettem 
és a természetre bíztam a többit. 
Közben a férjem hívta a mentőt, 
de szerencsére, már csak el kel
lett látniuk az újszülöttet és en
gem. Mikor kiérkeztek, viccesen 
meg is kérdezték tőlünk, hogy a 
köldökzsinórt is elvágtuk? Ami
re a férjem a humorosan vissza

kérdezett, hogy mivel, egy nagy 
késsel? Majd jött az újabb talány, 
hogy milyen időpontot írjanak be 
Zia születésének. De csak nagy 
fejtörések közepette, a lebonyo
lított telefonhívásokból tudtunk 
következtetni rá. A másik érde
kesség az eseménnyel kapcsolat
ban, hogy Gergely ekkor elsős ál
talános iskolás volt. Mint minden 
ilyen idős gyereket, nagyon foglal
koztatta, hogy mit fog kapni a kö
zelgő születésnapjára. Hát ő egy 
kistestvért kapott mire hazajött 
a suliból, mert a következő napon 
volt a születésnapja. Így vissza
gondolva Zia születése volt a leg
jobb, legnyugodtabb mind közül. 

– Ha már az ünneplés szóba 
került. Hogyan tudjátok ennyi 
gyerek születésnapját, névnap-
ját észben tartani?

– Nagyon nehezen! – mosolyodik 
el Barbara. – Nálunk a születés
nap és a karácsony a nagy ünnep. 
Amennyiben az idő megengedi, 
a tágabb családdal kerti partit 
szervezünk bográcsozással, vagy 
sültekkel. December 22én már el
kezdődik az ünneplés, mert Liliána 
születésnapja aznap van. Ezt kö
vetően szenteste a szűk családdal 
megajándékozzuk egymást. Egyre 
nehezebb a gyerekeknek újdonsá
got venni, mert normális kereteken 
belül, amit kérnek, megkapják. A 
nagyobbaknak már pénzt adunk és 
megvehetik maguknak az áhított 
dolgot. Gergely pedig önálló kere
settel is rendelkezik.

– Mi kerül az asztalra 
karácsonykor?

– Töltött káposzta, csirkemell 
sütve és az elmaradhatatlan hal. 
A férjem gyakran pecázik, ezért ha 
karácsony előtt nem jó a kapás, az 
sem baj, mert a fagyasztóban min
dig van alapanyag. Az édességek 
közül a nagy kedvenc a kókuszte
kercs és a diós kifli. Bejglit nem 
szoktam készíteni, mert elvette a 
kedvem egy rosszul sikerült pró
bálkozás. A főzést a hétköznapok
ban is igyekszem ésszerűen meg
tervezni, mert bevallom, nem a 
kedvenc elfoglaltságom. Egyszerre 
nem készítek több fajta ételt, ha
nem kompromisszummal áthidal
juk az esetleges elégedetlenséget. 
Vészmegoldásnak pedig ott van
nak a jól bevált tészták, a tejbegríz 
és rizs, illetve a levesek.

 V. B. 

A család, ahol hat gyerek ül asztalhoz
Folytatás az 1. oldalról!
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Advent minden szombatján eggyel több láng lobban fel Kiskun-
félegyháza adventi koszorúján. Ilyenkor sokan besétálnak a vá-
rosháza előtti térre, hogy másokkal közösen éljék meg az ün-
nepvárás e bensőséges pillanatát. Félegyháza is díszbe öltözött, 
hogy méltó helyszíne legyen ezeknek a családi sétáknak, baráti 
találkozóknak, hogy szívünkbe örömöt csempésszen a hosszú 
téli estéken, megmelegítse lelkünket a karácsonyi előkészüle-
tek rohanásában.  

„Advent a várakozás megszentelé-
se. Rokona annak a gyönyörű gon-
dolatnak, hogy meg kell tanulnunk 
vágyakozni az után, ami a miénk. 
Gyermekkorunkban éltünk így. 
Vágyakoztunk arra, ami biztosan 

megjött. Télen az első hóesésre. És 
várakozásunk ettől semmivel sem 
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkező-
leg, nincs nagyobb kaland, mint ha-
zaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni 
és fölfedezni azt, ami a miénk. És 

nincs gyengébb és jogosabb birtok-
lás se, mint szeretnünk azt, ami a 
miénk, akit szeretünk, és aki szeret 
minket. Csak a szeretetben, csak 
az ismerősben születhet valódi 
„meglepetés”; lehetséges végeérhe-
tetlenül várakoznunk és megérkez-
nünk, szakadatlanul utaznunk és 
szakadatlanul hazatalálnunk. Min-
den egyéb kaland, minden egyéb 
megismerés és minden egyéb vára-
kozás véges és kérdéses. Így értem 
azt, hogy a karácsony a szeretet és 
advent a várakozás megszentelése. 
Az a gyerek, aki az első hóesésre 

vár, jól várakozik, s már várakozása 
is felér egy hosszú-hosszú hóesés-
sel. Az, aki szeretni tudja azt, ami 
az övé – szabad és mentes a birtok-
lás minden görcsétől, kielégíthetet-
len éhétől – szomjától. Aki pedig jól 
várakozik, az időből épp azt váltja 
meg, ami a leggépiesebb és legelvi-
selhetetlenebb: a hetek, órák, per-
cek kattogó, szenvtelen vonulását. 
Aki valóban tud várni, abban meg-
születik az a mélységes türelem, 
amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire 
vár.”  (Pilinszky János)

Ingyenes 
ételosztások
Jótékonysági ételosztással segítik a rászorulókat 
a városi szervezetek és az önkormányzat munka-
társai az alábbi időpontokban.

December 17én, 11:30tól a Kapocs Hajléktalan El
látás lakói részére

December 18án, 15:00 órától a Jobbik Kiskunfélegy
házi Szervezete a Petőfitéri keresztnél

December 23án, 12:00 órától a Bajcsy utca 13. alatt
December 24én, 11:00 órától a Kőfaragókterén, a 

Jókai utcai parkolóknál
December 29én, 12:00 órától a Kőfaragókterén, a 

Jókai utcai parkolóknál
December 30án, 12:00 órától a Bajcsy utca 13. alatt
December 31én, a délelőtti órákban jótékonysági 

ételosztást tart Kiskunfélegyháza Város Önkormány
zata, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Csányi 
József polgármester, Balla László alpolgármester, dr. 
Ónodi Izabella önkormányzati képviselő, Illés Gyula és 
Tóth Roland, 1956 Magyar Nemzetőrség, Dél–100 Kft., 
P&P Pékáru Kft., Izsáki Házitészta Kft.

 V. B. 

Téli manók köszöntik a 
városrészekbe érkezőket
Kedves téli dekoráció fogadja a 
Móravárosba, a Kossuthvárosba, a 
Petőfi-lakótelepre és a Bankfaluba 
érkezőket idén télen. A kezdeménye-
zés Görög Anita, az önkormányzat 
oktatási és közművelődési referense 
ötlete nyomán, Ódor László és kol-
légái, továbbá Bajzák Andrea ifjúsági 
referens segítségével vált valóra. 

A városrészek lakói örömmel fogad
ták a figyelmességet és azonnal meg
kedvelték az önkormányzati dolgozók 
által készített figurákat. De a legnagyobb 
boldogságot minden bizonnyal a Csalá
dok Átmeneti Otthona gyermeklakóinak 
sikerült szerezni, ahová saját manócsa
ládot „költöztetett” a kreatív csapat. A 
kezdeményezés szép példája annak, ami 
Félegyházát olyan egyedivé és meghit
té teszi: az itt élők és dolgozók önzetlen 
örömszerző vágyának. Az alkotók remé
nye szerint mindenesetre a téli manók jö
vőben új és új helyszíneken tűnhetnek fel.

Csodálatos ünnepvárás
Félegyházán 

Fotó: Görög Anita
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Mézeskalács Meseváros
Mészáros Márta, a Kiskun Mú
zeum igazgatója nyitotta meg de
cember 3án, szombaton a VII. 
Karácsonyi Mézeskalács Mesevá
ros kiállítást. A felajánlásban ké
szült alkotásokat december 17én, 
szombaton, a városháza előtt, a 
negyedik adventi gyertyagyújtást 
követően sorsolják ki. Aki nyerne 
szeretne, addig még vásárolhat 

tombolákat 500 Ft/db áron a Móra 
Ferenc Művelődési Központban és 
a Tourinform irodában. Az így be
folyó összeget a KAPOCS Szociá
lis és Gyermekvédelmi Intézmény 
által szervezett nyári gyerekprog
ramokhoz szükséges eszközökre, 
valamint a Kiskun Múzeum gyer
mekprogramjainak megvalósításá
ra fordítják.

Faültetés  
a lakótelepen
A Petőfi-lakótelep növényállományának felújítása idén tavasszal 
mintegy 25-30 beteg, rossz állapotú fa kivágásával kezdődött el, 
majd – az önkormányzat, a társasházak közös képviselői és az 
érintett önkormányzati képviselők igényeit és javaslatait figye-
lembe véve – december elején megkezdődött a fiatal fák telepí-
tése is. A részletekről Nagy Ágnes főkertészt kérdeztük.

– Ebben az évben a Dr. Holló 
Lajos utca és az Asztalos Já
nos utca közötti lakótömb nagy 
közparkjában telepítettünk el 
mintegy 60 darab földlabdás és 
konténeres facsemetét. Miután a 
lakótelep zöldfelületeit az építés 
idején többnyire törmelékkel és 
humusztartalom nélküli homok
kal töltötték fel, a facsemetéket 
teljes talajcsere után szerves 
trágyával és humuszos homokkal 
feltöltött ültetőgödörben telepí
tik el. A tervek szerint ebben a 
feljavított talajban annyira meg 
tudnak majd erősödni a facseme
ték, hogy a növekedés évei során 
már kedvezőtlenebb körülmények 
közé kerülő gyökerek is képesek 
lesznek biztosítani a további fej
lődést. Ezt a célt szolgálja a fák 
körül kialakított nagyméretű „fa
tányér” is, amit folyamatosan 

szerves növényi maradványokkal 
(lomb, kéreg és ágdarálék) mul
csozunk. Ez az állandóan vasta
gon tartott mulcsréteg nemcsak 
a fa gyökérzete fölötti talajréteg 
nedvesen tartásában, hanem 
szervesanyagtartalmának nö
vekedésében is fontos szerepet 
játszik – mondta el Nagy Ágnes, 
akitől azt is megtudtuk, hogy idén 
jellemzően nagy lombkoronát 
nevelő, viszonylag gyorsan növő 
lombos fákat és örökzöldeket 
telepítettek, mint például ostor
fát, császárfát, lepényfát, japán
akácot, többféle kőrist, platánt, 
ezüsthársat, fekete fenyőt, leylan
di ciprust és himalájai cédrust. 
Amennyiben az elkészült fásítás 
megfelelő növekedést mutat és az 
itt élők körében is kedvező fogad
tatásra talál, úgy a későbbiekben 
folytatódhat a növénytelepítés.

Másfél millió forint sütiből
Mintegy 1,5 millió forint ered
ménnyel zárt a két beteg kis
lánynak, Izabellának és Lillának 
szervezett becsületkasszás jó
tékonysági sütivásár december 
6án – tudtuk meg Bajzák And-
rea és Kovácsné Nagypál Anita 
főszervezőktől. A számlaszámok
ra továbbra is várják a segíteni 

szándékozók anyagi hozzájárulá
sát (a számlaszámokat megtalál
ják honlapunkon). 

A szervezők ezúton is köszöne
tüket fejezik ki mindazoknak, akik 
valamilyen módon: süteménnyel, 
vásárlással, önkéntes munkával 
hozzájárultak ehhez a példaértékű 
összefogáshoz. 
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A vízbiztonság is téma volt Ván Jenő fórumain 
November 29-én az egykori 
haleszi iskolában, december 
6-án pedig a Bugaci úti Gaz-
dakörnél, a közösségi házban 
tartott lakossági fórumot Ván 
Jenő, a 10. számú választókör-
zet önkormányzati képviselő-
je. Az előző helyszínen Juhász 
László, a városüzemeltetési 
osztály vezetője, az utóbbin 
dr. Faragó Zsolt jegyző és Si-
pos Róbert, az önkormányzat 
Városüzemeltetési és Közte-
rület-felügyeleti Csoportjának 
munkatársa voltak Csányi Jó-
zsef polgármester mellett a 
meghívott vendégek. 

A városban történt beruházá
sokról Csányi József polgármes
ter adott tájékoztatást. Kitért a 
Pázmány utca, az Oskola utcai 
parkoló, a Deák Ferenc utca, va
lamit a Korona utca beruházása
inak részleteire. Szó esett a Mó
ravárosi Bölcsőde elkészüléséről 
és a Molnártelepi út felújításának 
feladatáról, amely ügyben elmond
ta, hogy a pályázat beadása a so
ron következő lépés, így állami 
finanszírozással megvalósulhat a 
projekt, ami tárgyában már 6 éve 
dolgoznak.

Ismertette, hogy az autópálya 

mellett, a félegyházi nyugati elke
rülő szakasz mellett lévő ivóvíz
vezeték kiépítésének lehetősége 
napirenden van, mivel igény mutat
kozott ezen a szakaszon fejlesztés
re. Az Ipari Park II. területén van 
a vezeték csatlakozása, erre a ki
viteli tervek elkészültek. A Bácsvíz 
Zrt. is ígéretet tett, hogy a jövő évi 
programjukban szerepel ennek a 
szakasznak a megtervezése. Víz
tisztaság, vízbiztonság szempont
jából is nagyon kedvező lesz, ha ez 
a gerincvezeték megépül az emlí
tett helyen. Hozzátette: 2024ben 
van realitása, hogy ez megtörténik.

A polgármester beszélt a vá

rosban megvalósuló beruházá
sokról is, így a Vasaspálya és a 
Zöld város projekt folytatásának 
részleteit ismertette. Tájékoztatta 
a megjelenteket a 451es számú 
főút állami beruházásáról is, ami 
városunkat több ponton is érinti. 
Egy körforgalmat alakítanak ki a 
Csanyi út és az elkerülő keresz
teződésében, ahonnan aztán ke
rékpárút vezet majd a Tesco előtti 
körforgalomig, illetve az említett 
főút nagy része mellé is kerékpáru
tat terveznek, Kiskunfélegyháza és 
Gátér között. Szó esett az épülő 
nemzetközi kamionparkolóról, ami 
egy zárt terület lesz mosdóval, ét

teremmel, pihenési lehetőséggel, 
biztonságosan – ez uniós forrásból 
készül majd el. Elmondta, hogy a 
bugaci úton a Lidl logisztikai köz
pontot épít, ami a tervek szerint 
150 embernek ad majd munkát. 
Beszélt a városban meglévő kame
rarendszerről, amely részét képezi 
a rendszámfelismerő rendszer is, 
segítségével sikerült már bűncse
lekmények elkövetőit azonosítani. 
Megtudtuk, hogy jelenleg 137 mű
ködő kamera pásztázza a várost, 
ennek a bővítését is tervezik.

A fórumok végén a megjelentek 
kéréseket, kérdéseket fogalmaztak 
meg, amelyek között szóba került 
a levágott gallyak elszállításának 
ügye, a kerékpártárolókban elhe
lyezhető kameratelepítés lehetősé
ge, a közlekedés biztonságának fo
kozása fanyesésekkel, házszámok 
kérdésköre, a tanyagondnokok hi
ánya és elmérgesedett szomszédi 
viszony is. Az önkormányzat képvi
seletében megjelent szakemberek 
a vízhálózattal kapcsolatban tisz
tázták, hogy pályázati forrás be
vonása nélkül nem tudják tovább 
vezetni a városi hálózatot, illetve 
az utak állapotára vonatkozóan 
kijelentették, hogy igyekeznek rö
videsen megoldást találni. 

Számos fejlesztés Bense Zoltán körzetében
Lakossági fórumot tartott no-
vember 30-án Bense Zoltán, 
a 2. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője. Az 
eseményen Balla László alpol-
gármester is részt vett.

A József Attila Általános Iskolá
ban tartott fórumon Bense Zoltán 
az elmúlt évek eredményei közül 
kiemelte a Mártírok utca járda
burkolatának megújítását és szé
lesítését, valamint a Deák Ferenc 
utca és a környező közök aszfalt
burkolatának fejlesztését. – A Boca 
Magda és a Mallárközben folt há
tán folt volt a burkolaton. Ezeken a 
közökön nagy az átmenő forgalom, 
rendkívül fontos szerepet játsza
nak a környék közlekedésében. Az 
aszfaltburkolat megújítása mellett 
a víz és a csapadékelvezetést is 
meg kellett oldani. A munkálatok 
tavasszal folytatódnak a zöldnö
vényzet beültetésével – fogalma
zott. Hozzátette: a körzetben a 
közvilágítás tekintetében is történ

tek fejlesztések. Amellett, hogy a 
közökben erősebb izzók világíta
nak, a József Attila Általános Is
kola udvarába három kandeláber 
oszlop került, ami napelemmel 
működik. A közvilágítás fejlesz
tése a bikahegyi Galagonya ut
cában is megtörtént, sőt, ezen a 
részen további útjavítás és építés 
is várható. Kiemelte: a körzetben 

folyamatos igény van a járdafelújí
tásokra és építésre, amihez 4500 
forint/folyóméter támogatást nyújt 
az önkormányzat. Ezzel körülbelül 
a költségek felét tudják fedezni a 
lakók.

Balla László alpolgármester vá
rosi szinten beszélt az elmúlt évek 
eredményeiről és a jövőbeni ter
vekről. Az elmúlt évek fejlesztési 

közül kiemelte a főtér, valamint a 
piac és környéke felújítását, külö
nös tekintettel az Oskola utca és 
a Pázmány utca között épült több 
mint 50 parkolóhelyre. Hozzátette: 
az Oskola utca piac felőli oldalá
ban egy két méter széles járda
részt is kialakítanak majd, hogy az 
idősebbek is könnyebben tudjanak 
közlekedni. – Célunk, hogy a város
építés hosszú távú folyamat legyen 
és ne érjen véget a rezsiárak emel
kedése miatt. Eredményes évet zár 
a város mind a fejlesztések mind a 
kulturális programok sikeressége 
tekintetében. A város vezetése és 
az itt lakók igényei, elvárásai egy
másra találtak az elmúlt években 
– összegezte.

A kerékpáros és rolleres köz
lekedéssel, a felújításra szoruló 
járdaszakaszokkal és a Virág ut
cát érintő helyezettel kapcsolatos 
kérdésekre a 2. számú választó
körzet önkormányzati képviselő
je és az alpolgármester közösen 
válaszoltak.
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Dr. Ónodi Izabella: nem fázhatnak 
az idősek és a gyerekek!
Kaláccsal, teával és meghitt 
adventi hangulattal várta dr. 
Ónodi Izabella, a 8. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati 
képviselője körzete lakóit de-
cember 1-jén, csütörtökön, a 
Bercsényi utcai Óvodában. A 
lakossági fórumon megjelent 
Balla László alpolgármester is.

Dr. Ónodi Izabella beszélt a Ná
dasdy utcai épület nyílászáróinak 
cseréjéről, ami nagyon kedvező 
fejlesztésnek bizonyult a mostani 
rezsiválságot tekintve. A képviselő 
hangsúlyozta: a rezsicsökkentés 
miatt sem fázhatnak gyerekek és 
idősek! Az általános tartalék ter
hére ennek érdekében átcsopor
tosításokat végeztek a költségve
tésben. Elmondta, hogy több utca 
felújítása is megtervezett már, 
közötte az Apaffy és a Bessenyei 
utca egy része, néhány járda és út
szakasz felújítása. A temető és a 
ravatalozó, valamint az odavezető 
út felújítási dokumentációi is ren
delkezésre állnak. Mindenkit türe

lemre kért, hiszen a jelenlegi hely
zet nem a fejlesztéseknek kedvez.

Balla László alpolgármester 
megköszönte a részvételt és meg
tiszteltetésnek nevezte azt, hogy a 
körzet lakói jelen vannak, elmond
ják az észrevételeiket, megfogal
mazzák kéréseiket. Beszédében 

visszaemlékezett második ciklu
suk kezdetére, 2019re, amikor 
azonnal munkához kezdtek. A kö
vetkező év a tervezésekről szólt, az 
engedélyekről, az ötletekről, a reá
lis célok megfogalmazásáról. Majd 
2021ben kezdték meg a nagyobb 
volumenű beruházásokat. Ennek 

eredménye volt, hogy átadhatták 
a közelmúltban a többi között az 
Oskola utcai parkolót, a Pázmány 
utcát, a Deák Ferenc utcát vagy a 
Korona utcát.

Beszélt a 2023as évet érintő 
főprojektekről: a Zöld város foly
tatásáról és a Vasaspálya átépí
téséről. Hozzátette: sajnos a meg
növekedett rezsiköltségek miatt (a 
jelenlegi 300 millió forintról 1,5 
milliárd forintra nő előrelátható
lag) a fejlesztési források erősen 
korlátozottak lesznek jövőre. Is
mertette, hogy köztéri kamerák 
bővítése történik meg és Trafi
boxok telepítésére is sor kerül 
jövőre. Örömének adott hangot a 
Móravárosi Bölcsőde megépülését 
illetően és a Molnártelepi út felújí
tásának részleteiről is tájékozta
tást adott. 

A beszédek után a körzetla
kók kéréseket fogalmaztak meg: 
néhány utca egyirányúsítását, 
a Szoborpark alkotásainak tisz
títását kérték, útfelújításokat, 
parkolók létesítését és a benőtt, 
erdős rész és bokrok ritkításá
nak szükségességét is jelezték. A 
képviselő a kéréseket feljegyezte, 
azok megoldásáról biztosította a 
megjelenteket. Z. A. 

A közlekedésé a főszerep 
Szabó József körzetében
Második lakossági fórumát tartotta Szabó József, a 
6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője 
december 7-én, szerdán. A Zöldmező-lakótelepen dr. 
Faragó Zsolt jegyző és Sipos Róbert, az önkormányzat 
Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoportjá-
nak munkatársa tájékoztatta a megjelenteket, és vála-
szoltak a felmerülő kérdésekre is.

Szabó József köszöntötte a meg
jelenteket, majd a kialakult köz
vetlen hangulatú párbeszédben 
számos, a várost és a városrészt 
érintő kérdésről, jelenségről, a 
lakosokban felmerülő igényről 
esett szó. Dr. Faragó Zsolt jegyző 
tájékoztatójában összefoglalta a 
képviselőtestület 2019es felállá
sa óta eltelt időszak eseményeit. 
Beszélt a világjárvány okozta ki
hívásokról, áttekintette a megva
lósult  fejlesztéseket, kiemelve az 
elmúlt évben megvalósult, vala
mennyi félegyházi komfortérzetét 
javító beruházásokat, és kitért az 
önkormányzat megtízszereződő 
rezsiköltségeinek hatásaira is. Pél
daként kiemelte, hogy a szociális 

intézményeket, bölcső
déket, óvodákat és az 
egészségközpontot kor
látozások nélkül kívánják 
a jövőben is működtetni, 
tehát nem csökkentik 
az idősek, a betegek és 
a gyermekek alapvető 
komfortját. Ellenben az 
uszodát – elsősorban a 
rendkívül energiapazarló légcse
rélő rendszere miatt – nem fogja 
tudni működtetni a város a jelenleg 
látható körülmények között. Amint 
a körülmények így vagy úgy pozitív 
irányba fordulnak, nagy örömmel 
változtatják meg ezt a döntést.

Szó esett a jövő évben megvaló
sulni látszó fejlesztésekről is. Így 

a Vasaspálya újjászületésének, 
a Kossuth utca folytatásának, a 
Veneziaudvar és a kockajátszótér 
megszépítésének, továbbá a Mol
nártelepi út felújításának részle
teiről számolt be a jegyző, továb
bá az utóbbi helyszínen tervezett 
kerékpárútra vonatkozó pályázat 
benyújtására is kitért. Említést 

tett a 451es úton állami beruhá
zásban tervezett körforgalomról 
is, ami nagyon régi igényt elégí
tene ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy ez a projekt egyelőre terv
szinten van, és megvalósítására 
az önkormányzatnak semmilyen 
befolyása nincs.

A tájékoztatók után a lakosok 
fogalmazták meg észrevételeiket, 
tették fel kérdéseiket. Szóba került 
többek között egy délelőtti busz
járat iránti igény, számos közle
kedéssel kapcsolatos észrevétel 
és kifogás. Volt, aki új kamerák 
kihelyezését kérte a közbiztonság 
fokozása és az illegális szemét fel
számolása, lerakóinak leleplezése 
érdekében, mások a dűlőutak gya
koribb gréderezését és sarjazását 
látnák indokoltnak. Ez utóbbival 
kapcsolatban Sipos Róbert rá
mutatott: mintegy 550 kilométer 
külterületi út tartozik Kiskunfél
egyházához, ebből nagyjából 80 
kilométer burkolt. Könnyen belát
ható, hogy ekkora területen nem 
jutnak el mindenhová a közmun
kások. Egyben felhívta a figyelmet 
arra is, hogy az ingatlanok tulajdo
nosainak külterületen is kötelessé
ge a területükkel határos közterü
let karbantartása.
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Horváth Gábor is figyelmet fordít  
a távhőszolgáltatásra
Horváth Gábor, a 7-es számú 
választókörzet önkormányza-
ti képviselője december 5-én 
hétfőn, a Darvas-tér 1. szám 
alatti közösségi házban várta 
körzete lakóit. Az eseményen 
jelen volt Csányi József pol-
gármester és dr. Faragó Zsolt 
jegyző. 

A képviselő köszöntötte a meg
jelenteket, majd Csányi József pol
gármesternek adta át a szót, aki 
az elmúlt időszak jelentős mér
földkövének nevezte a távhőszol
gáltatás önkormányzati kézbe 
vételét. Elmondta, hogy a körül
belül három évvel ezelőtt történt 
átvételkor hat kazánból mindösz
sze kettő volt üzemképes, illetve a 
gázmotor sem működött évek óta. 
Mára mind a hat kazán működőké
pes, és a gázmotort is kicserélték. 
Nagyságrendileg 150 millió forin
tos beruházásnak számított ez a 
munka. Ahogyan fogalmazott: bár 
nem olyan látványos, mint az el
múlt időszak városi beruházásai, 

mégis az itt élő emberek alapszük
ségleteit nyújtja. Megtudtuk, hogy 
tervezőik folyamatosan dolgoznak, 
kész tervekkel rendelkeznek töb
bek között az Asztalos János utca 
felújításának, a parkolók megépí
tésének ügyében is, majd hozzá
tette, hogy szinte minden járda 
felújításra szorul a lakótelepen és 

sajnos aszfaltproblémák is jelen 
vannak.

A polgármester kitért arra is, 
hogy a Darvas Bölcsőde teljes kor
szerűsítése és felújítása is a terve
zett projektek között van, amit egy 
500 millió forintos uniós pályázat
ból készülnek megvalósítani. Ez 
nyílászárócseréket, fűtéskorsze

rűsítést és az egész épület szige
telését jelentené. A polgármester 
utalt rá, hogy a körzet iskolája is 
százmilliós felújításon esett át: 
felkerült egy napelemhálózat a 
tetőre, valamint annak vízszigete
lését is rendbe hozták. Az orvosi 
rendelő témájában elmondta, hogy 
az épület, ahol a rendelő található 
elavult, nem korszerű, abban nem 
tudják az ellátási követelményeket 
tartani, így alkalmatlan a koráb
bi funkcióját betölteni. Végezetül 
ismertette a megvalósult városi 
beruházásokat, és beszélt a ter
vekről is.

A beszámolók után a megjelen
teknek lehetőségük volt kérdése
ket feltenni és megfogalmazhatták 
kéréseiket is. Ezek között szerepel
tek külterületi gondok, amelyeket a 
közelben lévő szarvasmarhatelep 
okoz, szennyvízelvezetés kérdése 
is felmerült és a külterületi utak 
állapotáról is ejtettek szót. Panasz 
érkezett éjjel a játszótéren hangos
kodó lakók miatt és kérés fogalma
zódott meg, hogy néhány ingatlan 
előtt az önkormányzat segítse a 
fűnyírást. Az illetékesek a kérése
ket meghallgatták, feljegyezték és 
azok megoldásáról biztosították a 
megjelenteket.

Érdeklődő kossuthvárosiak 
dr. Kiss Ákos Csaba tájékoztatóján
A kossuthvárosi közösségi ház-
ba várta a körzet lakóit decem-
ber 8-án dr. Kiss Ákos Csaba, 
a 9-es számú választókörzet 
önkormányzati képviselője. A 
fórumon szó esett a város és 
a körzet fejlesztéseiről, a jövő 
évi tervekről, a Molnártelepi 
út helyzetéről és a körzetben 
élők problémáiról.

Dr. Faragó Zsolt jegyző röviden 
áttekintette a város elmúlt három 
évét. Beszélt a járvány alatti évek
ről és az azt követő időszakról, 
amikor ismét fejlesztésekbe kez
dett a város, és olyan projekteket 
valósítottak meg, ami a legtöbb la
kót érinti. Így például 55 központi 
parkolót alakítottak ki a nagyposta 
mellett, felújították a Pázmány és 
a Deák Ferenc utcákat. Rövidesen 
elkészül a Móravárosi Bölcsőde is, 
ami 24 kisgyermek ellátását nyújt
ja majd 2023tól.

Hangsúlyozta: 2023ban az 
energiaárak növekedése miatt is

mét korlátozottabbak lesznek a 
fejlesztési lehetőségek. – A vil
lany és gázár emelkedésére tu
datosan készült a város – hangsú
lyozta –, de két fejlesztés biztosan 
megvalósul. Uniós forrásból foly
tatódik a Kossuth utca felújítása, 
a Körpatikától a Kossuth ABCig 
és mintegy 800 millió forintból 
teljesen megújul a Vasaspálya, 
itt biciklizős, gördeszkás pihe
nőparkot alakítanak ki, játszóte

rekkel, sportpályákkal, szánkó
zódombbal, kutyafuttatóval és 
KRESZpályával.

A kossuthvárosiakat is érintő 
Molnártelepi út fejlesztése kap
csán elmondta: idén sikerült a 
végső szerződést megkötni a MÁV
val, így a város beadja azt az uniós 
pályázatot, amely várhatóan 1,1 
milliárd forint támogatást nyújt a 
felújításra. A tervek szerint 1 kilo
méter hosszan 6 méter széles utat 

alakítanak ki új csomóponttal az 
Izsáki út irányába. Elkészültek a 
Bessenyei és a Bajza utca felújítá
si tervei, a felsőtemetői ravatalozó 
terve pedig most készül.

Balla László alpolgármester 
a köz és közlekedésbiztonság 
fontossága kapcsán beszélt a vá
rosban működő kamerákról, és 
megemlítette, hogy ezt a rend
szert pályázati forrásból szeret
nék tovább bővíteni. – Rengeteg 
panasz érkezik a gyorshajtásokkal 
kapcsolatban, ezért a közlekedés
biztonság fokozása érdekében 
több helyre szeretnénk trafiboxot 
telepíteni a városba – mondta el.

A felmerült kérdések kapcsán 
a város vezetői hangsúlyozták: je
lenleg zajlik az útra és a járdára 
belógó fák metszése városszerte. 
A Bajza utcai kátyúkat és a Radnó
ti utca kiserdő felőli részénél lévő 
úthibákat a közeljövőben felmérik, 
csakúgy, mint a Perczel utca és az 
Izsáki út kereszteződésénél sok 
esetben kialakuló dugó megszün
tetésének lehetőségét. A körzetben 
az elmúlt két hétben 4 új helyszí
nen lett új közvilágítási lámpatest 
felszerelve, a bővítéseket továbbra 
is folytatni szeretnék, ehhez várják 
a javaslatokat a lakosságtól.



2022. december 16.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK8

Energiatakarékos lámpákat adományoz 
az IBV Kft. a félegyházi óvodáknak
210 darab energiatakarékos lámpát adományoz az IBV Hungá-
ria Kft. a félegyházi önkormányzatnak. A világítótesteket a helyi 
óvodákban szerelik fel. Így a Bankfalui, a Dózsa, a Kossuthvárosi, 
a Móravárosi, a Nagyszőlő úti, a Százszorszép és a Szegedi úti 
óvodákban összesen legalább 50 ezer kWh-val lesz kisebb az 
éves fogyasztás, mint a régi fényforrásokkal volt. Csányi József 
polgármester december 9-én személyesen köszönte meg Czine-
ge Gábor ügyvezető igazgatónak az ajándékot.

– Miután az önkormányzatok 2022 
augusztustól kikerültek a rezsicsök
kentés hatálya alól, és intézménye
ik jelentősen drágábban juthatnak 
földgáz és villamos energiához, vál
lalatunk a társadalmi felelősségvál
lalás jegyében támogató program 
indításáról döntött a kiskunfélegy
házi önkormányzati óvodák javára. 
Anyagi terheik csökkentése érde
kében energiatakarékos lámpákat 
ajándékoztunk az intézményeknek.

Czinege Gábor ügyvezető igazga
tó tájékoztatása alapján mindig is 
családbarát munkahely működteté
se állt az 550 főt foglalkoztató válla
lat szeme előtt, a munkamagánélet 
egyensúly megtartásával, amelynek 
fontos része az aktív szerepvállalás 

a város fejlődésében is. Az IBV kez
deményezésére az önkormányzat 
felkereste a városi fenntartású óvo
dákat, amivel a közintézményeket 
és ez által a munkavállalóik család
jait szeretnék támogatni.

Csányi Józseftől megtudtuk, 
hogy az energetikai korszerűsí
tés keretében összesen 210 darab 
korszerű lámpatestet szerelnek 
fel, aminek kiépítési költségét az 
önkormányzat vállalta. Az óvodák 
csoportszobáiban az új, korszerű 
LED technológiás fényforrásoknak 
köszönhetően a korábbinál egyen
letesebb a fényeloszlás és jobb a 
megvilágítás, ezzel együtt a fel
használt energia mennyisége is je
lentősen csökken. A lámpák kiváló 

hatásfoka miatt több csoportszobá
ban a jelenleg használt, régi típusú 
fénycsöves armatúrák számát is 
csökkenteni tudják, ezzel – becsült 
adatok alapján – legalább 50 ezer 
kWh fogyasztást spórolhatnak meg 
az érintett intézmények évente. Ez 
egy nyolcórás munkanapra vetítve 8 
KWh fogyasztásmegtakarítást je
lent. A cserék az óvodák vezetőivel 
egyeztetett módon, az óvoda életét 
a lehető legkevésbé megzavarva, 
még az idén megtörténnek, vala
mennyi intézményben.

Csányi József hozzátette: a 
rezsiköltségek drasztikus emel
kedése közepette lépéselőnyben 
vannak azok az önkormányza
tok, amelyek az elmúlt években 
megoldást találtak középületeik 
energetikai korszerűsítésére, meg
fizethető és fenntartható megúju
ló energiaforrások használatára. 
Kiskunfélegyházán így történt. A 
városi önkormányzat által fenntar
tott intézmények közül összesen 
27 helyszínen sikerült napelemes 
beruházást megvalósítani pályá

zati forrásból. Ez előrelátó fejlesz
tésnek bizonyult a történtek isme
retében. Tekintettel arra, hogy a 
félegyházi önkormányzat által (a 
hozzá tartozó összes intézményre 
vonatkozóan) idén áramra és gázra 
kifizetett mintegy 300 millió forint 
a jövő évben 1,7 milliárd forintra 
emelkedik a bevezetett takarékos
sági intézkedések mellett is, az IBV 
Kft. felajánlásához hasonló támo
gatások igen jelentősek.

Az IBV Hungária Kft. 2023ban 
ünnepli fennállásának 30. évfordu
lóját. A vállalat Európa egyik meg
határozó ipari lámpatestgyártója, 
emellett más, műanyagipari feldol
gozással összefüggő tevékenységet 
is végeznek. A cég élete 2022ben 
is igen mozgalmas volt: BácsKis
kun megyében egyedüliként meg
kapta a Véradóbarát munkahely 
elismerést a Magyar Vöröskeresz
ttől, több alkalommal fogadott 
üzemlátogatáson általános és kö
zépiskolás tanulókat, Mikulás nap 
alkalmából rajzpályázatot hirdetett 
munkavállalói gyermekei részére, 
és a részvételt egyegy mikuláscso
maggal jutalmazták. Idén negyedik 
éve választják meg az év dolgozóit, 
s az ezt tanúsító elismeréseket idén 
is az évzáró vacsorán adjak át a 
díjazottaknak. 

Véradóbarát Munkahely elis-
merésben részesült a kiskun-
félegyházi IBV Hungária Kft. 
a Véradók napja alkalmából 
megrendezett ünnepségen. 
Ugyanitt kapott kitüntetést a 
cég rendszeres véradó mun-
katársa, Rádi Andrea is.

2022ben 282 ezer véradó 846 
ezer beteg gyógyulását segítette. 
Őket, a véradóbarát munkahe
lyeket, az önkéntes szervezőket 
és a véradás ügyének támogatóit 
ünnepeljük november 27én, a 

Véradók napján. A 2022. évi ün
nepséget november 25én ren
dezte meg Budapesten a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos Vé
rellátó Szolgálat. A Véradóbarát 
Munkahely díjat tizenhat vállalat 
érdemelte ki.

Az IBV Hungária Kft. évente 
több alkalommal szervez véradást 
munkavállalói körében. A vállalat 
500 munkavállalója közül átla
gosan 2530 rendszeres véradó 
keresi fel ilyenkor a Vöröskereszt 
által a cég területén kialakított 
véradóhelyet. Áldozatukat – a Vö
röskereszt ajándéka mellett – az 
IBV Hungária Kft. is elismeri ilyen
kor apró meglepetéssel.

Véradóbarát Munkahely
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Évértékelés és előretekintés a BÁCSVÍZ-nél
2021 után 2022-ről is elmondhatjuk, hogy nem volt könnyű év a 
BÁCSVÍZ Zrt.-nél. Az energiapiaci válság és az infláció erőteljes 
növekedése jelentős mértékben megnehezítette a cég gazdálko-
dását is. Egyebek mellett erről is beszélt Kurdi Viktor elnök-ve-
zérigazgató, amikor az elmúlt 12 hónap értékelésére kértük, il-
letve a 2023-as tervekről kérdeztük.

– Milyen tényezők határozták 
meg elsősorban cégük gazdál-
kodását 2022-ben, és várható-
an hogyan zárják az évet ebből 
a szempontból? 

– Az idei évet úgy kezdtük, hogy 
a korábbi villamosenergiaköltsé
günk háromszorosára növekedett, 
erre pedig nem volt, illetve nincs 
fedezet a víz és csatornadíjak
ban. A másodlagos árbevételeink 
kapcsán elértük azt a szintet, 
azt a mennyiséget, amelynek a 
túlszárnyalása a jelenlegi kapa
citásainkkal nagyon nehezen lett 
volna megvalósítható. Mindez 
együttesen vezetett oda, hogy a 
2022es esztendő sajnos a pénz
ügyi tartalékaink feléléséről is 
szólt. Hozzáteszem, hogy ez nem 
meglepetés számunkra, hiszen 
mindezeket már az idei üzleti 
terv elkészítésekor figyelembe 
vettük. Most, decemberben azt 
látjuk, hogy az üzleti terv szerinti 
mutatóink teljesülnek, a pénzügyi 
tartalékok felélése az előzetes 
kalkulációinknak megfelelően 
történt, a víziközműszolgáltatói 
sajátosságok figyelembe vétele 
mellett. A sajátosságok közül leg
megterhelőbb a víz és csatorna
díjak változatlansága, a bevételol
dalon tehát szinte állandósággal 
számolhatunk, a kiadásoldalon 
viszont jelentős átrendeződés 
történt 2022ben.

– Azért biztosan történtek 

olyan dolgok is a társaság éle-
tében, amelyeknek örülhetnek, 
amelyekre büszkék lehetnek. 
Melyek azok, amelyeket ezek 
közül kiemelne? 

– Büszkék vagyunk arra, hogy 
áprilisban, A Föld napja rendez
vénysorozathoz kapcsolódóan 
megtisztelt bennünket látogatá
sával Áder János köztársasági 
elnök úr. Az államfő a kecskeméti 
II. számú vízműtelepen tett láto
gatást, amely során bepillantást 
nyert egyebek mellett a 2019ben 
átadott üzemirányító közpon
tunk működésébe is. Fontosnak 
tartom azt is, hogy Kecskemét 
önkormányzatával együttmű
ködve sikerült szobrot állítanunk  
Benkó Zoltánnak, a róla elne
vezett szabadidőközpontban. Cé
günk szervezeti kultúrájában na
gyon komoly lenyomata van Benkó 
Zoltán igazgatói munkásságának, 
amelyet a mai napig „hőskorként” 
emlegetnek. Nagyon örülök annak, 
hogy a vállalatunk működésének 
megítélése a külső környezetben 
továbbra is kiváló, de minden
képpen a jobbak között szerepel. 
Ugyancsak örömteli, hogy idén 
is több munkatársunk részesült 
rangos szakmai elismerésben, és 
jó volt megélni azt is, hogy ügy
félszolgálatos munkatársaink és 
szerelő kollégáink is szép sikere
ket értek el az országos szakmai 
versenyeken. 

– Az már elhangzott, hogy az 
idei év nem volt könnyű, de le-
het-e már látni, hogy mire szá-
míthatnak 2023-ban? 

– Szeptemberben és október
ben megfogalmaztuk a következő 
esztendőre vonatkozó várakozá
sainkat. Elkészült egy előzetes 
üzleti terv, amelyben már látható 
volt, hogy az energiapiacon törté
nő változások tovább nehezítik a 
helyzetünket. A jelenlegi piaci kör
nyezetben 150 és 200 forint közé 
tehető egy kilowattóra villamose
nergia jövő évi ára. A mostani, 58 
forintos árhoz képest ez további 
legalább háromszoros növekedést 
fog jelenteni. Saját erőből meg
oldhatatlan feladatot jelent majd 
ennek a kifizetése, ami előrevetíti 
azt, hogy valamilyen külső beavat
kozásra lesz szükség annak érde
kében, hogy az üzletfolytonossá
gunk fennmaradjon. Az mindenki 
számára világos és egyértelmű, 
hogy a víz és csatornaszolgálta
tásra szükség van. A szolgáltatá
sainknak működni kell, ez az élet 
alapvető része, és a vállalkozások, 
közintézmények működésének is 
az egyik alapfeltétele, hogy legyen 

víz és csatornaszolgáltatás. Ezt 
senki nem vitatja, így meggyőző
désem, hogy valamilyen szinten 
biztosítva lesz az a pénzügyi kü
lönbözet, amely a bevételeinkkel 
nincs fedezve.

– Ilyen helyzetben tudnak-e 
egyáltalán konkrét terveket 
készíteni a következő évre? 

– Az utóbbi esztendőkben na
gyon ritkán fordult elő, hogy ilyen
kor, decemberben még ne legyen 
a következő évre vonatkozó üzleti 
tervünk. Most ez is elő fog fordul
ni, de látható, hogy a helyzet nem 
mindennapi, ez egy országos és 
globális szinten is kihívásokkal 
és nehézségekkel terhelt időszak. 
Úgy gondolom, hogy nekünk is 
meg kell majd találni a helyünket 
mindebben, viselni kell az ezzel 
járó stresszt és nehézséget. Most, 
december elején, amikor ez az in
terjú készül, még nem tudjuk, hogy 
mi lesz majd az a tényező, amely 
végül a gazdálkodási egyensúlyt 
megteremti, de bizakodunk, hogy 
az utóbbi esztendőkhöz hason
lóan a következő időszakban is 
meg fogjuk találni a válaszokat a 
legnehezebb kihívásokra is. Ehhez 
természetesen a munkatársaink 
részéről is kell a türelem, a kitar
tás, a megértés és a szolidaritás. 
Ugyanakkor látva mindazt, amin 
eddig együtt keresztülmentünk, 
bennünk munkálkodik az a re
ménység, hogy a dolgaink jól ala
kulnak, és a BÁCSVÍZ 2023ban is 
egy stabil, vonzó munkahely lesz. 
Egy olyan munkahely, ahol a kol
légák továbbra is érzik a megbe
csültségüket, azon túl, hogy látják 
a szolgáltatás értékéhez való sze
mélyes hozzájárulásukat.  (x)

Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérőkkel kapcso-
latban is. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint a 
felhasználó kötelessége a vízmérő és a házi ivóvízhálózat rend-
szeres ellenőrzése és karbantartása, állapotának megóvása. 
Télen vízmérője fagyásveszélynek van kitéve. A legtöbb helyen 
a vízmérő aknák teteje egy vaslemez, ami nem jó szigetelő, 
ezért érdemes az aknában lévő csöveket és a mérőt vastag 
szövettel vagy egyéb szigetelőanyaggal betakarni.

KÉRJÜK, GONDOSKODJON AZ ELFAGYÁS ELLENI VÉDELEM-
RŐL! A BELSŐ VEZETÉKRENDSZER MEGHIBÁSODÁSA MIATT 
IS NAGY MENNYISÉGŰ VÍZ FOLYHAT EL ÉSZREVÉTLENÜL.

Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földréteg a csövet, illetve ahol 
nincs fogyasztás huzamosabb ideig, az álló víz könnyen befagyhat, ezért 

különösen a nem lakott ingatlanok, üdülők esetében kell a víztelenítésre 
és a fagytalanításra ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI RENDSZERESSÉGGEL  
ELLENŐRIZZE VÍZMÉRŐJÉT, FIGYELJE FOGYASZTÁSÁT.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
rendszeres karbantartás hi
ányából adódó többletköltsé
gek, valamint a szabálytalan, 
vagy előírásoknak nem meg
felelő rendszerkialakítások 
miatti büntetések is a tulaj
donost/felhasználót terhelik.  

KIS ODAFIGYELÉSSEL NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG! 
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Csapadékhiánytól már nem, üzemanyag-
hiánytól viszont tartanak a gazdák
A rendkívül aszályos nyár után 
augusztus végén, szeptember 
elején megérkeztek a nagyobb 
esőzések, majd újabb száraz 
hónapok következtek. Már 
újra kezdett aggasztóvá válni 
az őszi szárazság, amikor a 
november közepe meghozta a 
várt csapadékot újra. A kiala-
kult helyzetről Kis-Czakó Máté 
mezőgazdasági mérnököt, gaz-
dálkodót kérdeztük.

Elmondta, hogy 110 milliméter 
eső érkezett a nyár végén, amire 
akkor már égető szükség volt, de a 
korábban egész évben hullott 125 
milliméter mellett még jócskán el
maradt a korábban megszokottól. 
Az előző években évi 500 millimé
ter csapadékra szinte mindig szá
mítani lehetett. November elején 
megtekinthettük a kikelt búzát és 
árpát földjein, amelyeken akkor 
már sávokban látszott, hogy sárgul 
a csapadékhiány miatt. 

Bár a csapadékprobléma megol
dódni látszik, más gondok ütötték 
fel a fejüket. Az üzemanyag ára és 
a hiánya miatt a gazdák meggon
dolják, hogy milyen alapművelést 
alkalmaznak, mérséklik a gépek 
használatát. A műtrágya ára is kri
tikus szinten van, amit a korábbi 
évek veszteségei miatt nem, vagy 
csak részben tudnak kigazdálkod

ni. Jóval kevesebb pénzt tudnak a 
tápanyagutánpótlásra fordítani, 
mint a korábbi években. A gazdál
kodó abban bízik, hogy a föld ned
vességtartalma a mostaninál nem 
lesz rosszabb, illetve a február, 
március újabb nagyobb esőzése
ket hoz (ha már hóolvadásra nem 
számíthatunk).

A földekkel kapcsolatos őszi 
munkákról elmondta, hogy szán
tás vagy talajlazítás után történik 
a vetés ilyenkor. Megtudtuk, hogy 
egyre elterjedtebb a szántás nél
küli talajművelés, ami pusztán 
talajlazítást, gruberezést jelent. 
Ilyenkor a szármaradványokat úgy 

dolgozzák be ezek a gépek, hogy 
nem forgatják meg a föld rétegeit. 
Ez azért fontos, mert a talajban 
található aerob és anaerob bak
tériumok másképpen összeke
verednek és felül lesz az a fajta, 
amelynek nem szükséges oxigén 
a fennmaradásához, alul pedig az 
oxigént nélkülözni nem tudó, így 
ezek az organizmusok rövidtávon 
elpusztulnak. Korábban a szántás 
volt az egyetlen talajművelési for
ma, akkoriban viszont sok szerves 
trágyát szórtak szét a földeken, 
ami kompenzálta a szántás okozta 
baktériumokban keletkezett káro
kat. Az otthoni kiskertben is java

solja, hogy szalmát szórjunk szét 
talajlazítás után és a tavaszi vetés 
már a szalma között történjen.  

KisCzakó Máté úgy véli, hogy 
sok gazda tart a következő szezon 
veszteségeitől, ezért azokba a föl
dekbe is gabona került most ősz
szel, ahol addig sosem volt. 

– Kivárnak és bíznak egy csapa
dékosabb télben. Egymillió hektár 
a gabona vetésterülete hazánk
ban, ami most becslések szerint 
egymillió kettőszázezer hektár 
lehet. Ez majd a napraforgótól 
és a kukoricától veszi el a terüle
tet – mondta. Hozzátette: ő is at
tól teszi függővé a tavaszi vetést, 
hogy mennyire lesz csapadékos a 
telünk. Ha marad az esőmentes 
időszak továbbra is, akkor a kuko
ricatermesztést nem kockáztatja. 
Marad a napraforgó és esetleg a 
cirok, ami egyre nagyobb teret hó
dít már hazánkban is.

Utóbbiról elmondta, hogy a déli 
országok már alkalmazzák, nálunk 
körülbelül 10 éve van jelen, azóta 
próbálkoznak a termesztésével. 
6070 mázsa a hozama a cirok
nak, ami jóval kedvezőbb, mint a 
kukorica, ami 10 mázsát terem és 
a felvásárlási ára szinte ugyanany
nyi. Ennek a növénynek nagyon kis 
csapadék elég, talán ebben lesz a 
megoldás a jövőben. 

 Z. A.

Tisztelgés a nagy előd emléke előtt
Rockenbauer Pálra emlékez-
tek a Kiskun Természetbarát 
SE tagjai. A neves természet-
járó, világutazó, és televíziós 
szerkesztő 35 éve hunyt el 
– ezen évforduló alkalmából 
elevenítették fel emlékét.

A megemlékezés november 25
én este a Platán Utcai Általános 
Iskola pihenőparkjában felállított 
emlékműnél kezdődött. Fekete 
Márta, a Kiskun Természetbarát 
SE túraszakosztályának elnöke nyi
totta meg az eseményt ünnepi sza
vaival, Meizl Ferenc nyugalmazott 
iskolaigazgató pedig az intézmény 
pihenőparkjában elhelyezett em
léktábla történetét ismertette. A 
rendezvény zárásaként a termé
szetjárók képviselői helyezték el az 
emlékezés koszorúját.

Másnap, november 26án, 
szombaton egy busznyi termé
szetjáró kelt útra, hogy Rocken
bauer zengővárkonyi nyughelyét 

felkeresse és lerója kegyeletét. A 
megemlékezésre az ország szá
mos pontjáról érkeztek turisták. 
Olyan legendás személyiségek is 

megjelentek a mecseki emlék
helyen, mint Szabados Tamás 
egykori operatőr; dr. Juhász Ár-
pád geológus; Sáfrány József 
világosító, aki először járta végig 
a túra útvonalát Palival; Faludi 
Sándor hangmérnök; Petres Pál, 
a csapat tagja; vagy a félegyházi 
születésű Gyenes Károly, televí
ziós szerkesztő. Ők mindahányan 
személyesen is ismerték, és ba
rátjuknak tudhatták Rockenbauer 
Pált, aki a magyar televíziós ter
mészetfilmezés egyik megterem
tője volt. A félegyházi csoport 
nevében Kovács Ferenc osztotta 
meg személyes emlékeit, hiszen 
Rockenbauer Pál számos alkalom
mal vezetett túrát egyesületüknél, 
valamint vendégül is látta saját 
otthonában.
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Adventre hangolódtak a nyugdíjasok
Adventi ünnepséget tartott a 
Kiskunfélegyházi Nyugdíjas 
Klubok Egyesülete november 
30-án, a Szakmaközi Műve-
lődési Házban. Juhász István 
egyesületi elnök szavait kará-
csonyi versek, dallamok, tánc 
és ünnepi színdarab követték. 
Az ünnepvárást Balla László 
alpolgármester, Gyenes Attila 
önkormányzati képviselő és 
Rátkai Sándor, a Szakmaközi 
Művelődési Ház igazgatója is 
megtisztelte jelenlétével.

– Elérkezett az advent, a vára
kozás és a felkészülés ideje. Az 
Úr megérkezése András napjához 
kötött, ezért tartjuk minden évben 

november 30án az ünnepváró 
rendezvényt. Ezzel a nappal 
elindul a karácsonyi készülő
dés mindannyiunk számára. 
Ezt a megnyitó alkalmat az 
egyesülethez tartozó 11 klub 
saját rendezvénye, ünnepsége 
követi – fogalmazott köszön
tőjében Juhász István egyesü
leti elnök.

Az ünnepséget Lesták Sán-
dorné, a Bugaci Nyugdíjas 
Klub vezetője szavalatával, a 
Dózsa György Általános Iskola 
tanulói változatos műsoruk
kal, Fehér Zoltán és Csányi 
Istvánné pedig citerajátékkal 
színesítette.

Piacnap kedden és pénteken – 235 éve
235 éve, 1787. december 
1-jén vezették be a keddi és 
pénteki piaci napokat Kiskun-
félegyházán. A jelenben is köz-
ponti szerepet betöltő áruke-
reskedelmi helyszín történelmi 
jelentőségéről Mészáros Már-
ta, a Kiskun Múzeum igazgató-
ja mesélt.

– Az 1745ben megváltott Fél
egyháza és pusztái nagy lehe
tőséget kínáltak az idetelepedő 
családoknak. A szabad paraszti 
gazdálkodás lehetőségének és a 
jászkun kiváltságoknak köszön
hetően egyre jobban gyarapodott 
Félegyháza népessége. A lakók ál
dozatos munkája vitte előrébb év
ről évre azt a parasztközséget, ami 
először a Kiskun kerület központ
jává vált, majd 1774. február 4én 
Mária Terézia kegyéből mezővá
rosi rangot kapott. Az itt lakó pol
gárok közszükségletei miatt igen 
hamar fellendült a kereskedelem, 
a helyi áruforgalmat a heti piacon 
és vásáron bonyolították le. A ke
reskedők számára üzlethelyiséget 
építettek, a mezővárosi rang el
nyerése után pedig évenként négy 
országos vásárt tartottak. 

Félegyháza központjának két, 
egymást keresztező főút tölcséres 
kiszélesedése négy piacnak adott 
helyet a 20. század közepéig. A 
vásárjog megszerzése után, a la
kosságszám jelentős emelkedése 
miatt megnőtt az igény a piacbő
vítésre. Az itt élők ebben a min
dennapos adásvételeket látták, 
azonban a városi tanács 1787. de
cember 1jén úgy határozott, hogy 

csak kedden és pénteken lehet a 
piacokat megtartani. „...Minden 
kedden és pénteken heti vásáro
kat kell tartani, ahol a lakosok kö
telesek mindenféle és minél több 
konyhai aprólékot – lencsét, bor
sót, kását, tojást, vajat, baromfit, 
pulykát, tyukot, stb. árulni…”

A mostani Petőfitéren, a gya
logpiacon árulták a mezőgazda
sági termékeket, 1824. november 
4étől pedig a ruha és háziipari 
termékeket. A tér másik oldalán, 
a Hattyúház mögött hosszan terült 
el a tejpiac, a mostani Szent Já
nostéren a városháza előtt volt a 

gabonapiac. A Szegedi út mentén, 
a Kalmárkápolna és az 5ös út 
helyezkedett el a baromfipiac, mö
götte a használtcikkek vására, a 
zsibpiac, a nép nyelvén kukucska
piac. A halat a Béketéren, a Sarlós 
Boldogasszony Templom előtt vá
sárolhatták meg a város polgárai a 
19. század közepétől. 

Az 1850es évek rendelkezései 
következtében a piacokat összevon
ták, majd áthelyezték a Béketérre, 
az egykori Fehér iskola telkére. Be
iktatták a vasárnapi piacnapokat, 
külön helyen csak a zsibpiacot és 
az állatpiacot lehetett megtartani. 

Az újratelepítés után a heti piaco
kon volt lehetőség a nevelt jószágo
kat eladni. Megnőtt az igény a heti 
szakosodott, egymástól elkülönült 
állatvásárok tartására. Emellett a 
terményes vagy más néven a sze
keres piac is elengedhetetlen volt. 
A ló, marha, juh, disznó és ba
romfivásárok a városban, a mosta
ni Móraváros területén, a baromfi
vásár pedig a jelenlegi Móratéren 
volt. Az 1930as években a heti ál
latvásárok kiszorultak a város kele
ti részére, a Csongrádi és Alpári út 
közötti nyomásra, a vásártér előtti 
területre.  V. B. 
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Kovászemberek – Papp Anett
Kovászemberek. Így nevezzük azokat a személyeket, akik kezde-
ményező erejükkel és lelkesítő példájukkal képesek a helyi kö-
zösségek összetartását és felhajtó erőit serkenteni, tagjait tet-
tekre sarkallni. Akárcsak a kovász a tésztában: olyan folyamatok 
elindítói ők közvetlen környezetükben, amiből valami új, valami 
több születik, mint az alkotórészek összessége. 

Papp Anett egy a félegyházi nők 
közül, akik anyaként, közösségi 
emberként is a legjobbra törek
szenek. Akik amellett, hogy helyt
állnak mindennapi kihívásaikban 
családjuk körében és hivatásuk
ban, szeretnének a közösségért is 
tenni. 

– A nőiségét megélő, erős nő 
benyomását kelted, két gyer-
mek édesanyja vagy. Hogyan in-
tegrálod a számodra fontos női 
aspektusokat az életedben?

– Határtalan lehetőségnek ér
zem, hogy nőnek születtem. A 
legnehezebb és legszebb varázs
lat megélni a nőiségemet, nőies
ségemet az életben. Nem könnyű 
helytállni és eligazodni ebben a 
színes forgatagban. Számomra a 
nő egyszerre lágy, körülölelő ta
karó és kemény kőszikla, a legna
gyobb mélység és magasság, a tűz 
gyújtója és őrzője, mindezek külö
nös egyvelege. Nőnek lenni életem 
minden területén szívből jövő ér
zelmi utazás, legyek éppen édes
anya, dolgozó nő, az alapítvány 
„anyukája”, társ vagy barát. Mind
ezek összességéből formálódom a 
hétköznapokban Anetté.  

– Fontos szerepet játszik 
az életedben a jótékonykodás. 
Több ehhez kapcsolódó rendez-
vényt, mondhatni mozgalmat is 
koordináltál már. Hogyan éb-
redt fel benned a kezdeménye-
zés vágya?

– Ha valamit a fejembe veszek, 
azt halogatás nélkül véghezviszem. 
Vagy szívvellélekkel csinálok vala
mit, teljes erőbedobással, kétszáz 
százalékon, vagy nem csinálom. 
2016 őszén így született meg az 
alapítvány első sugallata is. Egyik 
reggel úgy ébredtem, hogy valamit 
tenni szeretnék. Gondoltam egy 
merészet, és még akkor, ismeret
lenül, felhívtam a megyei kórház 
újszülött és koraszülött osztá
lyának vezetőjét, dr. Kelemen 
Editet. Megkérdeztem tőle, hogy 
mire lenne szükségük. Kiderült, 
hogy előtte tört össze a Bioptron 
lámpájuk. Délután már a plakátot 
csináltattam, és egy jótékonysági 
bulit szerveztem a Rocktárba…

– Akkor még nem sejthetted, 
hogy milyen folyamatot indí-
tasz el ezzel.

– Az elmúlt években rengeteg 
szívbemarkoló sorsot ismertem 

meg, ezektől a mai napig gom
bóc van a torkomban. Az egyik 
legmeghatározóbb élményem a 
szegedi gyermekonkológiához kap
csolódik, ahová karácsonyi aján
dékokkal érkeztem. Egy három év 
körüli kislány mesét nézett, ami
kor beléptem a kórterembe. Ő fel
nézett, és kikerekedett szemekkel 
suttogta: „Angyalka!” Valószínűleg 
a fehér ruhám és az ajándékozás 
hangulata teremtette meg ezt a 
pillanatot, de amíg élek, nem felej
tem el a tekintetét. 

A rengeteg megélt élmény kö
zött nagy kedvencem volt az An
gyalpakk, illetve a VarázsMé
csesMosoly akció. Ennek kapcsán 
advent első vasárnapján több száz 
angyalfigura és mécses kelt útra 
a városban a kezdeményezésem
re, de rengeteg lelkes segítőnek 
köszönhetően. Nem tudom, hogy 
hány ember arcára sikerült közben 
mosolyt csalni, de azt igen, hogy 
ez az apró gesztus örömöt és él
ményt vitt az ünnepi várakozásba 
annak, aki adott, és annak is, aki 
kapott. 

– Milyen szempontok szerint 
választod ki az ügyeket, ame-
lyek mellett elköteleződsz?

– Kizárólag olyan ügyek mellé 
álltam, amelyeknél súgott a szí
vem. Megtanított ez a vállalás 
arra, hogy ne csak a saját szem
üvegemen keresztül lássam az 
embereket, helyzeteket. És arra 

is, hogy miként közelítsek meg 
sorsokat, élethelyzeteket úgy, hogy 
közben önazonos és hiteles tudjak 
maradni. Hogy továbbra is vál
lalhassam: ami a szívemen, az a 
számon. Egyegy rendezvény mö
gött több hónapos szervezés áll és 
én állandóan rohantam valahová. 
Csak akkor léptem le egy kicsit a 
térképről, amikor a végét járta az 
energiám. Természetesen a jár
ványhelyzet az alapítvány műkö
dését is visszavetette, de nem bá
nom. Épp akkor éreztem úgy, hogy 
pihenésre, megújulásra van szük
ségem. Idén ősszel a III. Jótékony
sági Tetováló Fesztivál lesz hosszú 
idő után az első rendezvényem. 

– A művészetek terén is fel-
vállalsz egyfajta népszerűsítő 
missziót közösségi oldaladon, 
emellett a vászon és az ecset 
sem ismeretlen számodra.

– A versek világa gyermekko
rom óta magával ragad, különösen 
a 20. századi magyar költészet 
lelkes rajongója vagyok. 14 éves 
korom óta kézzel írva, füzetekbe 
gyűjtöm a kedvenceimet. Szeretek 
esténként egy bögre teával, vagy 
egy pohár borral és egy verseskö
tettel a kezemben elvonulni a zajos 
hétköznapok elől. József Attila 
Áldalak búval, vigalommal című 
verse a szívemnek legkedvesebb, 
de az elmúlt években komolyab
ban ismerkedek Faludy György 
költészetével. Lázadó, megalku
vást nem ismerő, nyersen szóki
mondó stílusával könnyen tudok 
azonosulni. 

Szerintem minden vers a sza
vak különös varázsa. Csodálatos 
kifejezésmódja az ember lelkivi
lágának, érzéseinek, amivel ol
vasás közben lehet azonosulni. 
A legszebb pedig az benne, hogy 
mindenkiben más érzelmeket, 
gondolatokat ébreszt. Ez indította 
el a #napivers posztokat, videókat 
a Facebookon. Hátha sikerül ezzel 
tennem azért, hogy újra felfedez
zék és megkedveljék a verseket az 
emberek. 

A festészet is kislány korom 
óta az életem része. Garai Pista 
bácsival minden péntek délután 
együtt festettünk kedvtelésből. 
A bútorfestés és az akvarellek 
készítése számomra egyfajta el
bújva töltődés. Hajlamos vagyok 
a hétköznapokban túlpörögni, de 
ha leülök a vászon elé, az agyam 
azonnal kikapcsol. Sosem tudom, 
hová fogok eljutni a végén, ha
gyom, hogy a képzeletem vezessen 
az első ecsetvonástól az utolsóig.

 Tarjányi Lili

Fotó: Frisenhan Zsanett
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Papp Viktória – aki mer, az nyer

A kiskunfélegyházi Papp Viktória bátorsága, magába vetett hite 
sokunk számára példaértékű lehet. Viki közgazdasági diplomá-
ját számos továbbképzéssel, szakmai oklevéllel egészítette ki az 
elmúlt években. Így haladt lépésről lépésre az álmai felé vezető 
úton: egy saját vállalkozás elindítása felé. Emellett könyvet ír 
a párkeresésének viszontagságairól, vagy ha úgy hozza az élet, 
traktorra ül párja gazdaságában.

– Hogy jut időd, energiád eny-
nyi mindenre?

– Már kislány koromban tele 
voltam tervekkel. Színész, állator
vos, vagy mérnök szerettem volna 
lenni. A Közgében érettségiztem, 
a középiskolai éveim csodásan 
teltek. Aktívan részt vettem az 
iskola életében, programjainak 
szervezésében. Orosziné Gulyás 
Ildikó tanárnőmnek köszönhető
en megszerettem a közgazdasági 
tantárgyakat, aki bátorított, hitt 
bennem. Szaktantárgyi versenyek
re nevezett be, ezeken eredmé
nyesen szerepeltem. Ez inspirált, 
hogy még jobb legyek, küzdjek a 
kitűzött álmaimért. Egészen korán 
elterveztem, hogy a magam ura 
szeretnék lenni felnőtt koromban 
és ezt egy vállalkozás elindításával 
képzeltem el. A családom eleinte 
nem lelkesedett az ötletemért, de 
belátták, hogy a kitartás és az aka
rat sikerre vezethet. 

– Nemrégiben indítottad el 
saját a vállalkozásodat, aminek 

keretében egyedi dekorációs 
termékek kivitelezésével foglal-
kozol. Milyen lépések vezettek 
idáig?

– Az egyetemi éveim alatt bol
ti eladóként és a vendéglátásban 
dolgoztam, hogy valamelyest csök
kenteni tudjam édesanyám anyagi 
terheit. Friss diplomásként a Köz
gében kezdtem tanítani, de hamar 
rájöttem, hogy a pedagógus bérből 
nem tudom fenntartani magam és 
mellette megteremteni egy olyan 
pénzügyi alapot, amivel képes le
szek a jövőmről gondoskodni. Az 
elmúlt években néhány munkahe
lyen megfordultam a gazdasági 
szférában, majd visszavisszatér
tem a tanításhoz is, de a megfelelő 
anyagi alapokat egyikkel sem tud
tam megteremteni. Egy töltőállo
más vezetőjeként dolgoztam, ami
kor megfogalmazódott bennem: a 
saját hasznomra szeretném fordí
tani most már azt a tapasztalatot, 
tudást és energiát, amire szert tet
tem. Én a nehézségek közepette is 

mindig azt vallom, hogy félig tele 
a pohár, vagyis mindenből a leg
jobbat szeretném kihozni. Amikor 
felmondtam, úgy voltam vele, hogy 
most jött el az én időm és belevá
gok a saját vállalkozásomba.

– Tudom, hogy az állatok 
kiemelt helyet foglalnak el a 
szívedben.

– Igen, viccesen azt szoktam 
mondani, hogy én már járni is ku
tyába kapaszkodva tanultam meg. 
Ez az állatszeretet a mai napig 
fontos része az életemnek, amiből 
több jótékonysági rendezvény is 

életre kelt már. Tetszett az állator
vosi pálya is, de be kellett látnom, 
hogy a kémia nem a legjobb bará
tom. Még diákként belekezdtem a 
mini bullterrierek tenyésztésébe, 
viszont amikor meg kellett válni 
a kicsiktől, rájöttem, hogy ez nem 
nekem való. Később megismerked
tem a canicrosssal – amikor gaz
da és kutyája együtt futnak – és ezt 
nagyon megszerettem. Részben 
saját élményeimből táplálkozva 
elköteleződtem a felelős állattar
tásra való nevelés mellett, számos 
érzékenyítő előadás mellett kutyás 
fejlesztő órákat is rendszeresen 
tartok zömében félegyházi neve
lés, oktatási intézményekben. Kö
zösen a kutyámmal a Hírös Rescue 
Teamben kutatómentő feladato
kat tanultunk meg és imádtunk 
geocachingelni is, ami egy kreatív 
játék a természetben. A sors idén 
elvette őt mellőlem, ami nagyon 
megviselt, de mennem kell tovább 
az úton. 

– Hogyan született a könyví-
rás gondolata?

– Néhány balul sikerült párkap
csolat és próbálkozás után úgy 
gondolom, hogy megtaláltam a 
másik felemet. A páromnak egy 
mezőgazdasági vállalkozása van, 
amiben én is aktív szerepet válla
lok. Ha kell, akkor traktorra ülök és 
segítek a földeken. A könyvem az 
elmúlt néhány év szívügyekben ta
pasztalt sikertelenségét dolgozza 
fel humorral és öniróniával tűz
delve. Jól esett kiírnom magam
ból, reményeim szerint hamarosan 
nyomtatásba kerül. Bízom benne, 
hogy hitet adhatok másoknak. Én 
ugyanis most már a helyemet va
gyok, csupán egy kisbaba hiányzik, 
de reméljük, a Jóisten ezt is hama
rosan megadja nekünk.

 V. B. 
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A csend hangja szól selymein
A selyem a világ legkülönlegesebb és legtitokzatosabb anyagainak 
egyike. Keletkezését, elterjedését számos legenda övezi. Nemes-
sége, kedvező tulajdonságai miatt évezredek óta szívesen viselik 
az emberek. De egyedi tulajdonságai olyan különleges technikák 
kikísérletezésére és gyakorlására is sarkallják Isten kreatív te-
remtményét, amelyek segítségével a selyem, a szövetek királynő-
je, a művészi önkifejezés kimeríthetetlen játszóterévé válik. 

A selyemfestés varázslatos, medi
tatív világába – sok más vállalkozó 
kedvű félegyházi társaságában – a 
Holló László Képzőművész Kör ad
venti nyitott műhely foglalkozása 
keretében volt szerencsém bete

kinteni, Vakulyáné Varga Erika 
vezetésével. Később, immár az él
ménnyel feltöltődve beszélgettünk 
az ő személyes „selyemútjáról”.

– Mindig része volt az életed-
nek az alkotás, a kreativitás?

– Kiskunfélegyházán szület
tem. Gyerekorromtól vonzódtam 
a művészetekhez, zenét tanultam, 

imádtam olvasni és kreatív te
vékenységet folytatni. Édesapám 
varróműhelyében kerültem kap
csolatba a textíliákkal, béléssely
mekkel. Örömöt okozott, ha a 
maradék anyagokból én is varr

hattam kedvemre, eleinte a ba
báimnak, később magamnak és a 
gyermekeimnek. 

Logopédusgyógypedagógus 
diplomám megszerzése óta szü
lővárosomban dolgozom, beszéd
zavaros gyermekek és felnőttek 
terápiájával foglalkozom a peda
gógiai szakszolgálatnál. 15 évig 
segítettem a félegyházi kórházban 
a strokeos, illetve különböző sé
rülések miatt beszédfogyatékossá 
vált betegek rehabilitációját. Ez 
különösen szép szakasza volt az 
életemnek. Mindkét korosztálynál 
nagy szükség van a kreativitás
ra, rajzkészségre, ábrázolásra. A 
gyerekek imádják, ha rajzolok a 
füzetükbe, a betegeknél pedig oly
kor csak ez a csatorna működik a 
kommunikációhoz.

Férjemmel 1985ben alapítot
tunk családot, 2 gyermekünk szü
letett. Nevelésükben fontos sze
repet játszott, hogy a művészetek 
minden területét megismerjék, 

színházba, moziba, múzeumba, 
koncertekre jártunk. Igaz, más 
területeken diplomáztak, de úgy 
érzem, ők is ezt a példát adják 
tovább csodálatos unokáimnak. A 
kreativitás teljesen egyértelmű a 
hétköznapjainkban.

– Mikor találtál rá a 
selyemfestésre?

– Miután gyermekeink önálló éle
tet kezdtek, feléledt bennem a vágy, 
hogy felfrissítsem rajztudásomat. 
Jelentkeztem a Holló László Kép
zőművész Körbe Rátkai Zsuzsa 

tanítványaként, majd Molnár Ist-
ván és Török Tamás vezetésével 
fejlesztem készségeimet. Össze
jöveteleinken előnyben részesí
tem az akvarellfestést és a színes 
krétarajzot, de lehetőség van min
denféle technika kipróbálására. A 
selyemfestés viszont a munkám 
során talált rám. A logopédiai fej
lesztés kiegészítő terápiájaként, 
taktilis (tapintás) érzékeléshez 
vásároltunk játékokat, köztük egy 
selyemfestőkészletet. Mindent tar
talmazott, ami az induláshoz kell: 
festékeket, ecseteket, keretet, és 
több előnyomott kendőt, amelyek 
kifestését a munkatársaim rám bíz
ták. Az első ecsetvonásnál éreztem, 
hogy ez az én technikám. A selye
manyag érintése, a festék futása, 
szemet gyönyörködtető keveredése 
elvarázsolt. Ezután folyamatosan 
kerestem a lehetőséget, interneten 
kutakodtam a különböző techni
kák iránt, tanfolyamokra, work
shopokra jelentkeztem. Eközben 

komoly eszközkészletet állítottam 
össze. Feszítőkereteket a férjem 
készített, ezekre feszítem fel a se
lyemanyagot. Festékekre, kontúro
zókra, ecsetekre és alapanyagokra 
költöttem magas összegeket, mert 
ez egy drága hobbi. Négy éve Csör-
nök Enikő selyemfestőnél végez
tem el egy mesterképző kurzust. 
Tőle tanultam meg azt a sajátos 
technikát, amivel ma már sálai
mat, kendőimet, képeimet festem. 
Hernyóselyemre, gőzfixálós festék
kel dolgozom. 

– Vannak kedvelt, visszatérő 
motívumok, amikkel előszere-
tettel dolgozol?

– Legtöbbször a természetből 
merítek inspirációt, de szívesen 
tanulmányozom a nagy festők, pél
dául Klimt, Mucha stílusjegyeit, 
mintáit, illetve a magyar népművé
szet motívumait. 

– A Nyitott műhely egyik leg-
népszerűbb napja volt a selyem-
festés. Ez mindig így van?

– A Hollókör által meghirdetett 
workshopokat volt szerencsém 
többször is vezetni. Itt vasalóval, hő 
hatására fixálódó festéket haszná
lunk. Ez egyszerűbb, de mégis lát
ványos technika, a résztvevők nagy 
örömére. A sikerélmény garantált.

– Mi fogott meg téged a 
technikában?

– A selyemfestés megtanított 
a tervezés fontosságára, pontos 
vonalvezetésre, koncentrációra, a 
színek harmonizálására. Amíg a 
folyamatban vagyok, teljesen ki
zárul a külvilág, csak zene szól, 
befelé figyelek, átadom magam 
az alkotásnak. Ezt már a férjem is 
megtanulta, ilyenkor ő készít va
csorát magának…

A hobbim és a hivatásom egyen
súlyban tart. Amikor nem „taní
tom” a hangokat, és nincs szük
ségem szavakra, a csend hangja 
szól a selymeimen, ecsetvonásaim 
ritmusára. T. T.

Áldott, békés, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket  

és egészségben,  
sikerekben gazdag boldog 
új évet kívánunk minden 

vendégünknek! 

Barbara Hajstúdió 
munkatársai
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A tökéletes mézeskalács titka

Kisné Patai Edit műhelyében egész évben sorra készülnek a mé-
zeskalácsos ajándéktárgyak. Mikulásra, karácsonyra, esküvőre, 
keresztelőre és születésnapra is viszik a kézzel készített, egyedi 
meglepetéseket. A cukrászt a mézeskalács-készítés fortélyairól 
és legnehezebb munkáiról is kérdeztük.

– Amikor a gyerekek kicsik voltak, 
akkor készítettük karácsonykor az 
első mézeskalácsokat. Ez már több 
mint 15 éve volt. 2010 körül – még 
az előző munkahelyemen – a köz
gazdasági iskola épületét formáz
tuk meg mézeskalácsból a Kiskun 
Múzeum jótékonysági felhívására. 
Ezt követően elkezdtem tanfolyam
ra járni, videókat nézni és azóta is 
tart ez a szerelem. Több évbe telt, 
mire megtaláltam azt a tésztát, 
ami szép, jól formázható és finom 
is. Teljesen autodidakta módon 
kezdtem, de szerettem volna pro
fesszionális szintre fejleszteni ezt a 
tevékenységet. Ehhez már elméleti 
tudás is kellett, amit az időközben 
megszerzett cukrász végzettség 
alapozott meg – emlékezett vissza 
a kezdetekre Kisné Patai Edit, aki 
alapvégzettsége szerint kereskede
lemmarketing szakos közgazdász.

– A hagyományok tisztelete 
örök, ezt testesíti meg a mézes
kalács. A tésztájából bármit lehet 
készíteni: síkbeli és térbeli formá
kat, számos technikával. A fényes, 
aranybarna színű tészta időtálló, 
festhető és ehető – foglalta össze 
a KSzC Kiskunfélegyházi Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégium oktatója, majd hozzá
tette: a tökéletes mézeskalácshoz 
jó alapanyagok, kiváló kidolgozott
ság és hosszú érlelési idő kell.

– A tésztába liszt, szódabikarbó
na, tojás, vaj, vegyes méz, porcukor, 
kakaópor és mézeskalácsfűszer
keverék kerül. Az alapanyagokat 
alaposan össze kell dolgozni, a 
tésztát fényesre, hólyagmentesre 
gyúrni, majd légmentesen lezárni 
és legalább 5 napig érlelni, hűvös 
helyen. Ezt követően újra átdolgo
zom a tésztát, és hűtőbe, vagy fa
gyasztóba teszem. Ezután bármi
kor süthető. A díszítéssel a sütés 
után két napig várni kell. A mázhoz 
tojásfehérjét, porcukrot, citromle
vet és szükség esetén ételfestéket 
használok. Az alapmáz egy napig 
szárad, majd erre rajzolom, vagy 
írom a kért mintát, szöveget. A 
kezdetben használt fém kiszúró
kat mára 3D nyomtatóval készített 
sablonokra cseréltem.

A közgazdászcukrász azt is el
mondta, hogy a mézeskalácsból 
készített ajándékok egész évben 
népszerűek. Megrendelések első
sorban az országból érkeznek, de 
számos külföldi kérésnek is ele
get tett már. A szezon a nőnappal 
kezdődik, majd húsvétra, anyák 
napjára, általános és középiskolai 
ballagásokra, keresztelőkre, es
küvőkre viszik a kisebbnagyobb 
mézes finomságokat, sőt, cégektől 
is érkezik megrendelés logózott 
termékekre. Állatfigurás és számos 
tortadíszek, babaváró ajándékok, 

színes virágcsokrok, névre szóló 
köszönőajándékok, ültetőtáblák, 
ajándékdobozok, bortartók, bal
lagásokra taláros mackók, bag
lyok, díszes ceruzák készülnek. A 
főszezon természetesen az adventi 
időszak, amikor a Mikulásra és ka
rácsonyra rendelt asztaldíszek, ad

venti koszorúk, fenyőfadíszek, an
gyalok, szarvasok és mécsestartók 
a legnépszerűbbek. A választék ha
tártalan, az egyszerűbb formáktól 
kezdve az apró, színes virágokon és 
kézírásos szövegeken át, egészen a 
csipkés és kalocsai mintás motívu
mokig, szinte bármilyen elképzelést 
megvalósít Edit.

– Mottóm: az egyedi igények ki
elégítése. Minden megrendelést 
megtervezek először papíron, le
gyen szó kicsi munkáról, vagy 100 
fős esküvői ajándékokról. Egyedi 
alkalmakra – például házassági 
évfordulókra – személyre szabott 
ajándékokat készítek. Ehhez mindig 
meg kell ismerni a megajándékozott 
személyt: mit szeretne, mi a hobbija. 
A különböző ünnepekre, például ka
rácsonyra kollekciót is összeállítok, 
ezek a Csipkés mézes Félegyháza 
Facebookoldalon érhetőek el.

Edit eddigi egyik legnehezebb 
munkája egy külföldi megrende
lés teljesítése volt, ahova kalocsai 
mintás motívummal díszített mé
zeskalácsokat kértek. Kezei között 
készült már NémetMagyar Kézi
szótárt ábrázoló mézeskalács is. 
Elmondása szerint munkájához 
türelem, kézügyesség, precizitás, 
monotóniatűrés, empátia és em
berismeret szükséges. G. E.

Fotó: Fantoly M
árton

Áldo karácsonyt kíván
a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG

Két Tanítási Nyelvu
Technikum és Kollégium közöége.

„A kis Jézus megszülete, örvendjünk.
Elküldöe o szent fiát Istenünk.”

Kiskunfélegyháza, 2022 december
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A hollywoodi fogathajtó
Kiskunfélegyháza Vá-
ros Hagyományőrző és 
Hazafias Tevékenysé-
géért kitüntető díjban 
részesült Juhász László 
a lovas sportban elért 
nemzetközi és hazai si-
kerei elismeréseként, 
a kulturális rendezvé-
nyeken való aktív köz-
reműködéséért. A 72 
éves világbajnok fo-
gathajtóval életútjáról, 
a szakma szépségé-
ről és mindennapjairól 
beszélgettünk.

– Nagyon megható volt, amikor a 
május végi díjátadón Csányi Jó-
zsef polgármester „hollywoodi 
filmekben szereplő fogathajtóként” 
külön is megemlített, személyes 
kapcsolatunk miatt. Ezt a kitünte
tő díjat nem egy szakmai szervezet 
elismerésének, vagy egy sporttel
jesítménynek tekintem, hanem az 
egész város, az itt élők elismeré
sének – fogalmazott a díj kapcsán 
Juhász László.

A 72 éves fogathajtó számára 
már kisgyermek kora óta termé
szetes volt a lovas közeg, édesapja 
a félegyházi termelőszövetkezet
ben volt fogatos, és otthon is tar
tottak lovakat. Már fiatal gyermek
ként csikóskodott Bugacpusztán, 
később a pusztaötöst olyan sike
resen hajtotta, hogy az 1971es 
vadászati világkiállításon is meg

mutathatta tehetségét. Bevonulá
sa után a honvédlovardában dol
gozott, majd Kisfáiba került lovas 
iskolába, ahonnan Cecére hívták 
ménesmesternek. 1979ben került 
Tiszaalpárra fogatos brigádveze
tőként, és ott kezdett el négyesfo
gatot hajtani. László a nyolcvanas 
évek elején tűnt fel a hazai né
gyesfogathajtás versenyzői között. 
Időközben a fiatal tehetséget át
vette a Bugaci Állami Gazdaság, 
és Bugacpusztán is támogatták a 
versenyzésben.

Első nemzetközi versenyén, 
1982ben a hollandiai Apeldoorn
ban megrendezett világbajnoksá
gon egyéniben bronzérmes lett. 
1983ban a magyar bajnokságban 
ezüstérmes lett, majd egy évvel 
később a szilvásváradi világbaj
nokságon egyéniben és csapat
ban is aranyérmes lett. 1986ban 

Ascotban csapatban világbajnoki 
ezüstérmes, egyéni bronzérmes. 
Stockholmban, 1990ben szintén 
tagja a világbajnoki bronzérmes 
csapatnak. 2001ben csapatban 
magyar bajnok, egyéniben bron
zérmes lett. Juhász László, akit 
a sportágban a leggyorsabb kezű 
hajtónak tartottak a világon, ak
tív versenyzői pályafutása so
rán, világversenyeken összesen 
két arany, három ezüst és négy 
bronzérmet szerzett.

– Lovak között éltem le az éle
temet. A számos sporteredmény 
mellett rengeteg élményt és örö
met ad nekem a ló. Amellett, hogy 
kellemes időtöltés a lovaglás, az 
egész világot bejárhatja az em
ber lóháton. Jómagam is kétszer 
voltam Amerikában fogatostól. Az 
utóbbi időben sajnos megváltozott 
a fogathajtás világa, ami szokat

lan és szomorú számomra. Azok, 
akik tehetségesek és tudnak haj
tani, sok esetben anyagilag nem 
engedhetik meg magunknak ezt a 
sportot, aki pedig megengedheti 
magának a saját fogatot, nem biz
tos, hogy tudja is hajtani. Vannak 
persze lelkes fiatalok, akiket tá
mogatni kell, hogy elinduljanak az 
önálló sportpályafutásban, hiszen 
rendkívül fontos az utánpótlásne
velés is – tette hozzá László, aki
nek életében a versenyzést mára 
már felváltotta a filmezés.

Az első filmes felkérést a német
országi világbajnokságon kapta, a 
Kincses sziget kalózaiban Geena 
Davis dublőre volt, majd az 1990
es évektől a világ leghíresebb ren
dezőinek dolgozott. Szerepelt már 
– többek között – a Hamupipőké
ben, a BenHurban, a Van Helsing 
amerikaicseh akciófilmben és a 
Golden Globedíjas Artúr királyban 
is.

– Nemzetközi filmekhez, tele
víziós műsorokhoz, fotózásokhoz 
adunk lovakat, hintókat, felsze
reléseket, lovasokat és hajtókat. 
Jelenleg több mint 50 magasan 
képzett lóval és mintegy 200 kü
lönböző típusú, korú és méretű ko
csival dolgozunk. Szerencsére sok 
a munka, folyamatosan készítem 
elő a kocsikat és a lovakat egyegy 
forgatásra, miközben egyeztetek 
a megrendelőkkel, intézem a napi 
feladatokat. A filmes forgatásokba 
is besegítek, és ha felkérnek, akkor 
fogathajtó versenyeken is öröm
mel részt veszek – mesélte László 
mindennapjairól.

 G. E. 

Volt igazgatóját köszöntötte 
Félegyháza polgármestere
Szert Lajost, a PG nyugal-
mazott igazgatóját Csá-
nyi József polgármester 
köszöntötte fel a város 
nevében 90. születésnap-
ja alkalmából. Kiskunfél-
egyháza első embere az 
egykori diák minőségében 
is érkezett, hogy közösen 
elevenítsék fel a Petőfi 
Gépészeti Szakközépis-
kolában eltöltött évek 
emlékeit.

Szert Lajos Disznóshorvát 
(ma Izsófalva) településen 
született. Nagyapja, apja és 

két öccse is bányász volt. Ő lett 
a család első diplomása. 1958. 
január 1jén jött Félegyházára, 
a régi Szijjártóféle gépgyárban 
vállalt munkát szerszámszerkesz
tőként. A Petőfi gimnáziumban 
volt akkoriban a szegedi techni
kumnak egy kihelyezett osztálya, 
és a gyár főmérnöke arra kérte 
fel, hogy korrepetálja az ide járó 
dolgozókat. Ennek eleget tette, 
sőt, – a Budapesti Műszaki Egye
tem megbízásából – egyetemi 
hallgatók korrepetálásával is fog
lalkozott. 1972 tavaszán kérték 
fel a PG igazgatói tisztségére, 
amit némi bizonytalanság után 
elvállalt. 

Feleségével Miskolcon ismer
kedtek meg. December 20án 
fogják ünnepelni 64. házassági 
évfordulójukat.  T. T.

Az 1984-es szilvásváradi VB-n
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Zsirmik István: a szellemvilág 
történetmondója

Igaz és példamutató életet kell élni – vallja Zsirmik István, a pszi-
chedelikus zenét játszó Yenisei együttes alapítója. A főként do-
rombon játszó zenész amellett, hogy hangszereket gyűjt, mesél 
és kutat, maga süti a kenyeret és gyűjti a tűzrevalóját, nem mel-
lesleg pedig egy manysi származású asszony fogadott fia.

Egyszerű életet él Pálmonostorán, 
kemence és sparhelt mellett Zsir
mik István. Számára szerelem a 
doromb, a rokon népek zenéje, a 
mesék és régi történetek mondá
sa. Ezeket a gyerekeknek és felnőt
teknek szóló meséket dramatizál
ja, hangszerekkel illusztrálja, és az 
előadásba bevonja a közönséget is.

– Dísznövénykertészként 
hogyan került kapcsolatba a 
zenéléssel?

– Minden egy dorombbal kez
dődött. 18 évesen lett meg az 
első hangszerem, ami azóta is 
végigkíséri az életem. A világ ta
lán leghíresebb dorombkészítő
jét, Szilágyi Zoltánt már 30 éve 
ismerem. A hangszerek mellett 
ő az egyik legnagyobb spirituális 
tanítómesterem. Másfelől a Vág
tázó Halottkémek együttes ze
néje volt rám inspiráló hatással. 
Zenéjük olyan mélységeket tárt 
fel előttem, amelyeknek hatásá
ra elkezdtem a rokon népek iránt 
érdeklődni. Onnantól megszűnt 
az átlagéletem. Másnap, a városi 
könyvtárban kikértem Bede Anna 
Sámándobok, szóljatok című szi

bériai népköltésgyűjteményét és 
Nagy László műfordításait a ro
kon népek népköltészetéből. Ekkor 
egy olyan kutató és alkotómunka 
kezdődött el, ami a mai napig tart. 
Az elmúlt években egyszerre tanul
mányoztam az uráli és azon belül 
főleg az ugor, valamint a türk né
pek mondavilágát, népzenéjét és 
hangszereit.

– Mikor döntött úgy, hogy 
együttest alapít? Honnan ered 
a névválasztás?

– Az együttes 1995ben alakult, 
és azóta is töretlenül létezik. A 
formáció másik két tagját, Fődi 
Ágnest és Cseke Attilát több éve 
ismerem. A dorombkészítő mes
terem, Szilágyi Zoltán javaslatára 
lett az együttes neve Yenisei. Régi 
nevén Ene Saj, vagyis Anyafolyó. 
A név egy olyan énekből ered, 
amely régi idők énekeseiről szól, 
akik már kőbálványok és szikla
rajzok lettek. A dal szerint, ha van 
fiatal, aki a régi énekeket elénekli, 
akkor a bálványokban újra megin
dul a vérkeringés, a sziklarajzok 
pedig újra életre kelnek. 

– Kiktől tanultak zenélni?

– Egyik tagnak sincs zenei kép
zettsége, valamennyien autodi
dakta módon képeztük magunkat. 
Számos nemzetközi fesztiválon 
léptünk már fel, ahol a rokon né
pek művészeitől tanulhattunk. 
Szegeden, a Rokon Népek Feszti
válján 1996ban találkoztunk elő
ször jakut, baskír és udmurt mű
vészekkel. Szegeden egy manysi 
származású tanárnővel, Gyiana 
Vasziljevna Geraszimovával is 
megismerkedtem, vele olyan sze
mélyes kapcsolatot alakítottunk ki 
az elmúlt évtizedekben, hogy fiává 
fogadott. Ő volt a második nagy 
tanítómesterem. Később találkoz
tam egy északi hanti származású 
népzenésszel is, Leontyij Tara-
guptával. Vándor Annát, akivel 
a mai napig együtt dolgozunk, ő 
tanította az északi világszemlélet
re. E kapcsolatok révén a türköktől 
és ugoroktól folyamatosan tanult 
az együttes. A meséket és a zenei
séget a türk népektől, a lelki erőt 
és a hallgatást az ugor népektől 
tanultuk.

– Milyen stílusú zenét 
játszanak?

– Pszichedelikus, lélekre ható 
népzenét. Elsősorban az uráli és 
altaji rokon népek zenéjével fog
lalkozunk, de keleti szláv dalokat 
is játszunk. Klasszikusan délszi
bériai, altaji és türk zenét adunk 

elő. Emellett saját kompozícióink 
is vannak. Specialitásunk, hogy e 
népek zenéjéhez használunk más 
kultúrákból származó hangsze
reket is. A kéthúros pengetős és 
vonós hangszerek, mint például 
a kazah dombra és a tuvai igil az 
alaphangszerek, de esőcsináló bo
tot, egzotikus fúvós hangszereket, 
zenélő edényt, vihardobot és szel
lemfurulyát is használunk. A saját 
daloknál délkeletázsiai és auszt
rál hangzásvilág keveredik.

– Miről szólnak a dalok, az 
énekek?

– Nagyrészt a szülőföldről, an
nak energiáiról, helyi legendákról, 
folyókról, vadászokról, lovakról, 
kecskékről, régi idők énekeseiről 
és hőseiről.

– A több mint 25 éves együt-
tes világszerte ismert. Miben 
rejlik az együttes titka?

– Régen úgy mondták, hogy az 
együttes a rendszerváltoztatás 
utáni Magyarország egyik legjob
ban őrzött titka. Ez a mai napig 
igaz, hiszen soha nem sorakoz
tunk be az aktuális politikai tren
dek mögé, nincsen hivatalosan 
megjelent lemezünk, soha semmi
lyen támogatásban nem részesül
tünk. Egyszerre tisztelnek minket 
és tartanak tőlünk, mert nagyon 
szuverének vagyunk. A munkában 
pedig nagyon igényesek. Ilyen ze
nét Magyarországon senki nem 
játszik. Minden koncert és egyé
ni előadás szertartás, szakrális 
esemény. Nem koncertező ze
nekar vagyunk, elsősorban kép
zőművészekkel dolgozunk együtt. 
Kiállításmegnyitókon játszunk, 
könyvtárakban, múzeumokban, 
konferenciákon, kisebb fesztiválo
kon lépünk fel. 

– Mi az életfilozófiája?
– Főállásban ember vagyok. 

Példamutató életet élek. Mindig 
azt mondom, hogy ne legyünk ki
szolgáltatottak. Napjainkban az 
emberek többsége elfelejt élni, el
felejti a két kezét használni, mert 
ki van szolgálva. Ez nem jó. Ször
pöt főzök, kenyeret sütök, gyógy
növényeket termesztek. Nemcsak 
beszélek a szibériai életről, hanem 
tudom azt is, hogyan kell a fát vá
logatni, begyújtani. Minden nap el 
kell csendesedni, hallgatni és gon
dolkozni, ilyenkor a teremtő Isten 
és a hely szelleme, energiája is 
megérint. Mindenütt van rutinfel
adat, de az ember dolga az, hogy 
éljen. Mindent meg lehet oldani, 
csak akarni kell. Rohan a világ? 
Hadd rohanjon…

 G. E.
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A karácsonyt megelőző hetek, napok várakozással telnek. Van, aki 
szakrálisan közelíti meg az ünnepvárást, míg másoknak az éven-
te egyszeri nagy családi összejövetelek és a pihenés időszaka 
ez. A házak, lakások megtelnek finomabbnál finomabb illatokkal, 
nevetéssel és hálával, hogy újra együtt lehetünk. Félegyházi ol-
vasóinkat arra kértük, hogy meséljenek arról: mit jelent nekik a 
karácsony.

Vereb Adri-
enn (36): – A 
k a r á c s o n y 
számunkra a 
legszentebb 
ünnep. Szen
teste az 
anyukámnál 
összegyűlik a 

család, együtt díszítjük fel a fát. 
Ebéd előtt kimegyünk a temetőbe 
és gyertyát gyújtunk elhunyt édes
apám és a nagyszüleim emlékére. 
Tradicionális karácsonyi ételeket 
eszünk. Az édesanyám halászlével, 
töltött káposztával, sültekkel, hur
kával készül. Aztán az elmaradha
tatlan bejgli és mákosguba követke
zik. Karácsony első napján a 
nővéreméknél vagyunk és meglepe
téssel készülünk a három keresztfi
amnak. Az ő étlapjukon is megtalál
ható a karácsonyi ételek sokasága. 
Karácsony másnapján pedig nálunk 
van a vendégség. Ez lesz a pici fiam 
második karácsonya. Biztosan él
vezni fogja a sok csillogó dísz látvá
nyát. Sült pulykával készülök a ven
dégeknek, illetve a napokban előre 
elkészítem a mézeskalács figurá
kat. Gyanítom, hogy a kisfiam segít
ségére számíthatok a szaggatásban 
és persze a kóstolásban is. 

Gyenes At-
tila (47): –
Szeretjük a 
fenyő illatát, 
mindig élő 
fát veszünk, 
amit közö
sen a család

dal díszítünk fel. Az előző években a 
divatnak megfelelő színekkel ékesí
tettük a karácsonyfát, azonban 
most a feleségem és az én családi 
ereklyéinket fogjuk felrakni, válto
zatos színű égőkkel. Szenteste sült 
kolbászt, hurkát és tepsis krumplit 
fogunk vacsorázni, majd a kará
csony első és második napján a tra
dicionális töltött káposzta is az asz
talra kerül. A feleségem hatalmas 
mennyiségű mézeskalácsot és mé
zeskrémest készít, amit nagyon 
szeretünk mindannyian. Vacsora 
után fontos számunkra a közös éj
féli mise látogatása, ahol hálát 

mondhatunk azokért a dolgokért, 
amik szebbé teszik az életünket. 
Rendszeresen részt veszek a Szent 
István Templom betlehemi stációjá
nak  elkészítésében és a templom 
takarításában  is.

Görög Jó-
zsef (53): – 
Számomra a 
k a r á c s o n y 
l e g s z e b b 
ajándéka, ha 
széppé tehe
tem az ünne

pet az édesapám számára. Korára 
való tekintettel idén nem ő jön el 
hozzám, hanem én töltöm nála a 
szentestét. Ezt megelőzően közö
sen szeretnénk halászlevet készíte
ni, amiből az elkészítés az én 
reszortom lesz, a szakértelem és az 
útmutatás pedig az övé. Az ünnep 
többi napját a tágabb családdal fo
gom tölteni, ahol a klasszikus kará
csonyi ételek kerülnek majd az 
asztalra.

Simon Zol-
tán (46): – A 
karácsonyi 
ünnepek ide
je számunkra 
elsősorban a 
pihenésről, a 
c s a l á d d a l 
való együtt

létről szól. Az egész éves pörgést 
ilyenkor nyugodt, csendes időszak 
váltja fel. A kosárlabdacsapatom
mal szinte minden hétvégén távoli 
helyekre utazom, a hétköznapok 
pedig munkával telnek. Így sajnos 
ritkán tud együtt lenni a család. Az 
ünnepek alatt azonban minden 
megváltozik. Jut időnk jó kis be
szélgetésekre, társasjátékokra, fil
mezésekre, sétákra. Természetesen 
középpontban Zorán fiam áll, aki 
most töltötte be a második évét. 
Valahol minden kicsit róla szól. Ter
vezünk néhány napra Szerbiába is 
elutazni, ilyenkor a Zlatibori hegy
ség a fő úti cél. A régi jó húsos bu
rek joghurttal reggelire, vagy a pl
jeskavica ajvárral ebédre már 
nagyon hiányzik.
Dr. Gyöngyösi Bianka (34): – 
Szenteste szűk családi körben 

s z o k t u n k 
ünnepelni a 
f é r j e m m e l 
és három 
gyermekem
mel. A fiúk 
már Mikulás 
után elkez
dik lelkesen 

várni Jézus születésnapját, hogy az 
angyalok meghozzák a szépséges 
karácsonyfát és az ajándékokat. 
Ilyenkor a konyhában is nagyon se
gítőkészek, közösen sütjük drága 
nagyanyám receptje szerint a mé
zeskalácsot. Néhány éve a gyere
kek ötletére születésnapi tortát is 
sütünk a Jézuskának. A férjem ha
lászlevet, én pedig töltött káposz
tát készítek és általában kacsát is 
sütünk. Nem hiányozhat az ünnepi 
asztalról a zserbó. Az ünnep első 
napján elmegyünk a karácsonyi 
szentmisére, majd az édesanyám
nál összegyűlünk a testvéreimmel 
és családjaikkal. Ilyenkor 29 unoka 
és egy dédunoka lelkesen csillag
szórózik és énekel a nagyi kará
csonyfája alatt. Az anyukám minden 
évben megsüti a bőséges mennyi
ségű diós és mákos kalácsot, és a 
testvéreim is hoznak valami fino
mat az ünnepi asztalra. Karácsony 
másnapját a férjem édesanyjával 
és testvére családjával töltjük úgy, 
hogy egyik évben mi, másik évben a 
sógornőmék a vendéglátók. 
Kovács-Csonka Szilvia (45): – 

S z e n t e s t e 
nálunk van
nak a nagy
m a m á k , 
mert sajnos 
a nagypapák 
é v e k k e l 
ezelőtt el
hunytak. A 

vacsora előtt közösen kibontjuk az 
ajándékokat, majd asztalhoz ülünk. 
Halat nem szoktunk készíteni, mert 
az édesanyám nem szereti, viszont 
a pulykasült elengedhetetlen éte
le az ünnepünknek. Emellett ko
csonyát, sültestálat és hagymás 
krumplisalátát is készítünk. Az 
anyósom velővel töltött, majd ki
rántott palacsintát szokott készíte
ni, amit mindannyian nagyon szere
tünk. Nálunk műfenyő szokott lenni, 
ezt néhány éve a fiunkkal közösen 
díszítjük fel, ameddig a lányok nin
csenek otthon. Lassan a nagyobbik 
lányom, Zsófia is csatlakozik hoz
zánk, azonban Bogi a Jézuskától 
várja az ajándékokat és a fát is. 

Szerintem a közös fadíszítés is egy 
nagyon szép része az ünnepnek, 
ezért engedem nekik, hogy csatla
kozzanak. Visszaemlékezve a gyer
mekkoromra, nekem is hatalmas 
élmény és nagyon jó családi prog
ram volt a fa díszbe öltöztetése. A 
fiúk szokták a csúcsdíszt és az égő
sort felrakni, a lányok pedig a göm
böket és masnikat. Meg szoktam 
kérdezni a gyerekeket, hogy milyen 
színű kiegészítőket vegyek, de már 
két éve a rosegold szín a domináns. 
Másnap a bátyám és a családja is 
csatlakozik hozzánk. Az idei év leg
szebb ajándéka az édesanyámnak 
az lesz, hogy mindannyian le fo
gunk tudni ülni nála egy asztalhoz, 
mert elköltözött egy másik lakásba. 
Töltött káposztával, diós és mákos 
bejglivel és még sok finomsággal 
készülünk. Ezeket közösen az anyu
kámmal szoktuk elkészíteni, de 
már Zsófi is betársul. A másnapot 
mindenki otthon tölti, az már a pi
henés időszaka.

Csikós Ág-
nes (35): – 
K ö z ö s e n , 
nagy családi 
körben ün
neplejük a 
karácsonyt. 
A menü 
évente válto

zik, mert a nagynéném mindig vala
mi újdonsággal áll elő. Az anyósom 
szokott halászlevet és töltött ká
posztát készíteni. Diós és mákos 
bejglit, zserbót és gesztenyetortát 
szoktunk az asztalra tenni.

Vidács Gyu-
la (63): – 
Szenteste és 
k a r á c s o n y 
másnapján 
nagy családi 
körben ün
neplünk és 
meglátogat

juk a rokonokat is. December 25én 
pedig pihenünk. Hatalmas öröm 
számunkra, amikor a nagyszülők, 
gyerekek és unokák együtt lehet
nek. Nem hiányozhat az asztalról a 
halászlé – lehetőleg a vejem által 
fogott állatból – és a töltött káposz
ta sem, azonban a háziasszonyok 
minden évben meglepetéssel is ké
szülnek. Édességek tekintetében 
nagy kedvencek a linzerek töltött és 
töltetlen formában is. A bejglit már 
nem mi készítjük, ugyanis kiváló ízű 
és minőségű nagyüzemi termékek 
vannak már forgalomban.

Körkérdés – Minden, ami karácsony
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35 éves a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar
Különleges karácsonyi koncer-
tekkel ünnepli december 17-
én és 18-án fennállásának 35. 
évfordulóját a Kiskunfélegy-
házi Koncert Fúvószenekar. Az 
együttes múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről, valamint az ünnepi 
programról Tóth László művé-
szeti vezetővel beszélgettünk.

– A zenekar jogelődjét, a 
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fú-
vószenekart 1987-ben alapítot-
ta Jankovszki Ferenc, a helyi 
zeneiskola rézfúvós tanára. 
Hogyan alakult, fejlődött az 
együttes az elmúlt években? 

– Jómagam még egyetemista
ként, 1997 körül kezdtem vezényel
ni a zenekart. Az együttes hosszú 
évek munkájával egyre fejlődött, 
ma már egyike hazánk legismer
tebb amatőr fúvószenekarainak, 
belföldön és külföldön egyaránt. 
Legfőbb feladatunk, vagyis a ma
gyar fúvószenekari kultúra ápolása 
és megismertetése nem változott 
az évek alatt. A repertoárban ma is 
ugyanúgy megtalálhatóak az erede
ti fúvószenekari darabok, komoly 
és könnyűzenei átiratok, indulók, 
filmzenék, mint 35 éve. A komoly 
művek mellett mindig teret kapnak 
a szórakoztató zenei darabok, hogy 
mindenki megtalálja a neki tetsző 

zenéket. Az anyagi források jelenleg 
szűkösebbek, így hangszervásár
lásra és kottabeszerzésre korláto
zottabbak a lehetőségeink.

– Jelenleg hogyan zajlik a 
mindennapi munka?

–  Az együttes heti rendszeres
séggel próbál, péntek esténként. A 
zenekar létszáma körülbelül 3540 
fő, köztük amatőr és profi zené
szek. Az utánpótlást a Kiskunfél
egyházi Ifjúsági Fúvószenekar biz
tosítja, de a fiatalokból sosem elég. 
Sajnos egyre kevesebb zeneiskolai 
tanár csatlakozik a próbákhoz – 
családi okok és más elfoglaltságok 
miatt – pedig a fiatalok ilyenfajta 
tanításában rájuk is számítunk. A 
zenélés az egyik legmunkásabb és 

időigényesebb hobbi, hiszen folya
matos gyakorlás kell ahhoz, hogy jól 
szóljon a zenekar. Úgy gondolom, 
hogy a legjobb motiváló erő ehhez a 
közös zenélés öröme és az a közös
ség, amit az együttes jelent.

– Milyen programmal készül-
nek az ünneplésére?

– Szerencsére idén megtarthat
juk a szokásos karácsonyi hang
versenyeinket, hiszen úgy tűnik, 
hogy az idei karácsonyt nem érin
tik a járványügyi intézkedések. 
A december 17i, szombati és a 
december 18i, vasárnapi koncert 
most nemcsak a karácsonyi készü
lődés része, hanem egyben a 35 
éves fennállás ünneplése is. Min
den zenekari tagot, aki az elmúlt 

35 évben játszott az együttesben, 
visszahívtunk egy közös zenélésre 
és vacsorára. Várunk minden régi 
tagot, aki szeretne újra hangszert 
ragadni és beülni a zenekarba, 
vagy csak a közönség soraiból 
hallgatná az ünnepi műsort. Mind
két napon, a koncert első részében 
a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvó
szenekar játszik, majd a jubiláló 
zenekar lép színpadra. Műsorra 
tűztük – többek között – az idén 
85 éves Balázs Árpád Kuruc ké
pek című darabját, a népszerű 
Star Wars filmek zenéit és Web
ber: Jézus Krisztus Szupersztár 
művét. Két műsorszámban a Kis
kunfélegyházi Zenebarátok Kórusa 
is közreműködik. Természetesen 
idén sem maradnak el a jól ismert 
karácsonyi énekek, amelyeket az 
alapító karnagy, Jankovszki Ferenc 
vezényel. 

– Milyen tervekkel vágnak 
bele a következő évbe?

– Bízom benne, hogy az elmúlt 
években kialakított évi 4 hangver
senyt, vagyis a májusi gyerekkon
certet, a nyárköszöntő és az ok
tóberi zene világnapi fellépéseket, 
valamint a kétnapos karácsonyi 
koncertet jövőre is sikerül megtar
tani. Emellett persze a városi ese
ményeken, menetzenéken, meg
emlékezéseken is részt veszünk 
majd, ahogy eddig is tettük. A 
külföldi fesztiválokra való kijutás a 
növekvő költségek miatt egyre ne
hezebb, de azért nézelődünk ilyen 
irányban is. G. E.

Keresztény művészeti kiállítás a könyvtárban
Angyalok őrizzenek címmel nyílt kiállítás a 
Kecskeméti Katona József Múzeum keresz-
tény művészeti gyűjteményéből december 
7-én, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. 
A 35 alkotó 36 művét bemutató tárlatot ifj. 
Gyergyádesz László Móra Ferenc-díjas mű-
vészettörténész, a múzeum képzőművésze-
ti osztályvezetője ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe.

A Kecskeméti Katona József Múze
um képzőművészeti gyűjteménye 
Magyarország egyik legnagyobb, 
legrangosabb műtárgyegyütte
se. Legújabb része az immár tíz 
alkalommal megrendezett Kor
társ Keresztény Ikonográfiai Bi
ennáléhoz kapcsolódik. 2000 óta 
ugyanis létrehoztak a képzőmű
vészeti gyűjteményen belül egy 
– a nem egyházi fenntartású ma
gyarországi múzeumokban ma 
még egyedülállónak tekinthető 
– speciális gyűjteményi egységet, 

amely napja
ink képző és 
i p a r m ű v é 
szetén belül 
a keresztény tematikát részesíti 
előnyben. Ebből a jelenleg több 
mint félezer tételt számláló kol
lekcióból 2005 és 2022 között 
országszerte már 16 kiállítást 
rendeztek, amelyeken egyegy 
válogatást mutattak be, így élővé 
téve a múzeumi tárgyegyüttest. A 
félegyházi tematikus tárlat 35 al
kotó 36 művét mutatja be.

– A kiállítás alapgondolata az 
adventi időszakhoz, az angyalok
hoz kapcsolódik. A gyűjtemény
ből rendezett eddigi vendégkiál
lításainkhoz hasonlóan, ezúttal is 
törekedtünk arra, hogy a képző 
és iparművészet szinte minden 
ága, festmény, kerámia, textil, 
zománc, üveg, szobor, ötvösmű, 
sokszorosító grafika, objekt 

megjelenjen. A különféle anya
gok, technikák, eljárások, ugyan
is jelentős többletet adnak az 
egyes művészek kezébe, amikor 
az adott keresztény ikonográfiai 
programot műalkotássá formál
ják. A művészek nem csupán li
turgikus alkotásokat készítenek, 
hanem a mindennapi életükben 
is ott van a keresztény gondolko
dás és jelképiség. A tárlaton szép 
számban megjelennek az angya
lok, több alkotáson a Madonna, 
de például a töviskoszorú is for
mát ölt – fogalmazott a megnyi
tón ifj. Gyergyádesz László Móra 
Ferencdíjas művészettörténész, 
a múzeum képzőművészeti osz
tályának vezetője.

A kiállítás megtekinthető 2023. 
január 27éig, a könyvtár nyit
vatartási idejében. A megnyitón 
közreműködött a Szent István 
Egyházközösség taizécsoportja.
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Lemosni a lélekről a mindennapok porát
Tus- és diópácfestéssel indí-
totta el idei, adventi Nyitott 
Műhely rendezvénysorozatát 
a Holló László Képzőművész 
Kör. A különböző festési tech-
nikákat immár második évad-
ban próbálhatták ki a város 
érdeklődő lakói, az első ad-
venti szombaton Kovács Edit 
művésztanár segítette szak-
mai instrukciókkal az alkotás örömteli világába kirándulókat. Vele 
beszélgettünk a technikáról és saját viszonyáról a művészetekhez.

– Számomra ajándék, hogy be
mutathatom kedvenc techniká
mat. Amikor hat éve beléptem a 
Hollókör alkotói közösségébe, 
elindult bennem egy máig tartó fo
lyamat, ami belső világomat a fel
színre hozza. Bizalmas és szemé
lyes, olykor akár elrejtett érzéseim 
ott vannak a képeimen. Mi több, 
egyegy kiállításon mások szeme 
előtt is kitárulkoznak. Alkotóként 
közvetítő vagyok, és nem mellékes, 
hogy milyen hatást váltok ki a né
zőből. Fontos, hogy átadhassam, 
és megértessem a pillanatok adta 
szépséget, a világ apró csodáit, 
amik a szemünk előtt tűnnek fel. 
Erre a 2019ben megrendezett 
első kiállításom óta törekszem.

– Hogyan fér meg egymás 
mellett a pedagógus és a 
művész?

– Azt mondják, akit az Istenek 
nem szeretnek, azt pedagógussá 

teszik. De az a fajta érzékenység, 
ami az alkotó embert jellemzi, a 
másik nehézség. Mégis e kettő 
éltet és segít továbblépni minden 
problémán. Amikor egy trópusi 
virágot egy vonallal lerajzoltam, 
hogy majd utána aprólékosan ki
dolgozom, a Hollókörben bemu
tatva megálljt parancsoltak, hogy 
ez egy teljesen kész, egyvonalas 
rajz. Akkor éreztem azt, hogy va
lami szép dolog indult el tollal a 
kezemben, amit nagyon szeretek 
csinálni. Nem teljesen újkeletű a 
rajzolás az életemben. Gyerekko
romban is léptennyomon alako
kat rajzoltam Anyukám hatására 
is, aki mindig skicceket készített. 
A Bajai Tanítóképzőben rajzra 
szakosodtam, de én magam nem 
készítettem képeket. Rajzórákon 
skicceket firkantottam a táblára, a 
Pedagógiai Intézet felkérésére alsó 
tagozatos kísérleti tantervű irodal

mi tankönyveket illusztráltam, je
lenlegi iskolámban, a Mezgében is 
foglalkozom a tehetséges, rajzolni 
vágyó tanulókkal.  

– Milyen szerepe van az éle-
tedben az alkotásnak?

– Mindent kép formájában látok. 
Sokszor színes páccal vidámítom 
a feketét, legtöbbször pirossal, 
máskor vizes ecsettel elmosom a 
kemény vonalakat, szürkés tónu
sokat adva a képnek. Kipróbáltam 
már sok technikát, mert kíváncsi
vá tesz, és a 
színek elva
rázsolnak, de 
mindig tussal 
fejezem be. 
Szeretem, ha 
egy kép több 
variációban is 
elkészül, ezt 
igazán izgal
masnak talá
lom. Sokszor 
festményekről 
is készítek 
rajzot, pasz
t e l l k é p e t , 
a k v a r e l l t , 
tusrajzot, de 
kipróbáltam 
az akrill és 
olajfestésze
tet is. Szá
momra kelle
mes zene és 

társaság mellett a teljes kikap
csolódást nyújtja a rajzolás. Ezért 
művésztársaim foglalkozásain is 
örömmel veszek részt, ahová a 
családtagjaim is szívesen elkísér
nek. Egyetértek Pablo Picassoval, 
aki szerint „A művészet lemossa 
a lélekről a mindennapok porát”. 
Kívánom mindenkinek, ennek az 
igazán szép érzésnek a megta
pasztalását! Ezért is közreműkö
döm rendkívüli örömmel a Nyitott 
Műhely foglalkozásain.  T. T. 

Rátkai Zsuzsanna nyitotta meg 
az adventi kiállítást és vásárt 
december 8án, csütörtökön a 
Holló László Képzőművész Kör 
galériájában, ami december 23
áig látogatható naponta 9 és 12, 
valamint 14 és 18 óra között. Az 
eseményen Szabó Ildikó mű
vésztanár köszönetet mondott 
a kiállítás megrendezéséért Kis 
Lászlónak, Lantos Szabolcs-

nak, Rátkai Zsuzsának, Mind-
szentiné Ircsinek és minden
kinek, aki bármit is hozzátett 
ahhoz, hogy ismét ünnepi han
gulatba öltözhessen a galéria. A 
különleges alkalmon megemlé
keztek Félegyháza szülöttéről, 
a Kossuth és Munkácsydíjas 
festő és grafikusművész Szántó 
Piroskáról is, aki 1913. decem
ber 7én született.

Boszorkánysziget
Különleges élményben lehe-
tett része annak, aki ellátoga-
tott a Móra Klubba december 
7-én, szerdán, ugyanis ekkor 
mutatták be az Összefogás az 
Élhetőbb Vidékért Közhasznú 
Egyesület szervezésében Móra 
Ferenc dédunokája, Vészits 
Andrea Boszorkánysziget című 
könyvét. 

Horváth Tamás önkormányzati 
képviselő köszöntötte a vendége
ket és beszélgetett a szerzővel, 
Karácsonyi Melinda drámape
dagógus és 
Kovács Gás-
pár pedig rész
leteket adtak 
elő a könyvből. 
Ennek kapcsán 
kiderült az is, 
hogy a fősze
replő tinilányt, 
Teklát – aki 

egy ambiciózus tudóspalánta – 
vajmi keveset érdekli az irodalom. 
Azonban egy időutazás során az 
ötvenes éveiben járó Móránál 
találja magát, és a kezdeti ellen
szenv után szépen lassan külön
leges kapcsolat szövődik közöt
tünk. Ezt a kapcsolatot követi 
végig a könyv, megannyi helyszín 
és történet nyomán. Ezt már az 
író, Vészits Andrea mesélte el a 
hallgatóságnak.  Az irodalmi estet 
Kovács Gáspár énekkel és gitárjá
tékkal színesítette. T. L.

Adventi 
Art-Turka
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Elment a helyi sajtó nagy „öregje”  
– Búcsú Hájas Sándortól

December 12-én örökre lehunyta szemét kollégánk, barátunk, 
Hájas Sándor. Halálának hírét gyászoló családja osztotta meg 
közösségi oldalán. Gyászolja felesége, két fia, unokái és menyei, 
akik azt kérik: „Őrizzétek Őt a szívetekben!”

Sanyiról tavaly szeptemberben ké
szült cikkünkkel emlékezünk, ami 
akkor annak apropóján született, 
hogy a képviselőtestület több 
mint negyven éve tartó, a közmű
velődésben kifejtett tevékenysé
gét, a helyi sajtó hírnevének öreg
bítéséért, a Petőfi és Móra emlék 
ápolásáért végzett munkáját Kis
kunfélegyháza Város Közművelő
déséért kitüntető díjjal ismerte el. 

Hájas Sándor neve fogalom 
Kiskunfélegyházán, személye el-
választhatatlanul összefonódik a 
helyi nyomtatott sajtótermékek, 
rádió és televízió történetével. A 
Félegyházi Közlöny munkatársa, 
a helyi sajtó doyenje kényelmet-
lenül mozog a kérdezett szere-
pében. Nem szívesen beszél ma-
gáról, nem is erőltetem. Inkább 
hallgatom, amit szívesen mond. 
Mert „hájassanyi” szavai engem 
mindig megindítanak. Ismeretsé-
günk óta nem bújt meg mögöttük 
rossz szándék, intrika, számítás 
vagy hazugság. Csak szeretet és 
alázat. A szakma iránt, az ember 
iránt, a tisztesség iránt, és persze 
a család iránt. Imádom, ahogy a fe-

leségéről, fiairól, unokáiról beszél, 
ahogy szavaival hosszan elidőz er-
dei sétáinak, erkélye virágainak 
részletein. És bevallom, könnybe 
lábad a szemem, amikor elcsípem 
titkos rítusát: ahogy lapunk nyom-
dából érkező friss számának illatát 
csukott szemmel magába szívja. 
Hájas Sanyi örök bohém és meg-
zabolázhatatlan. Rendre elúszik, 
kifut a határidőkből, és munka-
társként ilyenkor sok gondolatom 
támad, ami nem illik egy ilyen al-
kalomhoz. De igazából nem tudok 
rá haragudni. Történjen bármi, ő 
nem adja meg magát a felgyorsult 
időnek: megáll megcsodálni azt a 
bárányfelhőt, és meghallgatni azt 
az embert, ami éppen a világa kö-
zéppontjában áll.  

Hájas Sándor Kiskunfélegyhá-
zán született, a PG-ben szerzett 
érettségi után került Debrecenbe, 
ahol 1976-ban népművelés-könyv-
tár szakos diplomát szerzett. Ez 
azután történt, hogy nem sikerült 
bejutnia a Színművészeti Egyetem 
rendezői szakára. Ifjú házasem-
berként feleségével olyan helyen 
szerettek volna letelepedni, ahol 

otthonra lelnek. Félegyháza lett az 
a hely…

– 1976-ban a mezőgazdasági 
szakmunkásképzőben kezdtem 
nevelőtanárként, majd egy évvel 
később áthívtak a Móra gimnázi-
umba, ahol a népművelés fakultáci-
ón tanítottam. Később Kecskemét-
re, a megyeháza közművelődési 
csoportjába kerültem. Ezekben az 
években megismerkedtem a me-
gye városaiban, településein folyó 
kulturális élettel. Kiváló kollégák-
kal dolgoztam együtt, részt vet-
tem a bajai halászléfőző verseny, 
nemzetközi néptánctalálkozók 
szervezésében, és a zeneiskolákat 
felügyeltem. Amikor hazajöttem a 
megyeházáról, az a kifejezett cél 
hajtott, hogy létrehozzunk Kis-
kunfélegyházán egy helyi lapot. 
Akkoriban a megyében még csak 
Kiskunhalason volt ilyen. A lapin-
dítás legfőbb nehézsége a papírhi-
ány volt. Nekünk azonban sikerült 
megegyezni néhány helyi tsz-szel, 
céggel, hogy a saját lapjuk számá-
ra fenntartott papírkontingensből 
felajánlanak e célra. Így indult el 
a Félegyházi Hírek 1979-ben. Ezt 
nem sokkal később követte a Kis-
kun TV, majd a Sirius Rádió is – 
idézi meg pályája kezdetét Hájas 
Sándor, majd szeretettel meséli a 
következő évtizedek anekdotáit.  

Például, amikor a szerkesztők és 
újságírók maguk árulták hajnalban 
a nyomdagépről legördülő friss 
újságot. Vagy, amikor videokazet-
táról vetítették a kirakatokban a 
helyi híradót, a félegyháziak pedig 
kíváncsian figyelték az utcáról a ri-
portokat, interjúkat. És ott volt a 
rádió! Az első beszélgetést Göncz 
Árpáddal készítette, de sok öröm-
teli emlék fűzi a munkatársakhoz 
is. Például László Istvánhoz és 
Gubu Zoltánhoz, akikkel manap-
ság a Félegyházi Közlöny munka-
társaiként folytatják és alakítják a 
helyi sajtó történetét.

Hájas Sándor életének másik 
meghatározó szelete a család: egy 
szép pedagóguspálya végén nyug-
díjba vonult felesége, két fiuk és 
unokáik.

– Hálás vagyok a családomnak 
a támogatásért, hiszen ez a pálya 
szétszórt, kicsapongó, időnként 
éjszakába nyúló életmóddal járt, 
amit türelemmel és megértéssel 
viseltek. Sőt, az egyik fiam, Barna-
bás is megfertőződött: már közép-
iskolás korában elindított barátai-
val egy könnyűzenei rádióműsort, 
ami igen hallgatott volt, és ma is 
a médiában dolgozik. Kisebb fiam 
jogász lett, jelenleg a fővárosban él 
a családjával. Két fiú és egy kislány 
unokánk sok örömöt hoz az éle-
tünkbe – meséli.

– Mi vagy te Félegyházának? – 
kérdezem tőle, míg ő meggyújtja 
régóta göngyölgetett cigarettáját, 
amivel azért babrál annyit, mert az 
orvos szigorú mértéktartásra intet-
te. De hát ő – nem is tagadja – ne-
hezen tűri a korlátokat.  

– Én azt nem tudom. De jól ér-
zem magam, amikor megyek az 
utcán, és az emberekkel régi isme-
rősként köszöntjük egymást. So-
kan megkeresnek, ha problémájuk 
vagy örömük van, és élvezem, hogy 
bizalommal vannak irántam. A leg-
szörnyűbb napok az életemben, 
amikor nincs tennivalóm. Nem 
vágyom másra, mint hogy amíg 
bírom, addig csináljam azt, amit 
tudok: bemutatni az élet szép és jó 
dolgait…

Drága Sanyi! Te csak tedd a dol
god az égi hírcsatornákon! A mi 
szívünkbe aranybetűkkel beírtad 
már a nevedet! 

Munkatársaid nevében:  
Tóth Timea



2022. december 16.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK22

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag 
boldog újévet kíván a Duna House Iroda!

Több mint 15 éve az Önök szolgálatában!

Köszönjük a vevőknek és a megbízóknak a bizalmat 
irodánk és az értékesítők felé!

Továbbra is várjuk Önöket a megszokott helyen lévő 
irodánkban Kiskunfélegyházán, a Deák Ferenc u. 2. 

szám alatt a Fornetti és a Vodafone bolt között  
(bejárat a Kossuth utca felől)!

A tapasztalt kollégák a rendelkezésére állnak és 
segítenek eligazodni a változó ingatlanpiacon!

   

 

Duna House Barométer 
42. szám 

 
2014. november 

A „FONO”-ba járni jó 
Változás történt a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény, Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének cso-
portvezetői posztján. November 1-jétől a munkakört Faltum Kris-
tóf tölti be, aki korábban terápiás munkatársként vett részt az in-
tézmény életében. A hír apropóján meglátogattuk az ellátottakat 
is, akik a karácsonyi műsorra készültek éppen.

Faltum Kristóf örömmel kalauzolt 
bennünket az épületben és elmond
ta, hogy karácsony előtt már a fog
lalkozások is jellemzően az ünnep
ről szólnak. Karácsonyi műsorra 
készülnek az ellátottak, amit évek 
óta hagyományosan megszerveznek, 
és ami igazán bensőséges hangu
latú, jellemzően a családnak szóló 
esemény. 

Serény munka folyt a kedvesen 
feldíszített teremben ott jártunkkor 
is: készültek a saját kézzel varrt ka
rácsonyi üdvözlőlapok. Kristóf el
mondta, hogy az ünnepre való lelki 
rákészülés is legalább olyan fontos, 
mint a műsor. 

Jelenleg 40 ellátott van az intéz
ményben, akik hétköznapjaikat töltik 
itt reggel 7 és délután fél 4 között. 
Van még kapacitásuk a bővítésre, 
így új jelentkezőket is szeretettel fo
gadnak. A részletekről személyesen 

a Móratér 4. szám alatt, vagy tele
fonon a 0630/8155413as számon 
lehet érdeklődni.

Kristóftól megtudtuk, hogy szü
lei hatására választotta a gyógype
dagógus pályát, 
édesanyja is en
nek a hivatásnak 
szentelte életét, 
így az ő számára 
sem volt már is
meretlen a terü
let. Második éve 
már, hogy az in
tézmény munka
társainak táborát 
erősíti, elmondá
sa szerint a mun
ka találta meg őt 
akkor.

– Imádok ve
lük dolgozni, iga
zi egyéniségek, 

akiktől nagyon sokat tanulok. A mun
kát hazavinni én úgy értem, hogy 
amikor hazamegyek a feleségemhez, 
mesélek neki. Érzéseket viszek haza 
– igen, szomorúakat is – és gyakran 
csodálkozik ő is azon, hogy mennyi 
örömmel érkezem. Talán többet ka
pok én ettől a munkától, mint bárki 
gondolná – fogalmazta meg Kristóf 
a hivatása lényegét.

Hozzátette: szívesen jönnek az 
intézménybe a klubtagok és min
dennap szeretnek sokáig ott marad
ni, talán ebben áll a tevékenységük 
sikere.

– Nagy öröm számunkra, hogy so
kat látjuk őket mosolyogni – mondta.

A hétköznapjaikat különböző fog
lalkozások, például zeneterápia, ve
títések, interaktív játékos feladatok 
színesítik, de gyakran tesznek sétát 
a városban is. Nemrégiben meg
tekintették például a Mézeskalács 
mesevárost a városháza aulájában. 
Folyamatos programokkal járulnak 
hozzá, hogy az ellátottak kitelje
sedhessenek, önmaguk lehessenek, 
hogy megélhessék a valahová tarto
zás élményét. Ez az intézmény misz
sziója. Z. A. 
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Nevelőszülőnek lenni hivatás, nem munka

Három vérszerinti gyermeke mellett hat nevelt gyermekről – 
köztük újszülöttről, kisgyermekekről és várandós nagylányról is 
– gondoskodott már Piroska Rita, félegyházi nevelőszülő. Rita 
mamával – ahogy a gyermekek szólítják – a nevelőszülőségről, 
mindennapjaikról és az ünnepi készülődésről beszélgettünk.

– Mikor és hogyan lett 
nevelőszülő?

– 10 évvel ezelőtt találkoztam 
először nevelt gyermekekkel egy 
ismerős családnál. Akkor már há
rom gyermek édesanyja voltam, 
de a legkisebb lányom mindig 
szeretett volna még kistesót. Ek
kor kezdtem jobban utánajárni a 
nevelőszülőségnek, így kerestem 
fel a Szent Ágota Gyermekvédel
mi Szolgáltatót. Motivációs levél 
és önéletrajz beküldése után egy 
személyes beszélgetésen vettem 
részt, majd az egészségügyi és 
pszichológiai alkalmassági vizs
gálatot követően felmérték, hogy 
az előírt környezeti feltételeknek 
megfelele a lakás. A jelentkezés 
után pár héttel már indult is a ne
velőszülői tanfolyam, ahol nevelé
si tanácsadóval és tapasztaltabb 
nevelőszülőkkel beszélgettünk, 
oktatófilmeket néztünk, önisme
reti feladatokat végeztünk, majd 
a tanfolyam egy beszélgetős vizs
gával zárult. A működési engedély 
kézhezvétele után a két kisebb 
gyermekemmel ellátogattunk a 
Napsugár Gyermekotthonba, ahol 
az akkor még csak 3,5 éves Zsol
tikát ismertük meg, a találkozás 
mindenki részéről szerelem volt 
első látásra. 2013. december 23

án érkezett a családba, és egyből 
elkezdtünk mézeskalácsot készí
teni. 2016 nyarának végén kaptam 
az akkor 6 éves Dzsinust, majd 1 
hónappal később a 20 hónapos 
Natit. Később csatlakozott hozzánk 
8 hónapos várandós nagylányként 
Ildikó, akinek a kisfia, Kristóf, a mi 
családunkba született, így ő volt az 
első nevelt unokám. Amíg Ildikó 
férje a nevére nem vette, addig őt 
is én neveltem. Velük azóta is napi 
szinten kapcsolatban vagyok. 2022 
áprilisában pedig a tízéves Alex is 
megérkezett hozzánk.

– Milyen érzés egy ekkora 
családot vezetni?

– Eleinte szokatlan volt számom
ra a nagy család, gyermekkorom
ban csak nyáron a nagyszülőknél 
jöttünk össze, de mindig is sze
rettem volna nagy családot. Ná
lunk mindig történik valami, nincs 
olyan hónap, hogy ne lenne szüle
tésnap, vagy névnap. Ötvenévesen 
is fiatalon tartanak, mert mindig 
mozgásban kell lenni mellettük. 
A vérszerinti és a nevelt gyerme
kek összetartóak, olyanok mintha 
mindannyian édestestvérek len
nének. Következetes vagyok, nem 
szigorú, közösen megbeszéljük a 
problémákat. Így tudom az életre 
nevelni őket. Úgy szeretném majd 

kiengedni mindannyiukat a család
ból, hogy rendezett legyen az életük 
és saját lábukon is megálljanak. 24 
éves korukig maradhatnak velem, 
az a célom, hogy jó végzettségekkel 
kerüljenek ki az életbe, a képessé
geiknek megfelelő tudással. Nálam 
megtanulják, hogyan kell családban 
élni, főzni, mosni, ügyeket elintézni.

– Hogy telnek a mindennapok?
– Általában önállóan kelnek reg

gel, beágyaznak, fogat mosnak, 
7:15re kész van mindenki, majd 
indulás az iskolába. Büszkén mon
dom, hogy mind a négyen nagyon 
jó tanulók. Iskola után átnézzük a 
házi és szorgalmi feladatokat. So
kat játszanak együtt, énekelnek, 
táncolnak, viccelődnek és segíte
nek egymásnak a tanulásban, ne
kem pedig a házimunkában. Kre
atívak, imádnak rajzolni, naponta 
30 rajz biztosan készül. Rendsze
resen járnak úszni, a fiúk focizni, 
a lányok lovagolni. Általában este 
8 órakor pedig lámpaoltás. Moz
galmasak a hétköznapok és a 
hétvégék is. Sok helyre megyünk, 
nem vagyunk itthon ülős csapat. 
A Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató rengeteg eseményt 
szervez, sportprogramokat, kirán
dulásokat, színházi és cirkuszi lá
togatásokat, táborokat. 

– Mit jelent Önnek a 
nevelőszülőség?

– Szeretek gondoskodni a gyer
mekekről, nagy örömet okoz nekem 
is az ő sikerük, például az iskolai 
szereplések, a jó jegyek. Büszke 

lehetek rájuk. Rengeteget tanul
tam tőlük és rengeteg szeretetet 
kapok. Nevelőszülőként sosem 
unatkozom, mert mindig történik 
valami, aminek örülni tudok. Annyi 
mindennel szembesültem már az 
elmúlt években, hogy a probléma
megoldó készségem is sokat fej
lődött. Sok a feladat és a kihívás, 
de együtt mindig kitaláljuk a meg
oldást. Hogy mi okoz nehézséget? 
Nagy kihívás, amikor új gyerek ér
kezik, ilyenkor legalább fél év mire 
mindenki újra megtalálja helyét a 
családban. Nehéz a feladatunk, 
mert úgy kell őket szeretni, hogy a 
vérszerinti szülővel is megmarad
jon a kötődésük. A vérszerinti szü
lőkkel való kapcsolattartásra fel 
kell készíteni a gyermekeket. Azt a 
helyzetet is kezelni kell, ha nem jön 
el anyu vagy apu. Ekkor csalódot
tak, szomorúak, szétszórtak, vagy 
önmagukat okolják, hogy valami 
olyat mondtak, vagy tettek, ami
ért nem jöttek el a szülők. Ilyenkor 
sokat kell beszélgetni velük, mert 
egymással is feszültebbek. Nem 
tudom pótolni a vérszerinti szü
lőket és nem is szeretném, mégis 
mamának szólítanak.

– Hogyan készülnek az 
ünnepekre?

– Édesszájúak, így rengeteg sü
teményt sütünk majd. A mézeska
lácstésztát én gyúrom, utána ők 
szaggatják ki és díszítik. A lányok 
az egész házat kidekorálják és a 
fa díszítése is a gyermekek dolga. 
Karácsonykor a most itt lévő 4 
nevelt gyermek mellett a 3 vérsze
rinti gyermeken is eljön családos
tól, ilyenkor csaknem negyvenen 
szoktunk lenni. Ma már teljesen 
természetes, hogy ekkora család 
vesz körül. G. E.
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Kegyelettel búcsúztak Kapus Béla karnagytól
December 9-én, a Felsőte-
metőben kísérték utolsó út-
jára Kapus Béla karnagyot. A 
szertartáson Hajagos Gyula 
esperes és Geszler Péter plé-
bános mondott kegyeletteljes 
búcsúztatót, a gyászoló család 
fájdalmában városunk vezetői, 
az intézmények képviselői, régi 
barátok, pályatársak osztoztak. 
Csányi József polgármester és 
Tóth Gyuláné nyugalmazott is-
kolaigazgató méltató szavak-
kal, a Kiskunfélegyházi Zene-
barátok Kórusa néhány dallal, 
dr. Tóth Ákos pedig tárogatón 
játszott dallamokkal búcsúzott 
Félegyháza jeles szülöttétől.
– Elment egy ízigvérig lokálpatri
óta polgára Félegyházának. Kapus 
Béla tanár úr, karnagy úr olyan em
ber volt, aki nem ment el ebből az 
alföldi kisvárosból, hogy felfelé íve
lő karriert építsen, hanem idehozta 
mindazt a magas művészetet, az 
eredményeket, a dicsőséget, amely 
szakmáját jellemezte – kezdte mél
tatását Csányi József, majd így 
folytatta:

– Hogyan is fogalmazott Simán-
dy József, Európai hírű opera
énekesünk: „Csodát csinált ebben 
az alföldi kisvárosban.” Igen, va
lóban elvetette a csoda magvát, 
amely szárba szökkenve elisme
résre késztette a híres előadókat, 
énekeseket. Szinte ember feletti 
akaraterővel, kitartással dolgozva 
elhozta hozzánk a hazai operavi
lág legnagyobbjait, Sass Sylviát, 
Gregor Józsefet, Simándy Józse
fet és még sorolhatnám tovább. 
Elhozta hozzánk a Magyar Televízi
ót, hogy bemutassák az országnak 
az itt folyó énektanítást. Felvitte a 
kórusait a Magyar Rádióba, hogy 
az ország legtávolabbi pontján is 
hallhassák a félegyháziak hangját. 
Megteremtette a város közönsé
gének a minőségi kóruskultúrát. 
Létrehozta a Muzsika Ünnepét, ahol 
valóban egyedülálló félegyházi ün
neppé tette az ének, a dal, a zene 
szeretetét. Mindig arra törekedett, 
hogy a legjobbat hozza ki a rábízott 
kórus tagjaiból.

Számos elismerést, dicsőséget 
hozott városának, de a kórusából 
kikerülő tagok is messzi földre el
vitték Kiskunfélegyháza hírét, a 
karnagy úr munkabírását, kórusa
inak különleges miliőjét, az éne
kesek fegyelmét, felkészültségét. 
Nemcsak zenére, művészetre taní
totta a fiatalokat, hanem az életre, 

olyan értékeket közvetített feléjük, 
becsületet és kitartást plántált be
léjük, amely manapság nagy kincs.

De nem csak a munkájában te
remtett maradandót. Példát muta
tott hűségből is. Városához, iskolá
ihoz, ahol tanított, hitéhez, amelyet 
a nehéz időkben is megvallott, de 
mindenekelőtt családjához. Minde
ne volt a felesége, leányai és unokái. 
Családja erős várként állt mellette 
egész életében, imádott munkáját, 
mindennapi tevékenységeit segítve 
ezzel, hiszen az oltalmazó szeretet 
nélkül nem érhet el egyetlen ember 
sem nagy sikereket. Szeretetük kap
csolta össze oly nagyon ezt a példa
mutató félegyházi családot. Minta
szerűen rendben tartott kiskertjében 
érezte jól magát, ott tudta igazán ki
pihenni a mindennapok fáradalmait.

Utolsó leheletéig erős volt, telve 
akarattal, az élethez való ragasz
kodással, az Úr hosszú, tartalmas 
élet után szólította magához, hogy 
az angyalok kórusát vezesse ezután 
– zárta emlékezését Csányi József.

„Jelet, hogy voltunk hagyni kell, 
mert nyomtalanná lesz létünk: 
engedd Uram, hogy kicsit még 
szeretteinkben tovább éljünk” – 

kezdte megemlékező beszédét G. 
Bánovszky József szavaival Tóth 
Gyuláné. 

– Fájdalom ült a szívemre, amikor 
meghallottam, hogy a régi nagy le
gendás gárda létszáma ismét csök
kent. Kapus Béla tanár úr az Állami 
Tanítóképző, a Testnevelési Gimná
zium, a Petőfi Sándor Gimnázium, a 
Petőfi Sándor Gépészeti Szakközép
iskola és a Móra Ferenc Gimnázium 
legendás karnagya és nevelőtanárra 
is itt hagyott bennünket. Mórás diák
ként, az Ifjúsági Vegyeskar kórustag
jaként, később Kapus Béla tanár úr 
kollégájaként, intézményvezetőként, 
szülőként is fogtam tollat a család 
kérésének eleget téve.

Ki is volt Kapus Béla? Egy fél
egyházi születésű nagyság, aki a 
Tanítóképzőből indult Vízi János 
legendás énekzene tanár tanít
ványaként. A sors kegyeltje, hogy 
1949től a Tanítóképző és utó
dintézményeiben volt főállású ne
velőtanár nyugdíjazásáig. Közben 
zenetanári tanulmányokat folyta
tott. Ezen intézményben és a város 
Móra Ferenc Gimnáziumában, va
lamint a Közgazdasági Szakközép
iskolában is éneket tanított. 1949 
őszén alkalmi kórus alakult a két 
tanítóképző diákjaiból dr. Mezősi 
Károly igazgató névnapi köszön
tésére. Innen számoljuk a városi 
Ifjúsági Vegyeskar létét. Több ezer 
tanítvány, több mint kétezer ve
gyeskaros középiskolás köszönheti 
a tanár úrnak a kóruséneklés meg
szeretését. Kapus Béla a Kiskun
félegyházi Zenebarátok Kórusának 
alapító karnagya, a Muzsika Ünne
pe országosan elismert rendezvény 
megálmodója. 

Énekkari tagnak lenni megtisztel
tetés volt, felvételit kellett tenni, hogy 

egyenruhát kaphassunk. Elmondha
tatlan az a hangulat, ami mórást, 
közgést, és petőfist a szerepléseken 
együtt tartott. A pénteki, de a vasár
napi próbák számítottak különösen 
ünnepnek. A közös éneklés mellett 
barátságok, szerelmek szövődtek. A 
tanár úrnak az ötévenkénti vegyes
karos találkozók, a hangversenyek, 
a sokféle szereplés, a kirándulások, 
a rádiófelvételek mellett még arra 
is volt figyelme, hogy a nyári szüne
tekben mezőgazdasági munkát szer
vezzen tanítványai számára. 

Mi, egykori tanítványok kórusta
gok milyennek is láttuk Kapus tanár 
urat? Szigorú, következetes ember 
volt. Kifogyhatatlan energiája, lel
kesedése, optimista életszemlélete 
magával ragadta és segítette mind
azokat, akik tanítványai voltak, akik 
vele dolgoztak. 

…Köszönjük neked, hogy a csa
ládod mellett, a tanítványok, az 
iskolák, a város iránti múlhatatlan 
tiszteleted végig kísérte a több mint 
kilenc évtizedet, hogy sosem szűnő 
lendülettel, mindig igényes munká
val segítetted generációk becsüle
tes emberré válását, hogy magas 
fokon tanítottad és alakítottad ki 
a zene, a kórusmuzsika szerete
tét, tiszteletét. Emléked őrzi a mai 
Szent Benedek PG – egykori isko
lád – épületében a Pálfy Gusztáv 
alkotta Kóruskarmesterszobor, a 
Dankó Pista utca felőli udvaron az 
általad sok évtizeddel ezelőtt ülte
tett platánfa is. 

Nyílt és pontos beszéd voltál, 
most nekünk csönd vagy és titokza
tosság. Mondanád: „Biztos vagyok 
benne, hogy az, ami bennem a leg-
jobb volt, túlél engem.” – köszönt el 
egykori tanárától, kollégájától Tóth 
Gyuláné. V. B.



  2022. december 16. 25PROGRAM � FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Az év vége legfontosabb hírei 
Azok, akik olvasást kedvelő 
szeretteiket egy különleges ka
rácsonyi ajándékkal kívánják 
megörvendeztetni, vásárolja
nak olvasójegyutalványt a Pe
tőfi Sándor Városi Könyvtárban. 
Így egyetlen jó könyv helyett egy 
egész könyvtárat adnak ajándék
ba, ahol a klasszikusok mellett a 
legfrissebb kiadványok is megta
lálhatóak. Az egyedi, hasznos és 
pénztárcabarát meglepetéssel fél

évre vagy egy teljes évre váltható 
könyvtári tagság.

***
December 31én, szombaton Pe-
tőfi Sándor születésének 200. 
évfordulóján irodalmi délelőttre 
várja az érdeklődőket a biblioté
ka. 10 órakor a Szabadságharc 
című színpadi játékot Kálló Béla 
szabadkai Jászai Maridíjas szín
művész, rendező és Tóth Péter 
Lóránt kunszentmiklósi tanár, 

versvándor, Radnó
tidíjas versmondó, 
a Magyar Kultúra 
Lovagja adja elő. A 
két művész Petőfi 
és Arany János, a 
két költőóriás le
gendás barátságát, 
életét mutatja be. 
A program a Móra 
Ferenc Művelődési Központ Petőfi 
Klubjának keretében valósul meg.

***
December 7én nyílt meg a könyv
tár rendezvénytermében az An
gyalok őrizzenek című adventi 
kiállítás. Az angyalok mellett több 
alkotáson megjelenik a Madonna 

és a töviskoszorú is. 
A Kecskeméti Kato
na József Múzeum 
keresztény művé
szeti gyűjteményéből 
való 36 mű 2023. 
január 27éig te
kinthető meg a bib
liotéka nyitvatartási 
idejében.

***
Az energiatakarékosság követ
keztében a téli szünidőben, de
cember 24étől, szombattól 2023. 
január 9éig, hétfőig a könyvtár 
zárva tart. Másnap, kedden 8 órá
tól 16 óráig újra látogatható.

KÖNYVTÁRSAROK

Az ünnepi hangolódás
Az utóbbi évek korlátozásai után ismét régi fényében 
tér vissza a Hangolódó, a Móra Ferenc Művelődési 
Központ jótékonysági karácsonyi műsora. 

A karácsony köze
ledtével nem csu
pán a környezetünk, 
hanem mi magunk 
is az ünnepi fények 
és zenék bűvöletébe 
kerülünk. Az ünnepi 
készülődés termé
szetesen nagyon 
sokféle módon történhet, amelyhez mi, a Móra Ferenc Mű
velődési Központ dolgozói is szeretnénk egy meghitt esté
vel hozzájárulni. A Hangolódó nevet viselő karácsonyestünk 
még 2016ban indult útjának egy egyszerű ötletből: egy 
olyan programot szerettünk volna létrehozni, ahol együtt, 
békés és otthonos környezetben tudunk átszellemülni és 
ráhangolódni a közelgő ünnepekre. A program több éves 
sikerében azonban visszaesést hozott az elmúlt időszak vi
lágjárványa és korlátozásai, amik az otthonokba száműzték 
a családokat és baráti társaságokat. 

Az idei év azonban változást hozott. Örömmel tudatjuk, 
hogy a Hangolódó ismét régi meghittségében tér vissza 
intézményünkbe december 16án, pénteken 18 órakor. A 
jótékonysági est fellépői a hagyományokhoz híven idén is 
városunk kulturális és zenei köreiből jönnek el Önökhöz, 
hogy énekükkel, zenéikkel és verseikkel szebbé tegyék es
téjüket a közelgő karácsony jegyében. Fellépőink az este 
folyamán: Almási Emerencia, Doroghy Eszter, Fekete 
Zoltán, Fliszár Dóri, Jankovszki Réka, Kapus Diána, 
Kovács-Csonka Szilvia, Majoros-Tóth Judit, Nagy Bi-
anka, Nagyapáti Anita, Patyiné Gulyás Réka, Dr. Re-
kedt Gréta, Sövény Tibor, Vígh-Doroghy Zsuzsanna és 
Vígh Csaba. 

Az est jótékonysági jellegéből adódóan a program ideje 
alatt befolyt összeget a Móra Ferenc Művelődési Központ 
működési költségeire fordítjuk a 2023as évben. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a meghitt estére! 

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

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

DECEMBER 16., péntek
15.30 A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 

Általános Iskola Adventi hangversenye
Szent István Templom

18.00 HANGOLÓDÓ – zenés karácsonyi 
műsor a művelődési központ kollégáinak 

szervezésében és fellépésével
Művelődési központ

DECEMBER 17-18., szombat-vasárnap
18.00 A Kiskunfélegyházi Ifjúsági 

Fúvószenekar és a 35 éves Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar hagyományos 

karácsonyi koncertje 
Kossuth Lajos szakképző iskola tornaterme 

DECEMBER 17., szombat
9.00 – 17.00 Ceruza- és szénrajz – nyitott 

műhely a Holló-körben 
Petőfi-tér 2.

11.30 Jótékonysági ételosztás a Kapocs 
Hajléktalan Ellátás lakói részére

16.00 A Jogging Plus szilveszteri futás 
rajzpályázatának eredményhirdetése 
a városháza aulájában. A rajzkiállítás 

december 19-étől január 3-áig megtekinthető 
a Holló-kör előtt, a Petőfi-téren

17.00 ADVENT NEGYEDIK 
GYERTYAGYÚJTÁSA A VÁROSHÁZA ELŐTT

Csányi József polgármester karácsonyi 
köszöntője                 

A Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeinek és 

tanárainak ünnepi műsora
A Mézeskalács meseváros házikóinak 

tombolasorsolása

18.00 A Tiszta Forrás Waldorf Általános 
Iskola, Gimnázium és Óvoda pásztorjátéka 

Petőfi-tér, a Betlehem előtt

DECEMBER 18., vasárnap
15.00 A Jobbik Kiskunfélegyházi 

Szervezetének jótékonysági ételosztása

Petőfi-tér – kereszt

DECEMBER 20., kedd
10.00 A karácsonyi 

adománygyűjtésre beérkezett 
ajándékok átadása a 

polgármesteri hivatal Szociális és 
Közfoglalkoztatási Osztálya számára

Városi könyvtár

DECEMBER 21., szerda
17.00 A Kiskunfélegyházi Balázs Árpád 
Művészeti Iskola karácsonyi koncertje 

az intézmény Jankovszki Ferenc 
Koncerttermében

DECEMBER 23., péntek
12.00 Szeretetebéd – jótékonysági ételosztás

Bajcsy u. 13.

DECEMBER 24., szombat
11.00 Jótékonysági ételosztás a 

Kőfaragók-terén
Jókai utcai parkolók

DECEMBER 29., csütörtök
12.00 Jótékonysági ételosztás a 

Kőfaragók-terén
Jókai utcai parkolók

DECEMBER 30., péntek
12.00 Jótékonysági ételosztás

Bajcsy utca 13.

DECEMBER 31., szombat
MEGEMLÉKEZÉS ÉS ÜNNEPI MŰSOR 

PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 200. 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

9.30 Koszorúzás a Petőfi Sándor 
Emlékháznál

10.00 Irodalmi délelőtt a könyvtárban
Köszöntőt mond Csányi József polgármester
A SZABADSÁGHARC című színpadi játékot 
előadják: Kálló Béla szabadkai Jászai Mari-

díjas színművész, rendező és Tóth Péter 
Lóránt versvándor (Magyar Kultúra Lovagja)

A program a Móra Ferenc Művelődési 
Központ Petőfi Klubjának keretében valósul 

meg

9.00 XXXI. Jótékonysági Jogging Plus 
Szilveszteri Futás – Rollsped-futam 

11.00 A szilveszteri futás indítás a városháza 
előtt

Kossuth utca



2022. december 16.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY � HELYI HÍREK26

30 éves évfordulóját ünnepli a Rollsped
1991-ben indította el Szűcs-Szabó Sándor azt a vállalkozást, ami 
a mai Rollsped Kft. elődje volt. Egyetlen tehergépkocsival kezdte 
a munkát, s egy személyben látta el a fuvarszervezői, a fuvarozói, 
de még a könyvelői feladatokat is. 1992. novemberétől már, mint 
Rollsped Szállító és Szállítmányozó Kft. tevékenykedett, a cég 
főként belföldi fuvarokat vállalt. Az időközben eltelt 30 év alatt 
azonban kellő tapasztalatra tett szert a társaság a nemzetközi 
árufuvarozás terén is, ami mára a fő profilja lett. Ezzel párhuza-
mosan maximálisan ellátták a belföldi fuvarfeladataikat is, és fo-
lyamatosan alkalmazkodtak az aktuális piaci követelményekhez. 
A cég három éve elkezdte a belföldi raklapos áruk fuvarozását, 
ennek keretében a megrendelés másnapjára akár egy raklap-
nyi árut eljuttatnak a címzetthez, legyen az az ország bármely 
területén. Ma már 60 nemzetközi és 15 belföldi szerelvénnyel 
dolgozik a cég.

2023ban elkészül 2500 négyzet
méteres, új, irodákat is tartalmazó 
logisztikai raktárcsarnokuk, amit 
professzionális raktári eszközök
kel szerelnek fel. Itt kezdi el a cég 
raktározási, és az ehhez kapcsoló
dó logisztikai tevékenységét.

Kiskunfélegyházi telephelyükön 
teljes értékű logisztikai és szer
vizbázissal állnak partnereik ren
delkezésére. A zökkenőmentes, 
rugalmas munkát szakképzett, 
angolul és németül beszélő fuvar
szervező kollégák összehangolt 
tevékenysége alapozza meg. A 
speditőr kollégák szaktudása és 
rutinja az együttműködő partne
rek igényeinek maximális kiszol
gálását teszi lehetővé, legnagyobb 
megelégedettségükre. 

A gépjárművekbe beszerelt 
nyomkövető és kommunikációs 
eszközök segítségével 024 órás, 
visszacsatolt ellenőrzés működik 
a Rollsped Kftnél. Ennek segít
ségével folyamatosan tájékozódni 
tudnak a gépjárműveik pillanatnyi 
helyzetéről, így szükség esetén 
akár menet közben is módosítha
tóak a szállítási feladatok. 

A zavartalan, pontos munká
hoz szükség van egy jó technikai 
háttérrel rendelkező flottára. A 

társaságnál ez adott: gépjármű
parkjuk a kor elvárása szerint az 
EURO VI. környezetvédelmi nor
máknak megfelelő, megbízható 
járművekkel van felszerelve. A 1,5 
– 2 éves, fiatal gépjárműparknak 
köszönhetően stabil, megbízható 
munkát tudnak nyújtani megren
delőiknek. Teljes körű szervizszol
gáltatással rendelkeznek, aminek 
a saját telephelyen lévő, jól felsze
relt szervizcsarnok ad helyet. A 
szakképzett szerelőkollégák a nap 
minden órájában készenlétben 
állnak, munkatársaik képzettsége 
és szakmai tapasztalata garancia 
arra, hogy feladataikat a legmaga
sabb követelmények szerint lássák 
el Európa egész területén.

A cég telephelyén 2014 óta 
működik egy CHRIST MAGNUM 
5000es három kefés személy, 
busz és kamionmosó berende
zés. Ez a gép modern, biztonságos 
és a mai igényeknek maximálisan 
megfelelő berendezés. Alkalmas a 
személy, furgon, kis tehergépko
csi, kamion, busz és más teher
gépjárművek, valamint rakterek 
tisztítására. A mosóberendezés 
nagy előnye, hogy a tisztítást lá
gyított, vastalanított és minden 
szilárd anyagtól mentes vízzel 

végzi. Ennek köszönhetően a mo
sás hatékonyabb és a száradás 
teljesen cseppmentesen történik.

A cég jövőbeli célkitűzése között 
is kiemelt szerepe van versenyké
pesség megtartásának, amit to
vábbra is minőségi eszközökkel és 
profi dolgozókkal kívánnak elérni. 
Megbízóikkal jó és rugalmas kap

csolatot ápolnak, és ezt a magas 
színvonalú szolgáltatások lehető 
legkomplexebb köre hosszú távon 
alapozza meg. A jól összehangolt 
csapatmunkának köszönhetően 
számos gyártóval, exportimport 
céggel, speditőrrel évek óta köl
csönös megelégedettség mellett 
dolgoznak. (x)
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Európa-bajnoksággal zárták az évet a karatésok
Kiváló évet zárt a 
kiskunfélegyházi 
Kyokushin Kumi-
te Sportegyesü-
let, újabb nevén 
Genbu Dojo. Sen-
sei Kurucz László 
3 danos mester 
elmondta, hogy 
jelenleg 22 ver-
senyzővel dolgoz-
nak, akik idén 14 
versenyen vettek 
részt.

Győrben kezdték a 
szezont, majd Len
gyelországban az Eu
rópabajnokságon zártak, ahol egy 
első és egy nyolcadik hellyel tértek 
haza. Sok érem és kupa az idei év 
termése, 2022ben több magyar 
bajnokuk is lett az utánpótlásbaj
nokságon: Gáll Levente, Kurucz 
Botond és Kurucz Máté.

A félegyházi karate történetéről 
László elmondta, hogy általános 
iskolás volt, amikor találkozott elő
ször a sportággal, majd a közép

iskola elszakította a régi csapatot 
és csak évek múlva sikerült újra 
összehozni. Körülbelül 1011 évvel 
ezelőtt az egykori klubtársakkal 
elhatározták, hogy felélesztik a 
klubot a városban. Bár a kezdetek 
nehézkesek voltak, de nem adták 
fel. Elérték a korábbi létszámot, 
jelenleg három különböző csoport
ban folynak az edzések, és léte
zik plusz egy is, ahol csak a ver

senyzőkkel foglalkoznak. Kurucz 
László elmondta, hogy hat feke
teöves mesterük van, a munkát 4 
szakedző segíti. Hozzátette: óriási 
tisztelet jár a szülőknek, akik na
ponta hozzákviszik a fiatalokat, 
akik áldozatot hoznak nemcsak 
anyagilag, hanem az idejükből sem 
sajnálnak áldozni erre. 

A jövő évet tekintve már több 
meghívást is kaptak: Európaku

pa, Európabajnokság és egy Bul
gáriában megvalósuló világkupa 
is a tervek között szerepel. Eze
ken kívül április 15én folytatódik 
a Kiskun Kupa, egy nemzetközi 
karateverseny 4500 fővel, és az 
Utánpótlás Magyar Bajnokság 
szervezési jogát is megkapták, így 
városunkban köszönthetjük az or
szág legjobb, 18 év alatti sportolóit 
az eseményen. Z. A.

December elején Törökbálinton 
rendezték meg az Évzáró Mikulás 
Kupa Nemzetközi Rövidpályás Sze
nior Úszóversenyt. Az eseményen 
a Kiskun Vízi és Szabadidő SE ver

senyzői is helytálltak – mondta el 
lapunknak Urbán Tamás csapattag.
Csenki Klára és Urbán Tamás 
1 bronz, Ladányi Endréné 1 
bronz és 1 ezüst, 

Buzder Lantos Erzsébet 1 
arany, Sebők János 8 arany, 1 
ezüst és 1 bronz, 

Simon Géza pedig 1 arany, 1 
ezüst és 1 bronzérmet szerzett. 

A Csenki Klára, Ladányi End
réné, Buzder Lantos Erzsébet, 

Kenéz Anita összeállítású 4x50 
mes női gyors váltó a második 
helyen végzett.

A 4x50 mes férfi vegyes váltó – 
Urbán Tamás, Szőcs János, Sebők 
János, Simon Géza – aranyérmet 
nyert.

Sikerek Törökbálinton 

Négy világversenyen indulhatnak 
Nincs megállás, teljes erővel 
készülnek a 2023-as évre Ju-
hász István Zoltán tanítványai: 
Deák Zalán, Faragó Rómeó 
és Kis Roland. Az idei év bá-
mulatos atlétikaeredményei 
után jövőre négy világverseny 
résztvevője lehet a három fiú. 

Az edző elmondta, hogy Fa
ragó Rómeó és Deák Zalán két 
világversenyen bizonyított idén, 
Zalán megnyerte az ifjúsági olim
piát Besztercebányán, Kis Roland 
pedig korosztályában második 
helyen végzett a 100 méteres gát
futás magyar bajnokságán, így be
került a válogatottba. Kiváló ered
ményeiket több hazai és külföldi 
szakértő is elismerte. Jövőre négy 
komoly megmérettetés várja őket, 
ha minden a sikerül: Budapesti 

Atlétikai Világbajnokság, U20as 
Európabajnokság – Izrael, EYOF 
Ifjúsági Olimpia – Maribor és egy 

koreai verseny, az ICG is a tervek 
között szerepel, ahol Kis Roland 
versenyez majd.

A közelmúltban a Magyar Atléti
kai Szövetség gáláján vettek részt, 
ahol Deák Zalán ifjúsági olimpiai 
bajnoki címéért járó elismerő ok
levelet vehettek át. Sajnos vannak 
kedvezőtlen hírek is, hiszen a je
lenlegi helyzetet szűkös anyagi 
nehézségek árnyékolják be, az 
Atlétikai Szövetség jelezte, hogy a 
korábbi támogatásokra nem szá
míthatnak. Idén mindhárom fiú 
benne volt az egyéni támogatási 
keretben, de a jövőre szükség lesz 
a segítségre. Juhász István kitért 
arra, hogy nem feltétlenül anyagi 
támogatásra van szükségük, meg
köszönnék az üzemanyag, a szál
lás vagy felszerelés tekintetében 
kapott segítséget is. A fiúk speciá
lis cipőinek ára átlagosan 75 ezer 
forint körül mozog, egy versenyen 
pedig cserecipőre is szükségük 
van.

 Z. A.



2022. december 16.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY � HELYI HÍREK28

Piroska István (1886–1912) festőművész Békésgyu-
lán született, majd Budapesten, Münchenben és Pá-
rizsban képezte magát. Családja a 18. század vége 
óta Csongrádon élt, ő is itt telepedett le. Főként tájké-
peket alkotott, és jó kapcsolatot ápolt a korszak alföl-
di festőivel, a hódmezővásárhelyi Tornyai Jánossal és 
a szentesi Koszta Józseffel. Mentora a különc, gyak-
ran koldusnak öltözött báró, Mednyánszky László volt. 
Nagyon fiatalon hunyt el, életműve azonban az „alföldi 
festészet” történetének fontos fejezete.

A festő Kiskunfélegyházá
hoz is kötődik: városunk

ban rendezte első önálló kiállítá
sát. A helyszín kiválasztásában 
bizonyára szerepet játszott, hogy 
a kiskunfélegyházi városi katoli
kus főgimnáziumban végezte el 
a gimnázium 78. évfolyamait az 
1901/1902es és 1902/1903as 
tanévekben. Aktív, bíráló bizottsági 
tagja volt az 1902ben a gimnázi
umban alakult Petőfi Önképzőkör
nek. A kör 1903ban hangversenyt 
szervezett a Petőfiszobor javára. 
Ebből az alkalomból Piroska egy, a 
sajtó említése szerint „művészi ki
vitelű” táncrendet festett. Az érett
ségi vizsgát is Félegyházán tette le. 
Az évfolyam 24 érettségi bizonyít
ványt szerzett tanulója közül öten 
jogi, ketten orvosi, hárman tanári, 
heten hivatalnoki pályára készül
tek, egyegy tanuló papi, bányá

szati, illetve erdészeti pályára 
tervezett lépni. A diákok közül 
ketten is művészi pályára ad
ták a fejüket, ami ritkaságnak 
számított, főként azért, mert 
ábrázoló geometriát (rajzot) 
Piroska István nem tanult itt, 
a táncrend megfestése alapján 
azonban ambíciói széles kör
ben ismertek lehetettek.

Piroska István valóban művésszé 
érett. Tanulmányúton járt Olasz
országban és Németországban, 
valószínűleg Galíciában is. Váro
sunkban először Vesszősi József 
könyvkereskedésében voltak látha
tók (és megvásárolhatók) Piroska 
festményei már 1908 körül. Első 
önálló tárlatát a kiskunfélegyházi 
főgimnázium rajztermében láthatta 
a közönség 1908. december 19. és 
1909. január 1. között. Ennek azért 
is van jelentősége, mert orszá

gos, kollektív tárlaton először csak 
1909ben vett részt, nagy sikerű 
egyéni kiállításai pedig ezt követő
en 1910ben Csongrádon, 1911
ben Szentesen nyíltak. Elképzelhe
tő, hogy az önálló bemutatkozásra 
a népesebb, polgárosodottabb is
kolavárost tartotta alkalmasnak. 
Nem biztos azonban, hogy a kis
kunfélegyházi szereplés ötlete tőle 
eredt. A tárlatot az 1907ben ala
kult Közművelődési Egyesület szer
vezte, a művész mintegy 150 olaj

festménye és grafikája volt látható. 
(A kutatás jelenlegi állása alapján 
jelenleg összesen sem ismert ennyi 
műve.) A kiállításra belépőjegyet is 
kellett váltani, ennek árát azonban 
kedvezményesen állapították meg, 
hogy a képek minél több érdeklődőt 
vonzzanak. A helyi sajtó többször 
beszámolt a tárlatról, az újságírók 
röviden méltatták az elégikus, intim 
hangvételű tájképeket.

A félegyházi sajtóhíradásokat a 
csongrádi újság is átvette.

Néhány évvel később, 1912ben 
a félegyházi sajtó a festő korai ha
láláról és temetéséről volt kényte
len beszámolni. A gyenge testalka
tú művész tüdőbajban szenvedett, 
vakbélgyulladásban hunyt el. „Kü
lönösen szerette a szabad termé
szetet, a susogó, lombos fákat, a 
székvirágtól fehérlő alföldi róna
ságot, a meghitt virágos kertet, de 
legeslegjobban a hullámos szőke 
Tiszát s ennek füzes partjait.” – 
írták a temetését követő héten. A 
gyászszertartáson művészbarátai 
mellett jelen volt Mednyánszky is.

A korabeli hírlapok szerint több 
festménye kelt el Félegyházán, így 
az értékes életmű lappangó, jelen
leg ismeretlen darabjait őrizhetik a 
családi gyűjtemények. 
 Brunner Attila
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Piroska István festőművész Félegyházán

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó: TajolaTóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. Telefon: 06 20/4882812

Email: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: Fantoly Márton (fotó), László István (hírszerkesztő), 
Szabadszállásiné Gajzer Erzsébet (újságíró), Tarjányi Lili (újságíró), 

Veres Borbála (újságíró, reklám), Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 1225 Budapest, Campona utca 1.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató

ÚJSZÜLÖTTEK: Pethő Lili 
(anyja neve: Kovács Boglárka), 
Sárközi Dzsasztin (Sárközi An
géla), Tóth Mira Zoé (Kiss Fanni), 
Szabó Lilien (Jantyik Mariann), 
Bartos Nimród János (Nagy
György Annabella), Cseh Blanka 
(Törteli Mariann), Piri Annaszófia 
(Koncsik  Petra), Endre Viktória 
(Erdei Krisztina), Fiedler Vencel 
Márk (Rácz Zsófia)

MEGHALTAK: Nagy József
né Fekete Katalin Erzsébet 
(1942), Seres Sándorné Zsigó 
Ilona (1951), Kapus Béla And
rás (1928), Kiss Bálintné Hajnal 
Terézia (1931), Ficsór Sándorné 
Juhász Katalin (1956), Gondi Kál

mán (1952), Szabó Pálné Gál Irén 
Erzsébet (1937), Lázár Györgyné 
Juhász Julianna (1936), Oláh Já
nos (1930), Horváth Sándorné 
Karsai Mária (1925) – Kiskunfél
egyháza, Héjjas Margit (1936), 
Gréczi Imre (1937), Csontos Jó
zsefné Orbán Julianna Terézia 
(1942), Nagy Sándor (1955) – 
Kecskemét, Szűcs Ferenc (1943) 
– Izsák, Ördögh Istvánné Ördögh 
Julianna Magdolna (1955) – Öt
tömös, Mészáros Dénes (1943) – 
Nagykőrös, Barna István (1947) – 
Csólyospálos, Vass Dániel József 
(1953) – Lakitelek, Hegyi Ferenc 
(1956) – Fülöpháza, Ördög Juli
anna (1938) – Szank
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CSALÓDÁSMENTES 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK!
Felújított PRÉMIUM számítógép:
Dell Optiplex 5050: Intel Core-i3-6100, 8 GB mem., 
128 GB SSD, DVD, 1 év gar.                Br. ár: 82.990 Ft
Fujitsu Esprimo e720: Intel G1840, 8 GB mem., 
500 GB HDD, DVD, 1 év gar.                Br. ár: 29.990 Ft
Lenovo M92: Intel Core-i5, 4 GB mem., 
250 GB HDD, DVD, 1 év gar.  Br. ár: 34.990 Ft

Új notebook:
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB DDR4 mem., 256 GB SSD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. Br. ár: 156.990 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 8 GB DDR4 mem., 256 GB SSD, 
webcam, Win10, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. Br. ár: 186.990 Ft

100.000 forint feletti vásárlás esetén kedvezmény mindenre!
 (100.000 forintonként -1% „sávos kedvezmény”)


