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Alapítva 1902-ben

Hetek óta szerveződik Kiskun-
félegyházán az az összefogás, 
aminek hajtóereje ismét az 
együttérzés és a segíteni aka-
rás. Ezúttal a 19 hónapos akut 
limfoid leukémiában szenvedő 
Tamási Izabella felépülését 
szeretné minden résztvevő 
– segítők, támogatók, szer-
vezők – a saját eszközeivel 
támogatni. 

Mindeközben a kicsi Izabella igazi 
kis harcosként viseli a megpróbál-
tatásokat. Édesanyjával, Tamásiné 
Szikora Bettinával együtt augusz-
tus 10-e óta a szegedi klinikán van-
nak. Bettitől tudjuk, hogy a napok-
ban elkezdődött egy újabb kezelési 
blokk, ami gyakorlatilag a kemote-
rápia folytatását jelenti. 

Izabella jól viseli a napi két-há-
rom infúziót, a vizsgálatokat, a be-
zártságot… Míg anyukájával telefo-
non beszélgetünk, fel-felcsendül a 
háttérben kedves, jókedvű hangja. 
Pedig az infúzió most is be van köt-
ve, így pillanatnyilag a kórházi ágy 
számára az egész világ. A szívéhez 
ültették be a tartós vénát, azon ke-
resztül kapja a kemoterápiás szert, 
aminek bár nagyon sok mellékhatá-
sa van, a gyógyulás esélyét jelenti 
számára. Mivel az immunrendszere 
a kezelések miatt nagyon gyenge, 
nem hagyhatja el a kórházat és gye-
rekekkel sem találkozhat. Ő mind-
ezek dacára megőrizte mosolygós 

természetét, mindenkivel kedves, 
eleven teremtés. 

Izabellát egy percre sem hagy-
ja magára az édesanyja, minden-
napjaikat a szigorú kórházi rend 
határozza meg. Reggel 7-kor már 
elkezdődnek a vizsgálatok, ugyanis 
különös gonddal figyelik az esetle-
ges mellékhatások, allergiás reak-
ciók megjelenését. A megkezdett 
kemoterápiából még három keze-

lési blokk van hátra, ami legalább 
három hónapot vesz igénybe. Mi-
után pedig hazajöhetnek végre, 
fenntartó kezelésekre lesz szükség. 
És persze megfelelő otthoni környe-
zetre, ahol a gyógyuláshoz szüksé-
ges minden feltétel adott Izabella 
számára. Ennek a megteremtése 
azonban meghaladja a 28 éves pár 
lehetőségeit, pedig az édesapa mel-
lékállást is vállalt. 

Izabella egy szem gyermeke szü-
leinek, akik úgy tervezték, hogy az 
édesanya hamarosan visszamegy 
dolgozni, és a két fizetés elegen-
dő lesz a család megélhetéséhez. 
Az apuka szerkezetlakatos, má-
sodállásban pedig a Félegyházi 
Pékségnél vállalt munkát, Betti a 
Mercedes- gyárban dolgozott. 

 
 Folytatás a 6. oldalon!

TÉLŰZÉS

4.

Izabella gyógyulásáért dobban 
most a félegyháziak szíve

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 
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Kitüntetéseket adtak át 
Fennállásának tizenötödik év-
fordulóját ünnepelte február 
17-én a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége Dél-Al-
földi Régiójának csoportja. 

A kiskunfélegyházi önkormányzat 
dísztermében tartott összejövete-
len a múltidézés és a jövőbeni ter-
vek megvitatása mellett oklevelek 
átadására is sor került, továbbá 
szavaztak a kegyeleti emlékkönyv 
létrehozásáról is. A nap leveze-
tője Hideg István nyugalmazott 
őrnagy volt. Az eseményen rajta 
kívül felszólalt még Sinyi Imre 
nyugalmazott ezredes, Horváth 
Balázs István nyugalmazott mk. 
ezredes, a DAR Tanácsadó testüle-
tének tagja és dr. Kovács György 
nyugalmazott mk. ezredes. 

BEOSZ Pajzsot adományoztak 
Csányi József polgármesternek 

a város és a civil szervezetek kap-
csolatának erősítéséért, a katonai 

hagyományok ápolásáért, a BE-
OSZ régiója és tagegyesülete tá-
mogatásáért; Farkas Zoltán nyug-
állományú mk. alezredesnek, a 
katonai, fegyvernemi hagyományok 
ápolásáért, a Helyőrségi Bajtársi 
Találkozók szervezéséért és önzet-
len munkájáért, továbbá György
pál Csaba nyugállományú alez-
redesnek a katonai, fegyvernemi 
hagyományok ápolásáért, a Hősök 
Napi ünnepségek szervezéséért és 
a DAR vezetőség munkájának segí-
téséért. Várszegi Ferencné nyug-
állományú büntetés-végrehajtási 
törzszászlósnak, a DAR elnökhe-
lyettesének a szövetség és a civil 
szervezetek kapcsolatának erő-
sítéséért, a katonai, fegyvernemi 
hagyományok ápolásáért BEOSZ 
Érmet adományoztak. Végezetül a 
jelenlévők – tiszteletüket leróva – 
feltűzték a zászlószalagokat.

 V. B. 

Köhler József  
emléktáblát avattak
Emléktábla-avatásra gyűltek össze Köhler József néhai mes-
terfodrász családtagjai, ismerői, tisztelői és barátai február 25-
én, szombaton. A Köhler József baráti kör és az önkormányzat 
jóvoltából emléktáblát avattak, ahol beszédet mondott Csányi 
József polgármester és dr. Réczi László önkormányzati képvi-
selő, valamint a baráti kör tagjai. 

– A Köhler baráti kör 2007-
ben alakult meg 10 fővel, akik 
rendszeres vendégei és barátai 
voltak a mesternek. Ennek 15 
éves évfordulója alkalmából 
emeltették a táblát. Köhler Jó-
zsef két gyermeke közül Helga 
választotta a fodrász szakmát, 
aki tizenhatodikként viseli a 
Köhler nevet. 

Helga büszke elődjeire és 
édesapja hagyományát ápolja 

nagy szeretettel – mondta el a 
polgármester.

Dr. Réczi László önkormány-
zati képviselő szeretettel mesélt 
gyermekkori emlékeiről, amikor 
édesapját kísérte el Köhler Jó-
zsef fodrászüzletébe. A mester-
fodrászt nagy büszkeséggel töl-
tötte el, hogy a város világbajnok 
birkózója hozzá jár. A beszédek 
után leleplezték és megkoszorúz-
ták az emléktáblát.

Kilenc félegyházi illetékességű orvos is bekerült a 2023-as 
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjei közé. A közönség szavaza-
tait március 20-áig várják a szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalon.

Dr. Domján Mihály fogorvos, dr. 
Farmasi Róbert háziorvos, dr. 
Fehérvári István gyermekorvos, 
dr. Fekete Róbert ortopéd se-
bész, dr. Hegedűs Éva gyermek-
orvos, háziorvos, dr. Kiss Ákos 
Csaba idegsebész, dr. Szemerédi 
László kardiológus, dr. Szolnoki 
Beáta gyermekorvos és dr. Ta
masi József belgyógyász neve is 
szerepel a 2023-as Szent-Györgyi 
Albert Orvosi Díj jelöltjei között. 
Támogassuk őket szavazatainkkal!

A díjra olyan szakembereket le-
hetett jelölni, akik cselekedetükkel 
megmentették betegük életét, vagy 
a mindennapi orvosi munkájuk so-

rán olyan elhivatottsággal prakti-
zálnak, melyben rendkívüli odaa-
dással, tudományos igényességgel 
és humanitárius szemlélettel segí-
tenek a hozzájuk fordulókon.

A közönség szavazatai alapján 
fejenként 500 ezer forinttal díjaz-
nak 3-3 orvost Kelet-Magyaror-
szágról és Nyugat-Magyarország-
ról, valamint 1 orvost Budapestről. 
Emellett a zsűri döntése alapján a 
Goodwill Pharma különdíjat és a 
Goodwill Pharma Életmű Díjat is 
kiosztják. A díjátadót április 12-
én, Budapesten, a Magyar Tudo-
mányos Akadémián tartják.

 G. E. 

Szavazzon  
a félegyházi jelöltekre!
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Ötödik Mezgé disznótor

Az V. Mezgés Farsangi Disz-
nótort rendezték meg február 
18-án, szombaton a könyvtár 

melletti parkolóban. Már a reg-
geli órákban megtelt a tér az ér-
deklődőkkel, a megjelentek sok 

esetben már a reggelijüket is a 
rendezvényen fogyasztották el. 
Volt miből választaniuk, hiszen a 

hagyományos hagymás vér, toros 
pecsenye, sült hurka, kolbász és 
máj mind a délelőtti menü ré-
szét képezték. Délben érkezett a 
hamisítatlan disznótoros ebéd: 
orjaleves, töltött káposzta, pin-
cepörkölt vegyes mangalicából, 
hurka, kolbász és farsangi fánk 
formájában. A Mezgé Mintabolt 
kihelyezett mozgójárművel kínál-
ta a közkedvelt termékeit.

A nap folyamán megismerked-
hettek a résztvevők a disznó-
vágás folyamatával: perzselést, 
tisztítást, zsigerelést, majd bon-
tást mutattak be az iskola tanulói, 
folyamatos szakmai kommentár 
mellett. Mezgés szakmatörté-
neti kiállítás segítségével a rég-
múlt disznóvágások históriáit 
és eszközeit is felelevenítették, 
a jó hangulatot pedig a délelőtt 
folyamán a Padkaporos Néptánc-
együttes Naprózsa csoportja is 
megalapozta.

Rózsa Pál igazgató elmondta, 
hogy az esemény, amely egyedül-
álló országosan is, hagyományőr-
ző céllal született meg, valamint 
nem titkolt céljuk a húsos szakma 
népszerűsítése is általa.

 Z. A. 

Fiatal fák a Petőfi-lakótelepen

Éppen egy éve indult el a Petőfi-lakótelepen lévő fák állapotának 
felülvizsgálata azzal a céllal, hogy az itt élők igényeire építve meg-
kezdődhessenek a fák ápolásának munkái. A lakóépületek közös 
képviselői gyűjtötték össze a lakossági kéréseket, észrevételeket, 
amelyek figyelembevételével végezték el a szükséges fakivágáso-
kat, metszéseket. 

Nagy Ágnes városi főkertész a ta-
pasztalatokról és a további tervek-
ről elmondta: – Sokféle szakmai, 
emberi tapasztalatra tettünk szert 

mi magunk is, amit folyamatosan 
dolgozunk fel annak érdekében, 
hogy javítani tudjunk a munkán-
kon. Viszonylag kevés érdeklődést 

tapasztaltunk az itt élők részéről 
a legszűkebb környezetük iránt is: 
érezhetően nincs együtt gondolko-
dás, nincsenek közös célok, megfo-
galmazható igények a lakókörnyezet 
tekintetében. Pedig némi áldozat-
vállalással, egy kicsi érdeklődéssel, 
közös erővel sokat tudnánk tenni. A 
munkának ezt a részét úgy érzem, 
hogy nem is fejeztük be, folytatni 
szeretnénk. Örömünkre szolgált, 

hogy már volt közös képviselő, aki 
keresett bennünket ugyanezzel a 
céllal. 

Másik nagy tapasztalatunk volt, 
hogy mennyire nehéz ilyen speciális 
lakótelepi körülményekhez igazodó 
fákat beszerezni. A gyenge talajmi-
nőség, száraz mikroklíma, a meglé-
vő rossz állapotú, pusztuló fák közé 
történő telepítés új utak felé terelt 
bennünket. 2022-ben összességé-
ben több, mint 60 fát telepítettünk 
itt ligetes állomány jelleggel. Mind-
egyik fánál egy köbméter nagysá-
gú ültetőgödör talaját cseréltük ki 
és javítottuk fel nagymennyiségű 
szervestrágyával. A fákat az erős 
napsugárzás ellen törzsvédőháló-
val láttuk el, az első két-három évi 
korona alá pedig vastag talajtaka-
ró mulcsozást készítettünk, amit 
folyamatosan pótolunk. A tavalyi 
ültetések kapcsán reménykedünk 
a kedvező szakmai tapasztalatok-
ban, és abban, hogy a Petőfi-lakó-
telepnek mégiscsak lesz egy szép 
fás-cserjés-virágos jövőbeni képe. 
Mert persze fontosak az utak, jár-
dák, padok, de kellemes ott tartóz-
kodást, árnyat, jó levegőt, szép zöld 
látványt nyújtó növényzet nélkül 
nincs élhető emberi lakóhely – fog-
lalta össze a főkertész.



2023. március 3.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK4

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
A kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja alkal-
mából tartottak megemléke-
zést a kiskunfélegyházi Návay 
Lajos-emlékműnél. A február 
24-i főhajtáson Balla László és 
Rosta Ferenc alpolgármeste-
rek, a képviselő-testület tag-
jai, a félegyházi pártok, civil 
szervezetek képviselői, váro-
sunk díszpolgárai, az oktatási 
és közművelődési intézmények 
vezetői, tanulói, valamint a 
Constantinum Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázi-
um, Technikum, Kollégium pe-
dagógusai vettek részt. 

Mindák József, a Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Technikum, Kollégium 
igazgatója beszédében emlékez-
tetett arra, hogy az Országgyű-
lés 2000. június 13-án elfogadott 
határozata február 25. napját 
a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította. Kö-
zép- és Kelet-Európában elsőként 
Magyarország döntött úgy, hogy 

legyen emléknapja a kommunista 
diktatúra áldozatainak. Elmondta 
azt is, hogy 1947-ben ezen a napon 
tartóztatták le jogellenesen Ko
vács Bélát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát a megszálló szovjet 
hatóságok, majd a Szovjetunióba 
hurcolták. A mentelmi jogától meg-
fosztott képviselő körülbelül kilenc 
évet töltött börtönökben és mun-
katáborokban. Szabadon engedése 

után pár évvel, 1959-ben a testileg 
és lelkileg meggyötört ember 51 
évesen elhunyt. Kovács Béla le-
tartóztatása az első állomása volt 
annak az eltervezett folyamatnak, 
amely során a kommunista párt az 
ellenszegülők kiiktatásával a totá-
lis egypárti diktatúra kiépítése felé 
haladt. 

– Február 25-én emlékezünk a 
több tízezer, családjától elválasz-

tott és kényszermunkatáborba 
hurcolt honfitársunkra, a koholt 
vádak alapján mészárszékre kül-
dött emberekre, az ellenállóként 
mártírhalált halt hősökre. Ezen a 
napon felidézzük mindazok emlé-
két, akik az erőszakrendszer áldo-
zataivá váltak, családtagjaikra és 
szeretteikre, akiket a kommunista 
rendszerben meghurcoltak. Em-
lékkoszorúink szirmain ragyognak 
azok emlékei is, akik egyszerűen 
csak élni szerették volna a min-
dennapjaikat, mégis szenvedtek. 
Elkobozták tulajdonaikat, nőket és 
gyerekeket vertek meg azért, mert 
továbbra is templomba mertek 
menni. Kiölték az emberből az ön-
álló gondolatot, az esetleges más 
szemléletet. Ha valaki nem azon 
a véleményen volt, a rendszer el-
lenségének tekintve börtönbe zár-
ták, vagy gulágtáborba vitték, csak 
azért, mert esetleg másképp látja 
a világot, csak azért, mert fontos 
számára a hit, csak azért, mert 
fontosnak tartotta a szabadságot 
– fogalmazott beszédében Mindák 
József.

Rendhagyó
történelemóra
A Huszka József Hagyományőrző és Sport Egye-
sület tagjai rendkívüli történelemóra keretében 
mutatták be városunk szovjet megszállásának 
következményeit a Kiskunfélegyházi József At-
tila Sportiskolai Általános Iskola 8. osztályos 
diákjainak. Dr. FarkasCsenki Anett intéz-
ményvezető-helyettes, történelemtanár beve-
zetője után Kollár László mutatta be a törté-
nelmi kort, a gulágtáborok működését, majd 
a félegyházi járás szovjet megszállását. Helyi 
szemtanúk megidézésével vázolta fel a táborok 
életét és beszélt azok céljáról, a megalázásról 
és a szenvedésről, majd a túlélők hazatéréséről.

Varga Zoltán gyűjteménye ide vonatkozó da-
rabjait mutatta be a diákoknak, akik megtekint-
hettek olyan kordokumentumokat, mint orosz 
és magyar nyelvű passzusok, sertésvágási és 
zsírbeszolgáltatási jegyek. Az érdeklődők ke-
zükbe vehették a megszállók fegyvereit és lát-
hattak taposóaknát is, amelyek a hadviselésben 
akkor igen elterjedten használt eszközök voltak.

Az első emeleti zsibongóban kiállított roll-
up-okról nemcsak a 8., hanem a többi osztály 
érdeklődői is tájékozódhattak. Az esemény vé-
gén DinnyésKis Zsuzsanna intézményvezető 
a következő évfordulóra is meghívta az egye-
sületet egy hasonló rendkívüli történelemóra 
megtartására.

Jelmezes, maskarás felvonulással, va-
lamint télboszorka-égetéssel űzték el a 
telet és köszöntötték a tavaszt február 
18-án, szombaton a város lakói.

A hagyományokhoz híven felvonulással kez-
dődött a télűző mulatság. A Kossuth ABC-
től a Petőfi-térig a Langaléta Garabonciások 
vezetésével hömpölygött a jelmezes tömeg. 
Az ostorcsattogtatást zeneszó és kerepelő 
hangja tette még színesebbé. A Petőfi-téren 
a legkisebbek Konc király és Cibere vajda 
seregéhez csatlakozva mérették meg magu-

kat egy játékos kötélhúzó versenyen. A szo-
kás szerint ilyenkor Cibere vajda győz, vagyis 
a böjt veszi át a hatalmat a farsangi konctól. 
Ezt követően a télboszorka tarisznyájába 
mindenki beletette bánatcéduláját, és hangos 
kiáltással zúdították rá a keserűséget, majd 
a csúf télanyó eljárta utolsó táncát. A zene 
ritmusára egyre közelebb és közelebb került 
a lángokhoz, végül az elégetésével nemcsak a 
tél, hanem minden bánat porrá lett és az égbe 
szállt. A tavaszt közös körtánccal köszöntöt-
ték a félegyháziak a Padkaporos Táncegyüt-
tes vezetésével. G. E. 

Elűzték a telet
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A fák megmaradnak – ugye?
Vas Antal, a Bankfalui iskola 
egykori igazgatója egy vele 
készült korábbi interjúban 
említette ezt a nagyon figye-
lemreméltó gondolatot: a fák 
megmaradnak. A címbeli kér-
dőjeles kiegészítés már nap-
jaink továbbgondolása. Mert 
bizony, szükséges tovább-
gondolni a fenti mondatot: a 
fák akkor maradnak meg, ha 
volt valaki, aki elültette, van 
valaki, aki gondozza és majd 
lesz valaki, aki megőrzi. Fát 
csak az ültet, aki bízik a jövőben. A fák 
még ma – napjaink gyorsan pusztuló ter-
mészeti világában – is a jövő növényei. 

Még a természet szépségeire kevésbé rácsodál-
kozó emberek is meghatódnak egy-egy idős fa 
láttán, megérzik annak az emberi életen túlí-

velő létét. Gyakran azt gondolnánk, hogy ilyen 
csodás famatuzsálemekért, vagy akár azok fi-
atalabb utódaiért is távoli kirándulásokat kell 
tenni. És mekkorát tévednénk: kertekben, ud-
varokon, kíváncsi tekintetek elől elrejtve, vagy 
csak félig sejtetően láttatva sok szép, termetes 
fa tanúskodik a városban élők növényszerete-

téről. Sajnos keveset ismerünk, pedig ezeknek 
a fáknak legtöbbje múltunk története. 

Egy városépítész mérnök mondta egyszer, 
hogy valójában minden háznak meg van a maga 
fája. Ma már azt is tudjuk, hogy minden fának 
meg van a maga története, amely emberi életek 
lenyomata. A város történetének egy szeletkéi 
ezek a fák. Tudunk a városi kertekben egy-
egy beszédes atlaszcédrusról, hársfáról, dió-
fáról, körtefáról, tölgyfáról. Minden bizonnyal 
sokkal-sokkal többen vannak ezek a fák, mint 
amennyit látunk, ismerünk. 

A polgármesteri hivatal városüzemeltetési 
osztálya egy zöldfelületi értéktár összeállításá-
hoz folyamatosan felvételezi a közterületeken 
lévő érdekes, értékes fákat. Keressük azonban 
a magánterületek hasonló fáit is, hiszen ezek a 
növények együtt hírmondói a város történeté-
nek. Aki tehát a környezetében tud ilyen fáról, 
az jelezze ezt az alábbi elérhetőségek egyikén: 

e-mail: varosuzem@kiskunfelegyhaza.hu, te-
lefon: 76/562-048

Nagy Ágnes 
városi főkertész

Újra kell váltani a lejárt sírhelyeket
A Félegyházi Városfenntartó 
Nonprofit Kft. Temetkezési 
részlege értesíti a lakossá-
got, hogy Kiskunfélegyháza 
köztemetőiben a január 27-i 
kimutatás szerint lejárt sírhe-
lyek listája az alábbi helyszí-
neken tekinthető meg: Felső-
temető ügyfélszolgálati iroda, 
Alsótemető portaépület, Pol-
gármesteri hivatal ügyfélszol-
gálata, Szent István Templom 
parókia és a Sarlós Boldo-
gasszony Templom.

A lejárt sírokra levehető, sí-
remlékeket nem rongáló, felhívó 

matricákat helyeztek ki. Kérik az 
érintetteket, hogy a lejárt sírhe-

lyek újraváltásáról legkésőbb jú-
nius 30-áig szíveskedjenek gon-

doskodni. Amennyiben a lejárt 
sírhelyek újraváltása nem törté-
nik meg, úgy a temetési hely fe-
letti rendelkezési jog megszűnik, 
és a sírhelyeket felszámolják, 
értékesítik. 

További információ kérhető 
a Felsőtemető ügyfélszolgálati 
irodájában Kiskunfélegyházán, a 
Nádasdy u. 16. szám alatt, illetve 
telefonon, a +36 76 462-653-as 
számon.

A Félegyházi Városfenntartó 
Nonprofit Kft. temetkezési rész-
lege kéri a lakosságot, hogy kí-
sérjék figyelemmel a kihelyezett 
felhívásokat, és értesítsék erről 
az ismerős családokat.

Pályázat 2023. évi támogatásra
Civil szervezetek

Kiskunfélegyháza Város Képvi-
selő-testületének Művelődési és 
Szociális Bizottsága pályázatot 
hirdet a városban működő civil 
szervezetek pénzügyi támogatásá-
ra. Elsősorban az alábbi célok 
támogatandóak: A város közös-
ségi életéhez kötődő, 2023. évben 
megvalósuló kulturális, művészeti, 
egészségügyi, esélyegyenlőségi, 
hagyományőrző rendezvények; 
Sajtótermékek kiadása; Könyvki-
adás-hozzájárulás; Reklámkölt-
ségek, nyomtatás, Programok, 
rendezvények megvalósításához 
kapcsolódó szakmai anyagkölt-

ségek, szolgáltatások, eszközök; 
Előadói díjak. 

A pályázat benyújtásához az 
összes költség legalább 10 %-ának 
megfelelő önerő szükséges. Az 
igényelhető és elnyerhető támoga-
tás maximális mértéke: egymillió 
forint.

Támogatottak köre: Kiskun-
félegyháza város területén műkö-
dő és bejegyzett civil szervezetek, 
amelyeket a bíróság 2023. január 
1. előtt nyilvántartásba vett. 

Sportegyesületek 

Kiskunfélegyháza Város Képvise-
lő-testületének Művelődési és Szo-

ciális Bizottsága pályázatot hirdet 
a városban működő sportegyesü-
letek, sportszervezetek pénzügyi 
támogatására. Elsősorban az 
alábbi célok támogatandóak: 
A város sportéletéhez kötődő, 
2023. évben megvalósuló sport-
rendezvények megszervezése, 
sportrendezvényeken való rész-
vétel; Terembérlet, csarnokbérlés; 
Útiköltség-elszámolás (autóbusz, 
személygépkocsi, vonat); Rendez-
vényszervezés költségei; Érmek, 
kupák, oklevelek beszerzésének 
költségei; Bírói díjak; Sportren-
dezvények lebonyolítását elősegítő 
költségek (nevezési díjak, nyom-
tatás, reklámköltség, orvos, men-

tőszolgálat, biztonsági szolgálat 
költségei); Sportszervásárlás. 

A pályázat benyújtásához az 
összes költség legalább 10 %-ának 
megfelelő önerő szükséges.

Támogatottak köre: Kiskunfél-
egyháza város területén működő 
és bejegyzett mindazon sport-
szervezetek, amelyeket a Bíróság 
2023. január 1. előtt nyilvántartás-
ba vett.

A pályázatokat március 14., 
kedd 12 óráig lehet benyújtani 
papíralapon személyesen, Görög 
Anita (oktatási- és közművelődé-
si referens) részére az I. emelet 
26-os irodában, vagy postai úton. 
Cím: (6100 Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 1., I. emelet 26.)

További részletek:  
www.kiskunfelegyhaza.hu
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Folytatás az 1. oldalról!

Saját házrészben laktak, ahol a 
költségeik nagyon megemelkedtek 
az elszabadult energiaárak miatt: 
a gázszámlájuk elérte már a 120 
ezer forintot. Ezért cserére szánták 
el magukat, és a közelmúltban egy 
kisebb ingatlanba költöztek. Ezt 
szeretnék felújítani, amire Izabella 
hazajön, és kialakítani a biztonsá-
gát jelentő sterilszobát. Az édes-
apa – két állása mellett – családi 
segítséggel, amit csak tud, maga 
csinál az ingatlanon. A nyílászáró-
kat már kicserélték, de sok minden 
van még hátra: a konvektoros fű-
tést központira kell átalakítani, a 
villanyvezetékeket kicserélni, bur-

kolni és festeni is szükséges. 
Ezekhez a költségekhez já-
rulnak hozzá mindazok, akik 
a jelenleg folyó jótékonysági 
gyűjtést bármilyen módon 
támogatják: süteménnyel 
vagy annak megvásárlásával 
kapcsolódnak a sütivásár-
hoz, licitálnak a felajánlott 
focilabdára, vagy akár pénzt 
utalnak közvetlenül a család 
számlaszámára. 

Izabellának jó esélyei 
vannak a teljes felépülés-
re, genetikai hajlama miatt 
azonban nem lehet kizárni a 
kiújulás lehetőségét. Az or-
vosok ennek a kockázatnak a 
visszaszorításán dolgoznak. 

Nagyon jók a kislány eredményei, 
szervezete szerencsére már az 
első kemoterápiára nagyon jól re-
agált, így a szülők és az orvosok is 
bizakodók. Betti a kórházból meg-
hatottan figyeli az összefogást, ami 
kibontakozott Izabella gyógyulásá-
ért. Ahogy ő fogalmaz: gondolni 
sem merték, hogy ennyi embert 
megérint a történetük, de nagyon 
hálásak minden jó szóért, támoga-
tásért, segítésért.  Tóth Timea

A Tamási család 
számlaszáma: OTP 

1177332201272686
 

Izabella gyógyulásáért dobban most a félegyháziak szíve

Édes hozzájárulás a Mirtusz Sütödétől
Rendszeresen segíti nagyobb mennyiségű édességgel a városi 
jótékonysági becsületkasszás sütivásárokat Cserna-Üveges Esz-
ter, a Mirtusz Sütöde vezetője. A félegyházi cukrászt pályájáról 
és a jótékonykodásról is kérdeztük.

A Móra Ferenc Gimnázium elvég-
zése után Budapestre került egye-
temre Eszter, végül Szegeden, a 
Hansági Ferenc Szakképző Iskolá-
ban szerezte meg a cukrász szak-
mát. – Az egyetemi kereskedelem 
és marketingképzés nem olyan 
volt, mint amire számítottam, így 
hazajöttem Félegyházára. Keres-
tem a pályámat, és mivel otthon 
sokat sütöttem, szüleim biztatásá-
ra beiratkoztam a szegedi cukrász 
képzésre. A gyakorlatomat egy 
kisteleki cukrászdában töltöttem, 
és volt szerencsém ösztöndíjjal 
Münchenbe is ellátogatni. Két hó-
napig voltam kint, egy bon-bon 
gyárban és egy helyi pékterméke-

ket készítő cégnél dolgoztam. A 
szakma megszerzése után eleinte 
otthon sütöttem a barátoknak, ro-
konoknak, ismerősöknek, majd a 
szüleim támogatásával 2014-ben 
nyitottam meg a saját cukrászdá-
mat – emlékezett vissza Eszter, aki 
ma már maga is tanítja a szakmát 
a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiumban. 

A Mirtusz Sütöde 5 éve működik 
jelenlegi helyén, a dr. Holló Lajos 
utca 4. szám alatt. A vendégeket 
hagyományos süteményekkel és 
házias ízekkel várják. A kínálatban 
a megszokott cukrászdai finomsá-
gok mellett péksüteményeket, po-

gácsákat és alkalmakra készített 
édességeket is találunk, így pél-
dául Valentin-napi szív linzereket, 
halloweeni szellemeket. A sütöde 
rendszeresen készít desszerteket 
a helyi éttermek menükínálatához 
és a nagyobb városi rendezvénye-
ken, így például a Libafesztiválon 
is megjelenik házi tepertős pogá-
csával és szilvalekváros papuccsal. 

– A sütemények elkészítésénél a 
hagyományos módszerekre és alap-
anyagokra törekszünk, nem hasz-
nálunk adalékanyagokat. Nálunk a 
piskóta úgy készül, mint otthon a 
szülőknél, nagyszülőknél. A vajas 
krémek helyett tejszínnel dúsított 
krémeket használunk. Igyekszünk 
mindent saját magunk elkészíte-
ni, így a kisebb díszítőelemeket is, 
amivel egyedivé tehetünk egy-egy 
tortát. A vevők kedvencei a linzeres 
finomságok, a tepertős pogácsánk, 
de sokan dicsérik a somlói galuskát 
is. Szeretem kipróbálni az újdon-
ságokat is, a francia cukrászatra 
jellemző mousse desszerteket – 
mondta el Eszter, aki legszíveseb-
ben anyukája házi süteményeit 
fogyasztja, így például a kókuszkoc-
kát és a házi krémest.

A félegyházi cukrász rendszere-
sen ajánl fel több tálca süteményt 
is a jótékonysági sütivásárokra. – 
Fontos számomra, hogy segítsek, 
amikor tudok. A mostani vásárra 
is valami látványos édességgel 
készülünk, legutóbb egy rekesz 
gyümölcskosarat vittünk, most 
többféle ízű sütinyalókát csinálunk 
majd – tudtuk meg Esztertől. 

Egy jó ok 
a süti-
evésre
Ismét jótékonysági becsü-
letkasszás sütivásár lesz 
március 7-én, kedden Kis-
kunfélegyházán. Az ese-
mény egy azok közül a 
kezdeményezések közül, 
amelyek bevételük felaján-
lásával a leukémiával kezelt 
Tamási Izabella gyógyulását 
hivatottak támogatni. 

Bajzák Andrea, az esemény 
főszervezője elmondta, hogy ez-
úttal is két helyszínen zajlik majd 
a vásár: a piac főbejáratánál és a 
városháza előtt is lesz lehetőség 
vásárolni. Természetesen most 
is várják a süteményfelajánláso-
kat, amelyre a Tourinform irodá-
ban lehet jelentkezni, Kovácsné 
Nagypál Anitánál. A vásáron az 
esemény fővédnöke, dr. Ónodi 
Izabella is jelen lesz, frissen sü-
tött fánkkal járul hozzá a gyűjtés 
sikeréhez.

A korábban használt perse-
lyeket is kihelyezték a következő 
helyszínekre: Tourinform iroda, 
Heni Virágszalon, Sirius Club, 
Torony ABC, Zolinho Egészség-
sziget, Nor-Bike Kerékpársza-
küzlet, Anno Kávéház (Bubu te-
ázó), Corso Divat, Wod Factory, 
Center Gym és a Dél-100 Kft. 
Ezekbe bárki elhelyezheti a fel-
ajánlott összeget. 
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Kupakkal a jó ügyekért

A piac főbejárata mellett kapott helyet Félegyháza első műanyag-
kupak-gyűjtő konténere. A kupakokat jótékonysági kezdeménye-
zések támogatására gyűjtik itt, jelen esetben Izabella gyógyulá-
sát szolgálva. 

Az eseményen Bajzák Andrea ifjú-
sági referens köszönetet mondott 
a megvalósításban segítőknek, 
és mindazoknak, akik valamilyen 
módon hozzájárulnak a városban 
szerveződő becsületkasszás süti-
vásárok, jótékonysági licitálások, 
sport- és szabadidős programok, 
versenyek, ételosztások, kupak-
gyűjtések, és egyéb jótékony ren-
dezvények sikeréhez. 

– A most kihelyezett szív jól 
szimbolizálja mindazt, amit évek-
kel ezelőtt kimondatlanul is célul 
tűztünk ki: apró, szívből jövő cse-
lekedetekkel boldogabbá tehetjük 
mások életét. Kívánom, hogy ez a 
szív sokszor teljen meg életmentő, 
sorsfordító kupakokkal és segítse 
embertársaink életét – fogalma-
zott a helyi jótékonysági esemé-
nyek aktív segítője.

Jótékony motorosok
Ismét számíthat a város a 
Kiskunfélegyházi Motorsport 
Egyesületre, hiszen – ugyan-
úgy, mint tavaly – idén is sze-
retnének segíteni. Az egyesület 
elnöke, Szabó János elmondta, 
hogy nagy örömmel teszik ezt. 

Megnyerték az év első országos 
versenyének rendezési jogát, ami 
egy Endurocross országos bajnoki 
szezonnyitó versenyben ölt tes-
tet március 25-én, szombaton a 
parkerdei cross és enduro moto-
ros pályán. Egy igazi szezonnyitó 
verseny lesz, ahol már kellemes 
tavaszi időre számítanak a szerve-

zők. Szabó János elmondta, hogy 
Tamási Izabella gyógyulásához 
egy helyben rendezett sütivásárral 
és a belépődíjakból befolyt ösz-
szeg 50 százalékával szeretnének 
hozzájárulni.

Szeretettel várnak minden mo-
tor- és motorsport-rajongót és 
érdeklődőt március 25-én reggel 
8-tól a parkerdei pályára, ahol a 
legkisebbek futamával kezdenek 
majd. Egész nap izgalmas verseny-
zést láthatnak az érdeklődők és a 
pályára lépők között 10 kiskunfél-
egyházi versenyzőnek is szurkol-
hatnak. Z. A. 

Jótett, fegyverekkel
Besztercei Atti
la, a Paintball és 
Airsoft Kiskunfél-
egyháza vezetője 
is a jótékonysági 
gyűjtés mellé állt. 
Március 18-án 
egy nyílt nap ke-
retében bárki be-
tekintést kaphat 
az airsoft és pa-
intball fegyverek 
világába, és akár 
ki is próbálhat-
ja azokat. Ehhez 
nem kell mást ten-
ni, mint ellátogatni 
az egykori kiskun-
félegyházi laktanya 4-es számú 
épületébe (GPS segítségével köny-
nyedén megtalálható). A nyílt nap 
részvételi díját teljes egészében 
Izabella gyógyulására fordíthatják 
a szülők. 

Attila a kiskunfélegyházi Tour-
inform iroda hirdetőtáblájáról ér-
tesült a kislány javára szervezett 
sütivásárról, és ekkor határozta 
el, hogy ő is szeretne segíteni a 
családnak. Az iroda vezetőjével 
egyeztetve hamar kirajzolódott a 

nyílt nap gondolata, amit márci-
us 18-ára tűztek ki. A szórólapok, 
plakátok nyomtatásához sok se-
gítséget nyújtott Bodor Csaba a 
Tandem Dekortól. Besztercei Attila 
kiemelte továbbá, hogy ha bárki 
úgy érzi, hogy szívesen csatlakoz-
na a nyílt naphoz büfével, vagy 
másféle szolgáltatással, keresse őt 
bizalommal. Így együtt talán még 
több pénz gyűlhetne össze a jóté-
kony célra. 

 Tarjányi Lili

Még lehet licitálni 
A Matkói Szabadidő Sport-
klub képviseletében, Török 
Tibor Zsolt elnök is csatla-
kozott a másfél éves, akut 
limfoid leukémiával diag-
nosztizált kislány, Tamási 
Izabella javára meghirdetett 
jótékonysági kezdeménye-
zéshez. Tibor egy focilabdát 
ajánlott fel licitre, amit a 
magyar labdarúgó-váloga-
tott dedikált. A licitlépcső 
2000 forint, a felajánláso-
kat a Tourinform iroda Face-
book-oldalán tehetik meg.

Az elnök megkeresésünkre el-
mondta, hogy a Matkói Szabadidő 
Sport Club képviseletében csatla-
koztak a gyűjtéshez. A civil szerve-
zet tevékenységében a sportnak jut 
kiemelt szerep, de az egymás iránt 
érzett felelősség, a nehéz helyzet-
be kerültek megsegítése is fontos 
összetartó ereje a közösségnek.  

– A kis Izabella javára indított 
jótékonysági kezdeményezéssel a 
Facebookon találkoztam. Sajnos 
sok ilyen hírt hallunk nap mint nap, 
de ez a történet magával ragadott. 
A csatlakozás módjának gondolata 

több nap elteltével fogalmazódott 
meg bennem azzal az igénnyel, 
hogy hozzásegítsük a kislányt a 
gyógyulásához szükséges feltéte-
lekhez. Családapaként még inkább 
át tudom érezni a szülők helyzetét. 

A felajánlott különleges labdá-
ról megtudtuk, hogy azt a 80-as, 
90-es és 2000-es évek magyar 
labdarúgó-válogatottjának tagjai, 
sikeredzők és egykori szövetsé-
gi kapitány is aláírta, így Nyilasi 
Tibor, Csank János, Gelei Imre, 
Esterházy Márton, Vincze Ottó, 
Pisont István, Tököli Attila és 
még sokan mások. 

 V. B. 

Fotó: Paintball Kiskunfélegyháza
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Hős segítők „Madzsarisztánból”
Az aktuális jelentések szerint már az 50 ezret is meghaladja a 
Törökország és Szíria határvidékét sújtó február elején bekö-
vetkezett fölrengéssorozat halálos áldozatainak száma. Február 
6-án, hétfőn hajnalban történt a legnagyobb, 7,7-es erősségű 
földmozgás, amely elképesztő pusztítást végzett. A tragédia 
helyszínére több magyar csoport is érkezett, hogy részt vegye-
nek a mentési munkálatokban, közöttük a Magyar Református 
Szeretetszolgálat mentőcsapata.

Február 9-én, csütörtökön jött a 
hír: szükség lenne még néhány em-
berre a kint dolgozók mellé, illetve 
az ő váltásukra. Alig néhány óra 
múlva repülőgépre szállt két kecs-
keméti egyesület – a Hírös Rescue 
Team Speciális Mentő Egyesület és 
az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület – 11 önkéntese és Mogyi, 
a kutatásra és mentésre kiképzett 
belga juhász. A péntek hajnal már 
Hatay tartomány székhelyén, ab-
ban a mintegy 400 ezer lélekszá-
mú, délkelet-törökországi Antakya 
városban találta őket, amit szinte 
a földdel tett egyenlővé a termé-
szeti katasztrófa. A csapat egyik 
tagjával, az Egy csepp tűz Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület alapítójával, 
az egyébként félegyházi születésű, 
jelenleg Kecskeméten élő Kovács 
Andreával beszélgettünk.

– Nem sok idő volt mérlegel
ni. Könnyen hoztátok meg a 
döntést, hogy útnak indultok 

a – ne szépítsük – életveszélyes 
körülmények közé?

– Bennünket a Hírös Rescue 
Team vezetője, Trencsényi Péter 
hívott fel a kérdéssel. Tudtuk, hogy 
óriási szükség van a segítségre, és 
azt is, hogy kiváló szakemberekkel 
dolgozhatunk együtt. A csapatot 
tűzoltók, katonák, orvosok, men-
tőápolók és más egészségügyi 
dolgozók, valamint kutyás egység 
alkotta, a Református Szeretet-
szolgálat pedig mindent intézett 
az utazástól a szervezési felada-
tokon át az ellátmányunkig. Egy 
percig sem volt kérdés, hogy me-
gyünk, és addig maradunk, amíg 
szükség van ránk.

– Zökkenőmentes volt a 
kijutás?

– Ferihegyen várt minket a Re-
formátus Szeretetszolgálat kép-
viselője, tőle megkaptuk a re-
pülőjegyeket és minden fontos 
információt. Az Adanai repülőté-

ren szálltunk le, onnan helikop-
terrel vittek el bennünket Hatay 
tartományba. Hajnal volt, lassan 
kelt fel a nap. Ahogy nőtt a fény 
és egyre közelebb értünk a város-
hoz, úgy bontakozott ki előttünk a 
látvány, amit a természet pusztító 
ereje rajzolt a tájra. Pontosan tud-
tuk, hogy hova megyünk, és persze 
figyeltük a híreket, láttuk a felvéte-
leket. De arra, ami ott várt minket, 
nem lehetett felkészülni. 

– Mikor kezdtétek el a 
munkát?

– Gyakorlatilag, azonnal ahogy 
odaértünk. Felvettük a kapcsolatot 
a kint lévőkkel, így velünk együtt 
összesen 19 főből és 4 kutyából 
állt már a Református Szeretet-
szolgálat képviseletében jelenlévő 
magyar csoport. Egy-egy kutyával 
négy csapatot alakítottunk, és így 
kezdtük meg a kutatást. A mun-
kánkat tolmácsok is segítették. 
Például az a fiatal török lány, aki 
külföldön él már, de a katasztrófa 
hallatán azonnal a helyszínre uta-
zott, hogy önkéntesként segítsen, 
amiben tud.  
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– Pontosan mi volt a ti feladatotok?
– Kutyás csapatként a túlélők felkutatása. Azokra 

a helyszínekre vittek vagy küldtek bennünket, ahol 
korábban volt valamilyen pozitív, vagyis életre utaló 
jelzés. Ezek sokszor félig összedőlt épületek között 
voltak, ezért mielőtt a kutya és a keresést segítők 
megközelítették a helyszínt, statikai és más szem-
pontok alapján meg kellett vizsgálni, hogy elég biz-
tonságos-e a kutatáshoz. Sajnos, voltak helyzetek, 
amikor a válasz nem volt. Ezt elmondhatatlanul 
nehéz közölni a türelmesen, de megtörten várako-
zó hozzátartozókkal. Ahogy azt is, hogy a kutya nem 
adott életre utaló jelzést azon a helyen, ahol ők a 
szeretteiket sejtik. Mert a helyiek, a túlélők ott van-
nak. Szemükben nem alszik ki a remény. Nem lehet 
kívülállónak maradni, amikor megtudod, hogy az a 
férfi a feleségét és két gyerekét keresi, mert az éj-
szakai műszakból hazaérve a házuk helyén csak ro-
mokat talált. Amikor a ledőlt fal mögött megpillantod 
a gyerekszobát, a még mindig járó faliórával. Vagy 
amikor valakinek a nappaliján mégy keresztül, és a 
hibátlan ízléssel kiválasztott kanapéról kérdőn néz 
rád a macska, mintha csak arra keresné a választ: 
mit keres az otthonában ez az idegen. Egyszerre 
volt megrázó és felemelő a teljességgel valószerűt-
len, szürreális világ. Ahol a vízszintes és függőleges 
megszűnt viszonyítási pont lenni, ahol az utórezgé-
seket már rezzenéstelenül nyugtázza az ember, és a 
helyiek köszönetet mondanak akkor is, ha nem azt 
hallják tőlünk, amit hallani akarnak. Ahol dühnek, ha-
ragnak, vitának nincs már helye, csak elfogadásnak és 
csodavárásnak. 

– Mi a legmeghatározóbb emléked a Törökor
szágban töltött napokból?

– Az a végtelenül sok szeretet, amiben részünk 
volt. A drámai körülmények között is mindent meg-
tettek a segítők és önkéntesek ellátásáért. Minket, 
akik „Madzsarisztánból” jöttünk (így emlegették a 
magyarokat), megkülönböztetett törődés övezett. A 
bennünket szállító helikopter pilótái például repülés 
közben levelet írtak nekünk magyar nyelven, amiben 
köszönetet mondanak a török emberek nevében. Azt 
hiszem, sok mindent magammal hoztam ennek a né-
hány napnak az élményei közül, amit soha nem fogok 
elfelejteni. Él például egy kép a fejemben, ami ott a 
mindennapok része volt: a kereső csoportok egyik 
tagjánál volt egy síp. Ezt akkor fújták meg, amikor 
hallani véltek valamit, ami talán túlélőtől származhat, 

ezért csöndre volt szükségük. Ilyenkor 
megállt, megmerevedett az élet: a 
munkagépek pihentek, az emberek el-
némultak és mozdulatlanná dermedtek 
egészen a következő, feloldó sípszóig. 

– Végül a csoda sem maradt el… 
– Minél több idő telt el a hétfő haj-

nali eseményektől, annál kisebb volt 
az esélye annak, hogy túlélőt találunk. 
Mivel mi a felderítés során azt néztük, 
hogy jelez-e a kutya, vagyis van-e életre 
utaló jel, ennek teljesítésével véget ért 
a feladatunk, és új helyszínre mentünk. 
Így történt szombaton este is, amikor – 
majdnem hat nappal a földrengés után 
– két kutya is megvizsgált egy helyszínt, 
és mindkettő pozitív jelzést adott. Ez 
alapján megkezdték a feltárást, és – 
erről már itthon, hétfőn értesültünk – 
két embert élve kimentettek. A valaha 
fogadott legcsodálatosabb telefonhívá-
som volt, amikor ezt megtudtam. 

 Tóth Timea
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Meghitt, szeretetteljes kezdeményezést indított el dr. Ónodi Izabella 
önkormányzati képviselő asszony a közelmúltban, „Üljünk a spar-
helt mellé!” néven. Saját készítésű farsangi menüvel örvendeztet-
te meg az Idősek Klubja tagjait, majd február 18-án, szombaton 
ellátogattak a Családok Átmeneti Otthonába is, ahol a farsangoló 
gyermekek nagy örömére 200 darab fánkot készítettek segítőivel.

Dr. Ónodi Izabella elmondta, hogy 
számára gyermekkori eredetű az 

élmény, hiszen akkor Székelyföl-
dön a nagyszülei sparheltje mellett 

rengeteget beszélgettek. Meséltek, 
történeteket mondtak el egymás-
nak. Mindenki, mindig a konyhá-
ban volt, a családi találkozások 
helye volt, a nagy dolgok tulajdon-
képpen ott zajlottak. Számára ez 
a kép egy szívet melengető em-
lék, amit szeretne városunkban is 
meghonosítani.

Örömmel jegyezte meg, hogy 
szerencsére bármibe fogott valaha 
is Kiskunfélegyházán, azonnal se-
gítő kezek vették őt körül. Most is 
így történt, hiszen Bajzák Andrea, 
az önkormányzati ifjúsági referen-
se, valamint Fekete Kriszta, a 
Dél-100 Kft. ügyvezető assziszten-
se örömmel állt a megmozdulás 
mellé.

A Dél-100 Kft. állandó főtámo-
gatója a városi rendezvényeknek, 
ezúttal az alapanyagokat, süte-
ményt és gyümölcsöt is adtak az 
eseményen. Fekete Kriszta elárul-
ta, hogy mivel a cég tulajdonosai-
nak beállítottsága miatt soha nem 
kérdés a segítségnyújtás, így ezút-
tal is támogatták ezt a kezdemé-
nyezést. Hozzátette: az idősek és 
gyermekek mellett az intézmény-
ben dolgozóknak is szerettek vol-
na kicsit kedveskedni és munkájuk 
előtt tisztelegni.

Dr. Ónodi Izabellától megtud-
tuk, hogy bár lezárult a farsangi 
ünnepkör, szeretnék folytatni ezt 
a megkezdett szép hagyományt. 
Legközelebb a Tamási Izabella ja-
vára szerveződő jótékonysági süti-
vásáron szeretnének fánkot sütni, 
amely eseménynek fővédnöke is a 
képviselő asszony.

 Z. A.

Fametszés a Móravárosban
A városrész egyko-
ri neve, a Közelszőlő, 
a félegyháziak dolgos 
kertszeretetének, a 
föld jó gazdaként tör-
ténő megművelésének 
emlékét őrzi. Ez nagy 
érték, nem szabad le-
becsülni. Egyre jobban 
tapasztalható, hogy a 
„jó gazda” szemlélet 
nélkül nem lesz élhető 
lakókörnyezetünk.  

A Móraváros tömbházas 
része viszonylag alacsony 
épületmagasságú és tágas 
zöldfelületekkel kialakított 
élhető, hangulatos lakóte-
lep. Növényállományának 
legkarakteresebb elemei a fűzfák, 
amelyeket minden bizonnyal gyors 
növekedésük miatt ültettek ko-
rábban. Található a területen idős 
mandulafa, diófák, hársak, fenyők, 
vérszilvák, többnyire pillanatnyi 
ötlettől vezérelt növényültetések. 
A fák egykori telepítésében kevés 
koncepciót lehet felismerni, de 

többségükön a száradás, idő előt-
ti öregedés jelei mutatkoznak. A 
tavalyi aszályos év több fa pusz-
tulását okozta, vagy fogja okozni 
a közeljövőben. A helyenként sűrű 
növénytelepítés miatt a fák koro-
nájában sok a száraz ág. 

A napokban kezdődött meg a fák 
koronáinak szárazoló metszése, 

az épületekre rányúló ágak eltá-
volítása, valamint a kiszáradt fák 
kivágása. A munkát végző Félegy-
házi Városfenntartó Nonprofit Kft. 
szakembereivel végigjárva megál-
lapítható volt, hogy majd minde-
gyik fa igényel valamilyen faápoló 
beavatkozást. A munkák várhatóan 
több hétig fognak tartani, mivel 

többségében emelőkosaras gépről 
kell őket végezni. A metszésekkel 
együtt az odvas fák kezelésére, az 
öregedő cserjék ifjítására is sor 
kerül.

A faápolási munkák célja egy-
részt a meglévő faállomány egész-
ségi állapotának és esztétikai 
megjelenésének javítása, másrészt 
a későbbi fapótlások helyeinek ki-
tisztítása, számbavétele. 

Ez idáig a területről egy közös 
képviselő kérte az általa kezelt 
lakóépületek környezetében a fák 
ápolását. A munkák végzésének 
ideje alatt a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztályán lehet 
jelezni a munkák körébe tartozó 
lakossági észrevételeket, igénye-
ket, javaslatokat, amelyeket a tár-
sasházi közös képviselők útján kell 
megtenni.  

A remények szerint a fák meg-
újulásával, újak telepítésével a 
lakóépületek környezete nemcsak 
egészségesebb, esztétikusabb, ha-
nem használhatóbb is lesz, mivel 
fontos, hogy lakótelepeink zöld-
felületei élhető lakókörnyezetet 
nyújtsanak az ott élőknek.

Nagy Ágnes 
városi főkertész

Üljünk
a sparhelt

mellé!
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Éledő természet
Amikor egy kicsit enged a tél szorítása, akkor gyorsan nekilódul 
a természet, ami soha nem a naptárt nézi, hanem egyszerű érzé-
kelőivel az élő és élettelen környezet bonyolult kölcsönhatásai-
ból gyűjti információit. A legmagasabb rendű növényi rendszert 
képviselő fák ébrednek a legkésőbb, jobbára csak márciusban. 
Néhány cserje és évelő – mint a téli jázmin, a korai loncok, a 
som, a mogyoró vagy a hunyorok – már korábban, többnyire feb-
ruárban nekividulnak virágozni. 

Az igazi tavaszhírnökök azonban a 
többnyire apró tavaszi hagymás vi-
rágok. A városban most már a leg-
több parkban – fák tövénél, évelő vi-
rágok között kis csoportokban, vagy 
gyepbe telepített nagyobb foltokban 
– találkozhatunk velük. Hóvirágok, 
krókuszok, téltemetők, hófények, 
tőzikék, csillagvirágok és egy-egy 
nárcisz már január-februárban élénk 
színekkel mosolyognak a téli világra. 
Sokáig alig-alig vesszük észre őket, 

de ahol jól érzik magukat ezek a fi-
nom-törékeny kis növények lassan, 
de biztosan, évek-évtizedek alatt 
látványos virágmezőkké fejlődnek. 
A tavasz végére aztán szinte látha-
tatlan nímandokká válva húzódnak 
vissza a kizöldült gyepbe, cserjék 
tövébe, vagy a fák alatti avartaka-
róba, ahonnan jövőre ilyentájt újra 
startolnak.

Őket fogják majd követni az igazi 
tavaszi hagymás virágok márci-

us-április-májusban. A nárciszok, 
jácintok, tulipánok virágai már a 
szivárvány minden színében pom-
páznak, hirdetve a természet gaz-
dag sokszínűségét. Ők többnyire 
nem szeretik sem a bolygatást, 
sem más növények konkuren-

ciáját, amennyiben ilyen helyen 
vannak, akkor lassacskán kikop-
nak a területről. Gyönyörű élénk 
színeik azonban semmihez nem 
foghatóak. 

   Nagy Ágnes 
városi főkertész

Félegyházáról indultak –  
dr. Lantos János közgazdász
Egy különösen meghitt beszél-
getésnek lehettek részesei 
azok, akik február 9-én, csütör-
tökön este ellátogattak a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárba. A 
Félegyházáról indultak helytör-
téneti beszélgetéssorozat soron 
következő alkalmán dr. Lantos 
János közgazdász és pénzügyi 
tanácsadóval beszélgetett dr. 
Tarjányi József lokálpatrióta, 
a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület tiszteletbeli tagja.

A megjelenteket elsőként Abo
nyi Szilvia, a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár igazgatója köszöntötte. 
Majd átadta a szót az est főszerep-
lőjének, Jánosnak, aki örömmel 
konstatálta, hogy gimnáziumi osz-
tálytársai mellett általános iskolai 
tanítója is a hallgatók soraiban ül.

A beszélgetést közvetlenség, 

mély érzelmek, intelligencia és jó-
kedv jellemezte. A vendég, dr. Lan-
tos János személyisége és élet-
kedve jó hangulattal töltötte meg a 

termet, nagybátyjával, dr. Tarjányi 
Józseffel folytatott bensőséges be-
szélgetésük során egy kicsit a je-
lenlévők is családtaggá váltak.  

A közgazdász hosszasan mesélt 
gyermekkori emlékeiről, csínytevé-
seiről, és ezeket egykori tanítója is 
megerősítette. Megtudtuk: középis-
kolai tanulmányait Félegyházán vé-
gezte, eközben szorgosan dolgozott 
a családi gazdaságban. Ekkoriban 
már – a tanulás mellett – erősen ér-
dekelődött a nyelvek iránt is. Ennek 
köszönhető, hogy ma beszél ango-
lul, oroszul, olaszul és autodidakta 
módon elsajátította a spanyol és a 
portugál nyelveket is. Sok időt töl-
tött a fotólaboratóriumban is, ahol 
a színes laborálást gyakorolta. Ezt 
Félegyházán ő csinálta először. 

Később felvették a közgazdasági 
egyetem külkereskedelmi szakára, 
amit kiváló eredménnyel végzett 
el úgy, hogy közben továbbra is a 
családi gazdaságban dolgozott. 
Végül doktori iskolára javasolták, 
amit summa cum laude minősí-
téssel zárt. Így indult el a közgaz-
dasági pályán, majd szorgalmának 
köszönhetően számos területen 
kipróbálhatta magát.

 Tarjányi Lili

Ég a kisze, lánggal ég
Régi télűző szokást elevenítettek fel az alsó évfolya-
mon lévő gyerekek és pedagógusaik a Batthyány Lajos 
Általános Iskolában. Minden osztály kiszebabát, vala-
mint rossz gondolatokat tartalmazó cédulákat készített 
és égetett el az iskola udvarán, amit mondókákkal, kán-
tálással, tavaszi dalok éneklésével, saját készítésű zaj-
keltő eszközökkel kísértek. Remélik, nemsokára meg-
érkezik a várva várt tavasz és mindenkinek egészséget, 
melegséget fog hozni!



2023. március 3.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK12

Újraélesztés, életmentés otthon

Két nagyon fontos témában tartottak előadást a kiskunfélegyházi 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a február 21-i Betűbölcsi 
programján. Az anyukák és nagymamák az újraélesztés menetét és 
az otthoni életmentés lépéseit sajátították el a Kiskunfélegyházi Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár kéthetente jelentkező eseményén. Tóth 
Katalin és Fliszár Dóra gyakorlati tanácsokat adtak annak érdeké-
ben, hogy amikor vészhelyzettel találkozunk, szakszerűen, higgadt 
magabiztossággal tudjuk alkalmazni a látottakat és hallottakat.

Tóth Katalin, az EFI vezetője el-
mondta, hogy munkájuk során 
gyakran találkoznak azzal, hogy 
a kismamákat, anyukákat féle-
lemmel tölti el az gondolat, hogy 
vészhelyzet esetén vajon tudni 
fogják-e, hogy mit is kell tenniük.  
Ezért, az irodájuknak fontos célki-
tűzése volt, hogy olyan eszközöket 
szerezzenek be tanítási célzattal, 
amelyek segítségével mindenki 
elsajátíthatja az elsősegélynyújtás 
lépéseit. Rendszeresen részt vesz-
nek városi rendezvényeken, eleget 
tesznek intézményi meghívások-
nak, ahol egyszerűen, gyakorolta-
tással egybekötve mutatják be, mit 
tehetünk vészhelyzetben.

Az előadás legfontosabb üzenete 
az volt, hogy ebben a helyzetben is 
elsődleges a megelőzés, miszerint 
a gyerekek mindig ülve, nyugalom-
ban étkezzenek, igyanak. A gyerek-
játékok vásárlásánál pedig minden 
esetben tartsuk be a korosztályos 
ajánlást, ezzel is csökkentve a 
félrenyelés, fulladás kockázatát. 
A szakember felhívta az anyukák 
figyelmét arra, hogy körülbelül öt-
éves korig a félrenyelés a leggyako-
ribb otthoni baleseti fajta.

– Mit tehetünk, ha bekövetke
zett a baj?

– Újszülött kortól egy éves ko-
rig a csecsemőt hasára fordítva, 
párhuzamosan az alkarunkra fek-
tetjük, majd másik tenyerünkkel 
öt határozott ütést mérünk a két 
lapocka közötti területre és meg-
próbáljuk kicsalogatni a megakadt 
idegen anyagot. Ha ez sikertelen-
nek bizonyult, hátára fektetve két 
ujjunkkal a szegycsont alsó harma-
dát ötször megnyomjuk. Mindkét 
pozícióban a gyermek feje mélyeb-
ben kell, hogy legyen – lejtőztetjük 
–, mint a teste. Minden ilyen eset-
ben értesítsük a mentőszolgálatot, 
mert további ellátásra, megfigye-
lésre szorulhat a csecsemő.

Nagyobb gyermekek, vagy felnőt-
tek esetében az úgynevezett He-
imlich-féle műfogást alkalmazzuk. 
Ezt nem alkalmazhatjuk kisma-
máknál és csecsemőknél! Kisgyer-
mek esetében biztassuk köhögés-
re a sérültet, amennyiben nem 
lehetséges ez, erősebb ütésekkel 
ötször megpaskoljuk a két lapoc-
ka között. Ha ez nem oldotta meg 
a problémát az álló kisgyermek 
mögé térdelünk mi is. Két karunk-

kal átkaroljuk a testét, a köldök és 
a szegycsont között ökölbe szorí-
tott kézzel, kanalazó mozdulatok-
kal próbáljuk a beszorult ételt, já-
tékot a külvilágra segíteni. Felnőtt 
személy esetében álló helyzetben 
végezzük el a Heimlich-féle fogást. 
Ha azt tapasztaljuk, hogy életjele-
ket nem mutat, meg kell kezdenünk 
az újraélesztést. Közben hívjuk a 
mentőket a 112-es számon.

– Hogyan kell szakszerűen új
raéleszteni felnőtt esetében? 

– Stabil felületre, a földre fekte-
tem a beteget. Kinyitom a száját, 
ellenőrzöm, hogy van-e benne ide-
gen test. Megnézem, meghallga-
tom, hogy van-e légzése. Közel ha-
jolok a szájához, orrához, közben 
figyelem a mellkas emelkedését, 
hallgatom a lélegzetét. Amennyi-
ben nem hallok, látok semmit egy 
jelen lévő segítőt megkérek arra, 
hogy hívja a 112-t, megkezdett új-
raélesztéshez. Ha egyedül vagyok, 
a telefont kihangosítva magam 
mellé teszem és hallgatom a disz-
pécser utasításait.  Mivel nincs 
légzése és keringése a szegycsont 
alsó harmada felett a kézfejeimet 
összekulcsolva ritmikusan har-
mincszor mellkasnyomást alkal-
mazok. Másodpercenként kettőt 
kell nyomni (100-120/perc). Az 
ezt követő kettő befúvás nem kö-
telező amennyiben ellenérzésünk 
van vagy félünk a fertőzés lehető-
ségétől. Már azzal is óriási lépést 
teszünk a keringés fenntartása ér-
dekében, ha a folyamatos mellkas-

kompressziót alkalmazzuk. Abban 
az esetben, ha befújunk, arra fi-
gyelni kell, hogy csak a száj legyen 
nyitva, különben a levegő kijön az 
orron és nem jut az oxigén a tüdő-
be. Addig váltogassuk a lépéseket 
(30 mellkaskompresszió és 2 befú-
vás), ameddig nem mutat életjelet 
vagy nem érkezik meg a szakszerű 
segítség. Ez nagyon fárasztó fizi-
kailag, ezért jó, ha van más segí-
tő is, aki átveszi tőlünk ezt a fel-
adatot a hatékonyság érdekében. 
Az első néhány perc sorsdöntő a 
későbbi javulás tekintetében. Ne 
ijedjünk meg, ha véletlen sérülést 
okozunk az elsősegélynyújtás köz-
ben a szegy-, vagy a bordacsonto-
kon, hiszen ezek néhány hét alatt 
beforrnak, gyógyulnak. Ebben 
már nagyon praktikus, ingyenesen 
letölthető applikációk is tudnak 
segíteni, mint a SzívCity, vagy az 
Életmentő mobil alkalmazás.

Az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai igény szerint szíve-
sen fogadják az érdeklődőket és 
megtanítják őket az újraélesztés 
szabályos kivitelezésére gyer-
mekek esetében is (Korond u. 5., 
IV. emelet 419.). Március 18-án, 
szombaton a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban nagyszabású 
egészségnap keretében 9, 10 és 11 
órai kezdettel Csizmadia Anita 
mentőtiszt tart szakszerű oktatást 
újraélesztés, elsősegélynyújtás té-
makörben. Szeretettel várják az 
érdeklődőket.

 V. B. 
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8000-es expedíció tabuk nélkül
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár Földrajzi 
szabadegyetem sorozat ven-
dége február 23-án Female 
Yeti, vagyis Sárpátki Zsuzsan-
na hegymászó volt. A 8000-es 
expedíció tabuk nélkül című 
előadás telt házas hallgatósá-
got vonzott az eseményre. Az 
est házigazdája Bense Zoltán 
hegymászó, földrajztanár volt.

Suzy, ahogyan mindenki hívja, két 
közgazdasági diploma megszerzé-
se után kereste az útját. Megbízha-
tó nyelvtudás hiányában kitalálta, 
hogy kiköltözik Angliába. Takarí-
tott, gyerekekre vigyázott, végül 
a BBC-nél helyezkedett el. Nem 
érezte már komfortosnak az életét 
és nekivágott a világ felfedezésé-
nek. Szinte az összes kontinenst 
bejárta. Egy nap megfogalmazó-

dott benne, hogy szeretne egy 8 
ezer méteres csúcsot meghódítani 
oxigénpalack nélkül. 2021 márci-
usában bele is vágott a felkészü-
lésbe, hogy az év szeptemberében 

meghódíthassa az álomcsúcsot, a 
nepáli Manaszlut.

Végül sikerült neki, de sok vi-
szontagság nehezítette a dolgát. 
Első lépésként az anyagi fedezet 

hiányzott az úthoz, ezért szpon-
zorokat kellett keresnie. Közben 
folyamatosan csak a cél lebegett 
a szeme előtt, így gyakran futott 
fel, s le tízemeletes lépcsőházak-
ban homokkal megpakolt zsákkal 
a hátán, vagy aludt kint a szabad 
ég alatt hűvös éjjeleken. De mind 
ez eltörpült amellett, amit a nepáli 
hegyek kínáltak számára. Átélte az 
oxigénhiány miatt kialakult bódult 
állapotot, a fáradtság és a kime-
rültség miatt tapasztalt legyen-
gültséget… A tervezett csúcshó-
dítás előtt körülbelül egy hónapot 
töltött az Everest alaptáborban 
teljesen egyedül, ahol akklimatizá-
lódhatott a környezethez és a ma-
gaslati levegőhöz.

2021. szeptember 4-én a mon-
szunszezon végén megérkezett a 
4900 méter magasságban fekvő 
Manaszlu alaptáborba, ahonnan 
több lépcsőben szeptember 28-án 
elérte a 8163 méter magas csú-
csot. V. B.

Vőfélyek és zenészek találkoztak
Február 18-án, nyolcadik alkalommal rendezte meg váro-
sunkban a Sarlós Boldogasszony Főplébánia egyházközsége 
a vőfély-zenész találkozóját. A jótékonysági eseményen kö-
rülbelül 680-an tették tiszteletüket – tudtuk meg Kiss Zoltán 
szervezőtől.

A szervező elárulta, hogy a mos-
tanra nagy múlttal rendelkező 
rendezvény fontos vendégei vol-
tak idén is a plébános és káplán 
atyák. A megjelent vendégeket 
Geszler Péter esperes plébános 
is köszöntötte, akiről elárulta, 
hogy – csakúgy, mint a vőfélyek 
– rímbe szedte a mondandóját, 
versbe foglalta a támogatókat, 
vendégeket, vőfélyeket és zeneka-
rokat is. 

Az este menetéről megtudtuk, 
hogy először bemutatkoztak a 
vőfélyek, zenekarok, majd a va-
csora következett, ahol a vőfélyek 
segédkeztek a felszolgálásban is. 
Idén 3 zenekar, 1 dj, valamint az 
ország minden tájáról 18 vőfély 
volt az est szereplője, utóbbiak 
között ceremóniamester és szer-
tartásvezető is megjelent. Kiss 
Zoltán elárulta, hogy apai szí-
ve nagyon büszke, hiszen lánya, 
Anna is szertartásvezetőként mu-
tatkozott be az eseményen. 

A kiváló vacsorát a Constanti-
num konyhájának köszönhették: 
szürkemarha-pörkölt, töltött ká-
poszta és lakodalmas sütemény 

alkották az ünnepi menüt. Zoltán 
elárulta, hogy a befolyt összeget 
az egyházközség javára fordít-
ják, hiszen a közösségi ház hát-

só falán szükséges javításokat 
végezni, valamint a tetőjavítás 
is esedékessé vált és közüzemi 
számlákra szeretnének ebből 
költeni. A jótékonysági szálon 
kívül a vőfély-zenész találkozó 
küldetése még házasulandó pá-
rokat megismertetni a szakma 
képviselőivel, szereplőivel. Meg-
tudtuk azt is, hogy szerencsére 

a vőfélytársadalom itthon egy 
baráti társaság, nem riválisai, 
hanem sokkal inkább segítői 
egymásnak. Családi napokat, 
horgászprogramokat is szervez-
nek rendszeresen és minden al-
kalmat igyekeznek megragadni, 
hogy időt tölthessenek egymás 
társaságában.

 Z. A. 
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Látogatás a hősök világában

Gondi Márton képregénygyűjtő meghívásának eleget téve külön-
leges szubkultúrába kaptunk betekintést. Oda, amit a Pókember 
és a többi Marvel-hős a DC gonoszokkal közösen népesítenek 
be. Ezzel a mesevilággal Márton kisgyermekkorában ismerkedett 
meg, miután – a rendszerváltást követően – megjelentek az újsá-
gosbódék kínálatában az első magyar nyelvre fordított képregé-
nyek. Azonnal lenyűgözték a karakterek és az izgalmas történek. 

– A 2000-es évek elején csődbe 
ment néhány kiadó és szűkültek 
a képregények elérhetőségei. Más 
kiadóktól, vagy az internetről le-
hetett rendelni, de ez is nehézsé-
gekbe ütközött akkoriban. Ma már 
más a helyzet: könyvesboltokban, 
szupermarketekben, újságosoknál 
egyaránt be lehet szerezni a képre-
gényeket – tudtuk meg a gyűjtőtől.

– Tegyük tisztába a fogalmat! 
Mi pontosan a képregény?

– A kilencedik művészeti ágként 
szokás emlegetni. A képregény fo-
galmára nincs konkrét meghatáro-
zás. Alapvetően egy főként vizuális 
elemekből álló füzet, vagy könyv, 
ahol legfőképp folyamatos, egy-
másból következő képek segítsé-
gével történik az elbeszélés, amit 
szükség szerint szöveg is kísérhet. 
A szöveg a képek alatt úgyneve-
zett szövegbuborékokban, illetve 
szövegdobozokban helyezkedik el. 
Innen származik a magyar név is: 
képekből álló regény. Rengeteg vál-
faja van a képregényeknek.

– Vegyük számba a 
legismertebbeket!

– A comic(s) képregényt jelent 
angolul. Az elnevezés Amerikából 
ered, ahol a XX. század elején a 
napilapokban felbukkant képre-
gényrovatokat hívták így. Ezek ál-
talában vicces, szórakoztató törté-
neteket meséltek el pár kockában. 

A képregénycsíkok (comic strip) 
a napilapokban, vagy az interneten 
megjelenő humoros történetek, 
amik legfeljebb 1-4 képsorból áll-
nak. Magyarországon a legrégebbi 
ilyen füzetek a Garfield, a Kázmér 
és Huba, Dilbert és Hé, Dodó! kép-
regénykötetek. A manga szó japá-
nul jelent képregényt, e szó alatt a 
Japánban készített képregényeket 
értjük. Ezen belül minden elkép-
zelhető zsáner képviselteti magát 
a legkisebbeknek írt meséktől a 
sci-fi és romantikus sztorikon át 
a csak felnőtteknek szóló erotikus, 
vagy horrortörténetekig. A képre-
gények megjelenési formáját te-
kintve létezik keménykötésű, félke-
mény borítójú könyv, illetve füzet. 

– Mekkora gyűjteményt sike
rült felhalmozni az évek során? 

– Egészen pontosan 1528 dara-

bot őrzök, ebből 452 könyv formá-
tumú, a többi pedig füzet. 

– Ezeket ki is olvastad?
– Körülbelül az egyharmadát ol-

vastam el.
– Van kedvenc karaktered, 

vagy történeted?
– A Pókembert nagyon szeretem. 

Az első megvásárolt képregényem 
is róla szólt. Akkoriban 38 forin-
tért vettem, amit a félretett reg-
geli pénzemből gazdálkodtam ki. 
Ezt bekeretezve, a falon tartom. 
A Pókember civil életet él Peter 
Benjamin Parker néven, majd 
átváltozik szuperhőssé. Az fogott 
meg benne, hogy az írók olyan em-

beri tulajdonságokkal ruházták fel, 
amilyenek mi magunk is vagyunk, 
könnyen tudok azonosulni vele. 

– Látom, hogy katonás rend
ben állnak a polcodon a kiad
ványok. Különleges tárolást 
igényelnek?

– Igen, mert a pára, a por, a nem 
megfelelő tárolás rontja az érté-
küket. A füzeteket kartonozva, egy 
speciális archiváló fóliában tar-
tom. Ez nem lép reakcióba a borí-
tóval, mert nem tartalmaz savakat 
a sima fóliákkal, tokokkal ellentét-
ben. Minél érintetlenebb az állapo-
ta a kiadványoknak, annál nagyobb 
értéket képviselnek. Ennek megha-
tározására Amerikában kidolgoz-
tak egy pontrendszert, amit itthon 
is használunk az eladások, vásár-
lások, értékelések alkalmával. 

– A képregényrajongók kere
sik egymással a kapcsolatot? 

– Körülbelül 1000-1500 tagja 
van a rajongói klubnak. Börzéken 
szoktunk részt venni, ahol infor-
mációkat cserélünk, vásárolunk, 
eladunk, illetve a kiadók is meg-
jelennek a legújabb példányaikkal. 
Meg persze ott van a Facebook-kö-
zösség is ugyanezekre. 

– Van, aki átveszi majd tőled 
a stafétát?

– Néhány hónappal ezelőtt a Kis-
kunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban volt egy kiállításom, 
ahol a gyűjteményem egy részét 
mutattam be. Akkor azokat a kiad-
ványokat, amelyekből több példány 
is volt, az intézménynek ajándé-
koztam abban a reményben, hogy 
akik kezükbe veszik ezeket, ugyan-
olyan nagy örömmel teszik, mint 
én. A kislányomnak is tetszenek a 
színes képek, de még nem tudom 
mennyire fog elmélyülni ebben a 
szubkultúrában. 

 V. B. 
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„Művészet nélkül nincs élet”
Nagy Gergely, a kiskunfélegy-
házi Móra Ferenc Művelődési 
Központ munkatársa leginkább 
a kulisszák mögött tevékeny-
kedik. Kiállításokat, művésze-
ti rendezvényeket, közösségi 
alkalmakat szervez, fotóz és 
az intézmény online felületé-
re tartalmat szerkeszt. Gergő 
fáradhatatlan munkavégzése 
mellett évek óta képezi magát: 
a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtu-
dományi Karán szabadbölcsé-
szet, azon belül filmelmélet 
és filmtörténet szakirányon 
szerezte meg alapdiplomáját. 
Majd erre építve vizuáliskul-
túra-képzésen mesterdiplo-
mázott. Jelenleg első éves a 
szegedi egyetem természettu-
dományi és informatika karán.

– Mesélj, kérlek a gyökereidről!
– Kiskunfélegyházán nőttem fel. 

A Constantinum Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium, 
Technikum, Kollégiumába jártam 
általános iskolába és ott is érett-
ségiztem. Nagyon szerettem az 
ott eltöltött 12 évet, mert jó volt a 
közösség, a pedagógusok is kedve-
sek, szakmailag felkészültek vol-
tak. Az édesanyám is ott tanít.

– Miért döntöttél a filmes ta
nulmányok mellett?

– Mindig érdekeltek a művé-
szeti ágak, különösképpen azok, 

amelyek képileg jelenítik meg a 
gondolatokat. A Szegedi Tudo-
mányegyetemet választottam, 
ahol a Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Karon szabadböl-
csészet, azon belül filmelmélet és 
filmtörténet szakirányon szerez-
tem meg az alapdiplomámat. Erre 
építve vizuáliskultúra-képzésen 
mesterdiplomáztam.

– Jelenleg a művelődési köz
pont kollektíváját erősíted. Ho
gyan tudod a tanultakat hasz
nosítani a munkádban?

– A szakmámban nagyon nehéz 
elhelyezkedni, mivel a kapcsolatok 
határozzák meg a lehetőségeket. 
A művelődési központban végzett 
munkám során részben haszno-
sítani tudom a tanultakat: online 

tartalmakat szerkesztek a honla-
punkra, kiállításokat szervezek és 
fotózom is az eseményeket.

– Ha – mint bárki más – fil
met, sorozatot nézel, másként 
teszed, mint egy átlagos néző?

– Biztosan. Ha nem is tudatosan, 
de mindig elemzem a látottakat. A 
leglényegesebb számomra, hogy ne 
csak passzív szórakozást nyújtson 
az, amit nézek, hanem narratívájá-
ban, cselekményében legyen valami 
csavar, lehessen rajta gondolkodni. 
Az összhatástól szeretem a filme-
ket. Például Tarantino, vagy Park 
Chanwook olyan látásmóddal 
képes megközelíteni a képi világot, 
amiben én megtalálom önmaga-
mat. Hiszek az első nézés, az első 
olvasás erejében. De, ha megra-

gadott a műben valami, máskor is 
megnézem, elolvasom. Most éppen 
a Gabriel García Márquez kolum-
biai író 1967-ben kiadott nagy si-
kerű regényét, a Száz év magányt 
olvasom újra. Amikor először be-
lekezdtem, nem ragadott magával. 
Most más a helyzet. A sorozatokat 
is nagyon szeretem. Ezek választá-
sában is meghatározóak az előbb 
felsorolt kritériumok.

– Mit jelent számodra a művé
szet, és hogyan fér meg benned 
annak szabadsága az informa
tika rendszeressége és szabá
lyossága mellett?

– Művészet nélkül nincs élet. 
Számomra egyfajta önkifejezési 
mód. De az informatika feszessé-
gében és pontosságában is megta-
lálom a játékosságot. Teljesen más 
nézőpontot kíván mindkettő, amit 
nagyon izgalmas megélni. Érdekes 
megtapasztalás például, hogy a 
művészetekre leginkább esténként 
vagyok fogékonyabb. Ilyenkor tudok 
jobban elmélyülni a gondolataim-
ban, átadni magam a látottaknak.

– Hogyan látod magad tíz év 
múlva? Melyik szakterület felé 
szeretnél elmozdulni?

– A legfontosabb, hogy boldog 
legyek. Előbb-utóbb választanom 
kell, de most még nem tudom, 
hogy merre fog a mérleg nyelve 
billenni. Alapvető szükségletem, 
hogy a munkahelyen komfortosan, 
jó környezetben legyek. Nagyon 
szerencsés vagyok, hiszen most 
is olyan helyen dolgozom, ahol ez 
mind megadatott. V. B.

Fotókiállítás nyílt a művelődési központban
Kis Lajos amatőr fotográfus „Impresz-
szió” című kiállítását nyitották meg feb-
ruár 24-én, a művelődési központban. A 
makói művész különleges tárlatában az 
érdeklődők megcsodálhatják a nedves 
kollódiumos eljárással készült fotográfi-
ák szépségét, a régi fotográfiai hagyo-
mányok és a modern témák érdekes 
összecsengését.

A március 18-áig megtekinthető tárlatot 
Varga Tamás fotóművész ajánlotta a közön-
ség figyelmébe. – Csak körbe kell nézni, itt 
majdnem minden teljesen analóg és azon be-
lül is tiszta fotográfia, nagyon kevés digitális 
fertőzöttséggel. A képek nagy része negatívra, 
filmre, esetleg üvegnegatívra készült, amit az 
alkotó hívott elő a laborjában és erről készül-
tek kézi nagyítások. A többi kép pedig még 
bonyolultabb, az 1800-as évek közepét idéző 
történelmi, nedves kollódiumos eljárással ké-
szült – fogalmazott. Hozzátette: a körülbelül 
50 képből 19 ezzel az eljárással készült, egye-

di, egyéni és megismételhetetlen felvétel, a 
többi kézi nagyítás. Ezek nagyrészt tájképek, 
de vannak klasszikusnak mondható felvételek, 
és akad olyan nagyítás is, amit legalább 100 
éve készült üvegnegatívra készített a fotós.

– Manapság ritkán állunk olyan kiállító-
térben, ahol kifejezetten analóg technikával 
készült képek vannak. A digitális technoló-
giák ugyanis gyökeresen megváltoztatták a 

fotográfiát, az analóg technikához való viszo-
nyulást. Ma már az új és gyors produkció a 
fontos, és valamiféle verseny folyik a vizuális 
világban, de azt senki nem állítja, hogy ez a 
jó képek versenye. Tévedés azt hinni, hogy az 
analóg fotográfia régi, és hogy meghalt. Min-
dig is élt és manapság egyre inkább kortárs 
– hangsúlyozta.

A kiállító Kis Lajos igazi kísérletező szellem: 
eddig 650 tekercs filmet fotózott el kis- és kö-
zépformátumban. Különböző méretű és korú, 
nagyformátumú kamerákkal dolgozik síkfilmre 
és üveglemezre. Épített már fényképezőgépet 
kartonpapírból is, lyukkamerát régi szivaros 
dobozból. Az utóbbi években leginkább az 
archaikus technikák újraélesztésén dolgozik, 
dagerrotípiával és nedves kollódiumos eljárás-
sal foglalkozik. Mindegy, mi akad a kezébe: egy 
darab festett alumínium, egy meszelt fal, üveg-
lemez, egy medál, egy felfújt léggömb, képet ír 
rá, ha úgy tartja kedve.

 G. E.
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Amerikai edzőtábor és szaúd-arábiai 
világkupa: Ficsór Kornél évet kezdett
A többszörös BMX freestyle 
bajnok, Ficsór Kornél számára 
nagyon izgalmasan indult az év. 
A magyar válogatott tagjaként 
lehetősége volt három hetet az 
Amerikai Egyesült Államokban 
tölteni, ahová edzőtáborozni 
vitték a csapatot. 

Az utazás tulajdonképpen egy 
road trip volt, hiszen a keleti part 
legmeghatározóbb skate-parkjait 
járták be Miamitól Pennsylvaniá-
ig.  Az utazás csúcspontja volt a 
Woodward park, ami tulajdonkép-
pen – ahogy Kornél fogalmazott – 
az extrém sportolók Mekkája.

– Ez nem csak egy pálya, hanem 
egy falu, egy kis közösség. Itt gya-
korlatilag mindent úgy építettek 
meg, hogy az extrém sportokat 
kiszolgálja. Például az útpadkák 
úgy vannak kialakítva, hogy lehet 
rajta biciklizni, a korlátokon végig 
lehet csúszni, a tetőkre fel lehet 
mászni és le lehet ugratni, semmi-
ért nem szólnak, hiszen mind ezt a 
célt szolgálja. Mindenki megtalálja 
a helyét. A pályán laktunk, az ott 
elhelyezett faházakban, barakkok-
ban – mondta.

A három hetet nagyon tanulsá-
gos mentális és szakmai felkészü-
lésnek nevezi. Úgy érzi, hatalmas 
fejlődésen ment keresztül. Meg-
tudtuk, hogy az edzésen a profik 
nagyon segítőkészek, kijavítanak, 
tanácsolnak, de amikor kint van 

ugyanazokkal az emberekkel a 
versenypályán, attól a pillanattól 
nincs barátság.

– Ügyelünk és figyelünk egymás-
ra, de akkor már mindenki saját 
magára koncentrál. Nehéz kizárni, 
hogy vannak nálam jobbak, de pró-
bálok mindig bízni magamban és 
tudásomban – fogalmazott. 

3000 kilométeres autóút közben 
több államon áthaladva nagyon 
változatos, érdekes szokásokat lá-

tott és tapasztalt. Volt szerencséje 
amis csoportot látni, akik szekere-
ken járnak és abszolút elzárkóznak 
a modern dolgoktól, illetve egy nap 
erejéig sikerült New York levegőjé-
be is beleszippantania Brooklynt, 
Bronxot és Manhattant némiképp 
megismerve. 

– Szerencsésnek érzem magam. 
Mindig az volt a gyerekkori álmom, 
hogy beutazzam a Földet. Amerika 
egy álom volt és ennek egy része 

megvalósult. A támogatók nélkül 
ez nem jöhetett volna létre, amiért 
óriási köszönet illeti őket – tette 
hozzá.

Amerika után a 2023-as világ-
kupa első állomása következett: 
Szaúd-Arábia adott otthont a vi-
lágversenynek, ami a sivatag kel-
lős közepén helyezkedett el. Kornél 
elmondta, hogy egy lebetonozott 
placcon volt megépítve a pálya, 
ami ténylegesen a sivatagban ka-
pott helyet. Az elképzelésekkel el-
lentétben nagyon fújt a szél és na-
gyon hideg volt, küzdeni kellett az 
elemekkel. A versenyről elárulta, 
hogy a világ legjobb BMX-esei vol-
tak ott, az idei 5 világkupa-állomás 
első helyszíne volt a szaúd-arábiai. 

– Kezdésnek egészen jól sikerült. 
Ezúttal a 38. helyen végeztem, míg 
a tavaly év végi világbajnokságon a 
47. helyet szereztem meg, így ma-
gamhoz képest fejlődtem. Nagyon 
örülök, hogy mindkét tervezett kö-
röm sikerült úgy, ahogy szerettem 
volna. Törekszem a legjobbra és 
most is úgy gondolom, hogy még 
nagyobb erőbedobással kell edze-
nem, hogy meglegyen a top 24 a 
következő világkupán. Motiváltan 
jöttem haza, már a megérkezés 
első napján fejben összeszedtem, 
hogy min kell változtatnom ahhoz, 
hogy még jobb legyek. Ezen dolgo-
zom a következő két hónapban – 
mondta el végezetül.

 Z. A. 

Versenyt rendeznek a BMX  
freestyle-pályán áprilisban
A kiskunfélegyházi BMX fre-
estyle-pálya is helyet ad idén 
egy junior versenysorozatnak 
– tudtuk meg Ficsór Kornél 
többszörös magyar bajnoktól. 

A Magyar Kerékpáros Szövetség 
és az Extrém Sport Kert Egyesü-
let rendezi meg a versenysorozat 
első fordulóját városunkban, ápri-
lis 1-jén. Kornél elmondta, hogy a 
folytatásra két héttel később Da-
bason, majd a hónap végén, Gyá-
lon kerül sor.

Megtudtuk, hogy elsősorban 
juniorok jelentkezését várják. 
Nevezni négy korosztályban le-
het, a verseny végén eldől, hogy 
ki lesz Magyarország junior baj-
noka a sportágban. Ficsór Kornél 
hangsúlyozta, hogy nemcsak a 
környező országokban, de Eu-
rópában is egyedülálló az, hogy 
BMX junior válogatottja van ha-
zánknak. A városunkban rende-
zendő versenyt remek lehetőség-
nek nevezte, hogy azok a fiatalok, 
akik idejüket, energiájukat nem 
sajnálják a gyakorlásra, végre 
megmutathassák, hogy mit tud-
nak. Végezetül elárulta, hogy az 
online nevezés hamarosan nyílik, 
de a verseny napján a helyszí-
nen is lesz lehetőségük erre az 
érdeklődőknek. 
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Márciusi programok 
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár célul tűzte ki, hogy élmények-
kel erősíti a családi összetartást, összetartozást, így március 
második hetében elsősorban a családoknak kínál programokat.

Jó dolog, ha az embernek van 
testvére, hiszen mindig akad egy 
játszópajtás. Ám a kistestvér 
megszületése után az idősebbre a 
megszokottnál kevesebb figyelem 
jut, amit nem könnyű feldolgoz-
ni. Horti Júlia klinikai szakpszi-
chológus, gyermekpszichológus 

március 7-én, kedden 10 órakor 
a Betűbölcsin a testvérféltékeny-
ségről beszél. A hallottak után az 
anyukák képeskönyveket, szak-
könyveket is kölcsönözhetnek eb-
ben a témában.

Míg 2006-ban a művészetked-
velők a művelődési központban 

láthatták Öveges 
László fotóit, addig 
idén március 8-án, 
szerdán 17 órakor 
a bibliotékában te-
kinthetik meg a fél-
egyházi születésű a 
Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje ki-
tüntetésben része-
sült építészmérnök kiállítását. 
Kecskemét főépítészének tárlatát 
KisCzakó Imre, a Wesel Hugó 
Fotókör vezetője nyitja meg. Zon-
gorán közreműködik Pocskai 
Roland.

Március 11-én, szombaton 9 és 
12 óra között a beporzók napja 

alkalmából a mé-
hek és a méhészet 
kerülnek a közép-
pontba. A döngicsé-
lő tavaszi délelőt-
tön a könyvtárosok 
kézműves-foglal-
kozással és papír-
színházi mesével 
készülnek. Zümike, 

a méhecske megalkotói, Fliszár 
Károly és Tarjányi Xénia ma-
gukkal hozzák a közösen készí-
tett könyvet és kifestőt. Orbán 
Károly a méhészetről mesél a 
gyerekeknek. A felnőttek mézet, 
mézeskalácsot és méhviaszgyer-
tyát vásárolhatnak.

KÖNYVTÁRSAROK

Nőnapi 
kvízcsokor

Március 7-én, kedden 17 órakor folytatódik a 
művelődési központ középiskolásoknak szóló 
kvízsorozata, amely ezúttal a nőnapot és a leg-
híresebb női alakokat állítja a középpontba.

Tavaly ok-
tóberben in-
dult útjára a 
művelődési 
központ új 
programso-
rozata, ami 
a műveltségi 
veté lkedők 
izgalmas világába szeretné bevezetni a város kö-
zépiskolásait. Ezek az egyedi kvízestek a leghíresebb 
ünnepek köré szerveződnek, játékos formába mu-
tatva be a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat és 
furcsaságokat. Az eddigi estjeink során a Halloween, 
a karácsony és a Valentin-nap témakörében mérhet-
ték össze erejüket a csapatok. A résztvevők ügyes 
helytállását mi sem bizonyítja jobban, minthogy a ki-
élezett versenyek során mindig más-más bajnokokat 
avathattunk az est végén.

A programsorozat következő állomásaként a nő-
nap és a történelem leghíresebb nőalakjai kerülnek 
terítékre. A megszokottaktól eltérően új feladattí-
pusok is fogják szegélyezni a csapatok útját, miköz-
ben bejárják a sport, a képzőművészet, a zene és 
a kultúra más érdekes területeit. A kérdések során 
felvillannak majd a legkiemelkedőbb, legbátrabb és 
legbefolyásosabb hölgyek, akik cselekedeteikkel és 
eszméikkel megváltoztatták a világról alkotott ké-
pünket. A vetélkedő győztesei természetesen most 
is értékes nyereményekkel gazdagodnak, elsősorban 
kvízünk fő támogatója, a Petőfi Mozi felajánlásá-
nak köszönhetően. A vetélkedőre 5 fős csapatokat 
várunk, akik a művelődési központ aulájában vagy 
a 76/466-843-as telefonszámon jelentkezhetnek a 
megmérettetésre. 

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

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

Március 3., péntek
Pumped Gabo koncert

Rocktár

Március 4., szombat
Országos ménbemutató 
és aukció, Westernbörze 

Fekete Lovastanya

Március 6., hétfő 
Holló László Emléknap

10.00 Koszorúzás a Móra Ferenc Gimnáziumban
13.00 Megemlékező beszélgetés, videóvetítés a Holló 
László Képzőművész Kör Galériájában (Petőfi-tér 2.)

14.00 Koszorúzás Holló László szülőházánál és 
mellszobránál /Korona utca/

Március 7., kedd
10 óra Betűbölcsi

Téma: Testvérféltékenység
Vendég: Horti Júlia klinikai szakpszichológus, 

gyermekpszichológus
Városi könyvtár

17 óra  Nőnapi kvíz – műveltségi vetélkedő 
középiskolásoknak
Művelődési központ 

Március 8., szerda
17 óra  Látszat és valóság. Öveges László Pro 

Architectura-díjas építész,
fotóművész kiállítása. A tárlatot Kis-Czakó Imre, a 

Wesel Hugó Fotókör vezetője nyitja meg
Városi könyvtár

Március 10., péntek 
17 óra  NŐSZIROM – női önismereti kör, téma: 

Megújulás
Művelődési központ

Ismerős Arcok koncert 
Rocktár

Március 11., szombat
8-tól 12 óráig Baba-gyermekruhabörze

Érdeklődni és asztalt foglalni a 30/307-35-27-es 
telefonon lehet

Művelődési központ 

9-től 12 óráig Döngicsélő – tavaszi családi szombat 
délelőtt

Városi könyvtár

14 óra  Társasjáték Klub
Művelődési központ

Március 13., hétfő
17 óra  A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány díjátadó 

ünnepsége
Városi könyvtár

Március 14., kedd
10 óra

Bem-szobor koszorúzása
Bem József-mellszobor – Kossuth L. u. 12.

11 óra Boczonádi Szabó József síremlék koszorúzása
Felsőtemető

14.30 Petőfi-szavalóverseny középiskolásoknak a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület szervezésében
Városi könyvtár – Szent János-tér 9.

19 óra Bödőcs Tibor „Barbárglamour” című stand-up 
estje 

„Előzenekar” Hajdú Balázs humorista
Művelődési központ

Március 15., szerda 
Városi megemlékezés a Petőfi-téren az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója 

alakalmából
Eső esetén helyszín a Móra Ferenc Művelődési 

Központ színházterme

9.45 perc Toborzó a Kiskunfélegyházi Koncert 
Fúvószenekar előadásában

10 óra Csányi József polgármester ünnepi beszéde
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő köszöntője 

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából 
indult nemzetközi műfordítói pályázat keretében 

Petőfi Sándor, Szabadság szerelem című versének 
műfordításai

Nyolckor Színház ünnepi műsora
Petőfi-szobor koszorúzása

A megemlékezésen verssel közreműködik Gombás 
Bende, a Kiskun Múzeum munkatársa 

9 és 12 óra között a városi könyvtár mögötti 
parkolóban huszárcsákó-hajtogatás, huszárbemutató a 

Kiskun Huszár Bandérium szervezésében

Március 16., csütörtök 
17 óra

A „Láng van a szívemben” című sorozat vendége dr. 
Reisinger János irodalomtörténész. Előadásának címe: 

Ki nekünk Petőfi Sándor? 
Városi könyvtár

Március 17., péntek 
10-től 12 óráig Életet az éveknek kulturális találkozó a 
Nyugdíjas Klubok Bács-Kiskun Vármegyei Egyesülete 
és a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület szervezésében

Pál Utcai Fiúk koncert 
Rocktár

Március 18., szombat 
8-tól 17 óráig Egészségnap a Móra Ferenc Művelődési 

Központban 
Állapotfelmérések, tüdőszűrő busz, véradás, bemutató 

foglalkozások

Manuel koncert 
Rocktár
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A Móra Ferenc Gimnázium 
csapata nyerte a Bátrak Ligáját
Bátrak Ligája vetélkedő volt a Kiskunfélegyházi Szent Benedek 
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium tornacsarnoká-
ban február 14-én, kedden. 

A Honvédelmi Sportszövetség által 
életre hívott versenyen 10 általá-
nos iskola vett részt: Rigó József 
Általános Iskola (Bugac), Nagybol-
dogasszony Katolikus Általános Is-
kola (Csongrád), Lakiteleki Eötvös 
Loránd Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, Petőfiszállási 
Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Csongrádi Keaoi László Gyula Ál-
talános Iskola (Felgyő), Kiskunfél-
egyházi Móra Ferenc Gimnázium, 
Batthyány Lajos Általános Iskola, 
Constantinum Katolikus Óvoda, Ál-

talános Iskola, Gimnázium, Techni-
kum, Kollégium, Kiskunfélegyházi 
Platán Utcai Általános Iskola, Kis-
kunfélegyházi Dózsa György Álta-
lános Iskola. 

A Bátrak Ligája országos ver-
senysorozatot általános iskolá-
soknak rendezi meg a Honvédel-
mi Sportszövetség azzal a céllal, 
hogy a hazafias nevelés keretében, 
aktív közösségek jöjjenek létre, 
és népszerűsítsék az egészséges 
életmódot. 

A díjátadó ünnepségen meg-

jelent és beszédet mondott dr. 
Simicskó István, a Honvédelmi 
Sportszövetség elnöke valamint 
Balla László, Kiskunfélegyháza 
város alpolgármestere.

Balla László beszédében hang-
súlyozta, hogy a sport szeretete 
összeköt mindenkit, fiatalt és idő-
sebbet egyaránt. Megköszönte a 
szervezőknek, hogy Kiskunfélegy-
házára hozták a versenyt.

Dr. Simicskó István hangsú-
lyozta: minden sporttevékenység 
akaraterő-tréning is, amire a fiata-
loknak hatalmasa szükségük van, 
és ehhez nyújt segítséget ezzel 
az eseménnyel is a Honvédelmi 
Sportszövetség.

Beszélt a kadétprogramról, 
amelyet 3 középiskolával kezdtek 
el évekkel ezelőtt, és amely mára 
már 110 iskolánál tart, amellyel 
szerződése van a Magyar Honvéd-
ségnek. Mindezek mellett nagyon 
fontosnak tartja, hogy segítsék a 
honvédséget a toborzó munká-
jában, hogy legyen utánpótlás és 
legyenek lelkes fiatalok, akik vállal-
ják a katonai hivatást, valamint a 
haza védelmét.

A beszédek után az eredmény-
hirdetés következett, ahol a részt-
vevő iskolák között kiosztották a 
díjakat. Eszerint a harmadik he-
lyen a Rigó József Általános Iskola 
csapata végzett Bugacról, a máso-
dik helyet kiskunfélegyházi általá-
nos iskola csapata szerezte meg: 
ezüstérmes a Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola, míg az aranyérmet 
a Móra Ferenc Gimnázium csapa-
tának ítélték oda. Z. A. 

Emlékfutás a békéért
A Nemzetközi Katonai Sport-
tanács, közismert nevén a 
CISM február 18-án ünnepelte 
megalakulásának 75. évfor-
dulóját, amelynek keretében 
a tagországok katonái világ-
szerte futással emlékeztek 
meg a szervezet létrehozá-
sáról. Városunk is csatlako-
zott az emlékfutáshoz, ahol 
a honvédségi alkalmazottak, 
katonák és a Kossuth iskola 
kadétjai is futottak február 
17-én, pénteken.

A Kiskunhalasi SzC Kiskunfélegy-
házi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium a 
2021/2022-es tanév során kötött 

megállapodást a Honvédelmi Mi-
nisztériummal, ez alapján a Hon-
véd Kadét Program (HKP) I. szin-

tű oktatási intézményévé váltak. 
A program keretében az iskola 
honvéd kadét közismereti kép-

zést tart a Honvédelmi ismeretek 
tantárgy keretében. A csatlakozó 
kadétok tanulmányaik alatt tar-
talmas programokon vehetnek 
részt, mint például laktanya-láto-
gatások, kalandtúrák és akadály-
pályás foglalkozások.

Mester Ernő kadét instruktor-
tól megtudtuk, hogy 1948. február 
18-án alakult meg a Nemzetközi 
Katonai Sporttanács, ami a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság után a 
legnagyobb szervezet a világon, 
140 csatlakozott országgal. A vi-
lág minden táján ezen a napon 
egy emlékfutással tisztelegnek a 
megalakulás eseményéről, amely 
felhíváshoz csatlakoztak most a 
Kossuth iskola kadétjai is. Mester 
Ernő elárulta, hogy az esemény-
ből szeretnének városunkban ha-
gyományt teremteni.
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Két bajnoki arany Kaposváron
Kaposváron rendezték az év 
első országos birkózóbajnok-
ságát, amelyen a diák I-es 
korosztály szabadfogásban 
küzdött meg a bajnoki címe-
kért. A legkiemelkedőbb ered-
ményeket a Kiskunfélegyházi 
BSE érte el, amely két arany 
mellett három bronzot és egy 
negyedik helyezést is szerzett 
február 18-án – mondta el la-
punknak Szabó József edző.

Mintegy kétszáz birkózópalánta 
gyűlt össze Kaposváron, a Táncsics 
Mihály Gimnázium tornacsarnoká-
ban, ahol tizennégy súlycsoportban 
küzdöttek az országos bajnoki cí-
mekért. A negyvenhét szakosztályt 
felvonultató viadalra január végén 
és február elején lehetett kvalifi-
kálni a kecskeméti, az abonyi és a 
kaposvári területi bajnokságokról, 

tehát az országos bajnokságon már 
tényleg csak a legjobbak mérkőz-
hettek meg egymással – írta meg 
a Magyar Birkózó Szövetség oldala 
is. A kiskunfélegyházi szakosztály a 

42 kg-ban Kacsó Ábel, az 58 kg-
ban pedig Tófalvi Tamás révén 
szerzett aranyérmet, de a bajnokok 
mellett további három bronzot is 
bezsebelt. A félegyháziakon kívül 

ezúttal egyik klub sem tudott dup-
lázni, így egy-egy bajnoki címnek 
örülhetett az Abony, a Téglagyár, 
a Zalaegerszeg, a Vasas, a Csepel, 
az ESMTK, a Szentes, a BVSC, a 
Kispest, a Kecskemét, a Tököl és az 
Orosháza is.

Bronzérmesek: BárányAlmá
si Bianka a 69 kg-os fiúk között, 
Fülön Kristóf a 38, Moldován 
Vencel pedig a 46 kg-osok kö-
zött. Benke Barnabás a 85 kg-
ban 4. lett. A 35 kg-os Nagy Ta
más három győztes mérkőzéssel 
a bronzmérkőzésig jutott, de az 
eredménnyel meg kell várni, a bí-
róbizottság határozatát.

A félegyházi csapatot korondi 
birkózók erősítették, akikkel több 
mint két évtizede ápolnak kiváló 
sportbaráti kapcsolatot.

Edzők: Balázs Imre, Balázs 
Zsolt, Józsa Gábor, Ván Jenő, 
Kelemen András, Molnos Nor
bert, Polyák Dániel és Szabó 
József.

Ismét Petőfi-emlékfutam
Megnyílt a nevezési lehetőség a május 27-ei, XXX. Kiskun ut-
cai futóverseny Petőfi-emlékfutamára, ahol akár félmaratoni 
távra is lehet jelentkezni.

Az esemény kapcsán Balla Lász
ló, sportért felelős alpolgár-
mester elmondta, hogy a tavalyi 
Petőfi-emlékfutam után szinte 
egyértelmű volt, hogy idén is 
megszervezik ezt az országos 
hírű versenyt. A feladatok már 
a szervezőbizottság előtt állnak, 
az esemény pedig várhatólag a 
város apraját-nagyját megmoz-
gatja majd. Két testvértelepülés 
is jelezte részvételi szándékát: 
Korondról és Feltréből is érkez-
nek futók. Hozzátette: további 
testvértelepülésekkel is felveszik 
a kapcsolatot a jövőben, és bíz-
nak benne, hogy ez ügyben is egy-

re több jó hírrel szolgálhatnak. 
Németh László, a Jogging Plus 
Sportegyesület elnöke elmondta, 
hogy az érdeklődők előtt több 
lehetőség is nyitva áll. A város-
lakóknak lehetőségük van a meg-
szokott helyszíneken nevezni, 
de részvételi szándékukat akár 
a verseny napján, kora reggel is 
jelezhetik.

Nevezni lehet: https://
www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/
show/496

További információk és verseny-
kiírás az esemény Facebook-ol-
dalán: https://www.facebook.
com/events/872750147282593

Kiváló félegyházi szereplés
Február 18-án és 19-én, Százhalombattán rendezték meg a 
XII. Rövidpályás Szenior Országos Úszó Bajnokságot. A Kiskun 
Vízi és Szabadidő SE hét versenyzővel vett részt a találkozón. 

Eredmények: egyéniben 6 első – 
Országos Bajnok – 12 második 
és 5 harmadik helyezést értek el. 
Váltó számban egy harmadik he-
lyet sikerült kivívni.

Sebők János 3 Országos Baj-
nok arany-, 8 ezüst- és 2 bronz-
érmet nyert. 

Simon Géza 1 ezüst- és 3 
bronzérmet nyert, valamint még 
egy negyedik helyet is kiharcolt 
magának. 

Ónodi László 1 ezüstérmet 
gyűjtött be. 

Urbán Tamás két negyedik he-
lyet tudhat magáénak, 50 és 200 
méteres hátúszásban.

Hercsel Adél 2 Országos Baj-
nok aranyérmet akaszthatott a 
nyakába. 

Csenki Klára 1 Országos Baj-
nok arany- és 2 ezüstéremmel 
lett gazdagabb.

Harmadik helyen végzett a 
4x50 méteres férfi vegyes vál-
tó: Ónodi László, Simon Géza, 
Sebők János, Barta Tibor 
összeállításban.
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A katolikus egyház életében mindig is meghatározó sze-
repet játszottak a különböző szerzetesrendek. Félegyházi 
születésű személyek közül többen választották a szerzete-
si hivatást, így méltán lehetünk büszkék Csák Alajos Cirjék 
ferencesre, vagy Magyar Gábor piaristára. A premontrei 
rend tagjai között szintén találunk Kiskunfélegyházáról el-
származott szerzetest, mégpedig Kovács Imre Lajost.

Kovács Imre (szerzetesi 
nevén Kovács Lajos) 1878-
ban született városunkban. 
Édesapja, Kovács István 
kocsmárosként dolgozott, 
édesanyját Bakos Rozáliá
nak hívták. Imre és két öcs-
cse hamar árvaságra jutott 

és gyámság alá került. Gimnáziumi 
tanulmányait városunkban kezdte, 
majd Szentesen és Újvidéken foly-
tatta. Csak a középiskola utolsó 
évében, 1896-ban tért vissza Fél-
egyházára, ekkor lett osztálytársa 
Móra Ferencnek, akivel együtt 

érettségiztek 1897-ben. Kovács 
Imre még ugyanebben az évben be-
lépett a premontrei rendbe, először 
Jászóváron teológiát, majd Buda-
pesten bölcseletet tanult. 1902-ben 
szentelték pappá, 1908-ban védte 
meg bölcsészdoktori dolgozatát. A 
premontrei rend különböző házai-
ban – Kassán, Rozsnyón, Jászón – 
tevékenykedett tanárként és tanul-
mányi felügyelőként, 1917 és 1923 
között Nagyváradon működött 
házfőnökként és gimnáziumi igaz-
gatóként. Később Gödöllőn lett gaz-
dasági igazgató, jószágkormányzó, 

ő vezényelte le a rend gödöllői nagy 
építkezését. Kovács 1933-ban és 
1934-ben perjel, majd 1937-ig a 
jászóvári prépostság magyar tago-
zatának apostoli kormányzói viká-
riusa volt. Hat évig dolgozott Le-
leszen is, majd 1945-től 1949-ben 
bekövetkezett haláláig Gödöllőn élt.

Bár Kovács Imre Lajos ide-
jét lekötötte szerzetesi hivatása, 
mégsem feledkezett meg szülő-
városáról és egykori gimnáziumá-
ról. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 
Petőfi Sándor születésének 100. 
évfordulóján, 1923-ban adta ki a 
„Petőfi” című háromfelvonásos, di-
ákok számára írt színművét, ame-
lyet Félegyházán nyomtattak ki, és 
amelynek bevételével a helyi cser-
készcsapatot kívánta támogatni. A 
város másik nagy fia, Móra Ferenc 
kultuszának ápolásában is tevéke-
nyen részt vett. Amikor 1935-ben 
Móra egykori diáktársai a nem 
sokkal korábban elhunyt írónak 
emléktáblát állítottak a helyi gim-
názium félemeleti lépcsőfordulójá-
ban, a tábla avatásán Kovács Imre 
Lajos, az egykori osztálytárs mon-
dott ünnepi beszédet.

 Ónodi Márta
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KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 

NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó: 

Tajola-Tóth Timea 
ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal:

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

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: Somogyi No-
rina (anyja neve: dr. Dorogi Nóra), 
Csurár Alisa Milla (Kis Rená-
ta), Csonka Maja Zejnep (Jónás 
Anett), Schuszter Levente (Détár 
Katalin)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Trungel Klaudia – Heródek Ist-
ván, Szabó Mercedes – Görög 
József, Boros Barbara – Czinege 
István

MEGHALTAK: Szabó Zoltán 
Krisztián (1997), Juhász József-
né Fazekas Mária (1923), Zsiros 
Imre (1955) – Kiskunfélegyháza, 

Samu Jánosné Pozsár Mária 
(1932) – Gátér, Kovács Antalné 
Kovács Erzsébet (1931), Komá-
romi Imre Ferenc (1958),  Már-
ton Ferencné Majerszky Aranka 
(1929) – Kecskemét, Csille Sán-
dor Józsefné Nagy Irén (1953) 
– Lakitelek, Kiss Gyula Pálné 
Lukács Margit (1943) – Szent-
endre, Makány Gábor (1943) – 
Jakabszállás, Berkes Imre György 
(1937), Garas József (1941) 
– Kiskunhalas, Szigeti József 
(1940) – Kunszentmiklós, Rozs-
nyai János (1944) – Csengele

ANYAKÖNYVI HÍREK
Hirdetés

TAVASZVÁRÓ KEDVEZMÉNYEK!
Új notebook, ingyenes beüzemeléssel:
HP 250 G8: Intel Core-i3 1005, 8 GB mem., 256 GB SSD, 
15,6”-os kijelző, Windows11, 3 év gar.
 Csak: 214.900 Ft
Felújított notebook, ingyenes beüzemeléssel:
Dell Latitude 5490: Intel Core-i5 8250, 8 GB mem., 
128 GB SSD, 14,1”-os kijelző, Win10/11, 2 év gar.
 Csak: 132.900 Ft!
Tavaszi kedvezményes SSD áraink, 
ingyenes beszereléssel!
256 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával:
 Csak: 9.890 Ft!
480 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
 Csak: 17.990 Ft!
960 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
 Csak: 32.990 Ft!

Új buszfordulót avattak Fülöpjakabon
Átadták Fülöpjakab új busz-
fordulóját február 18-án, 
szombaton. A beruházás ün-
nepélyes felavatását falusi 
farsanggal kötötték össze.

Bodor Sándor polgármester az 
átadó ünnepségen elmondta: a falu 
külterületén kiépített buszforduló 
megépítésével biztonságosabb lett 
a közlekedés a településen. A pro-

jekt megvalósítása az önkormány-
zat által megvásárolt területen, a 
Belügyminisztérium által kiírt pá-
lyázaton elnyert több mint 20 mil-
lió forint támogatásból vált lehe-
tővé. A létesítményt Vaits Tamás 
tervei alapján az Út-Ép-Ker 97 Kft. 
építette meg. Az átadási ünnepsé-
gen dr. Mák Kornél, a Bács-Kis-
kun Vármegyei közgyűlés alelnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
dr. Juhos Imre plébános áldotta 
és szentelte meg a buszfordulót.

Az átadást követően a faluházban farsangi mulatságra, 
este pedig retro diszkóra várták az érdeklődőket


