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Idén is meghozták a közeledő tavasz üzenetét Félegyháza köz-
tereire az első színpompás hírnökök: krókuszok pompáznak, nár-
ciszok, jácintok bontogatják tarka szirmaikat, felemelő látványra 
cserélve a tél szürkeségét. 

Két évvel ezelőtt indult az a 
kezdeményezés, aminek ered-
ményeként a Kossuth utca 12 
virág ágyásába – közöttük az 
öreg, védett platánok közé – ed-

dig több mint 100 ezer virág-
hagymát ültettek el. A cél olyan 
kollekció összeállítása volt, ami 
egyrészt jól illeszkedik a kicsit 
vad, természetközeli park han-

gulatába, másrészt hosszú virág-
zási időt nyújtva folyamatosan 
virágba borítja a sétányokat. A 
befektetett ráfordítás mostan-
ra beérett, és olyan élménnyel 
gazdagítja a félegyháziakat, ami 
kevés városlakónak adatik meg: 
gyakorlatilag márciustól májusig 
egymást váltva ontják virágaikat 
a jellemzően természetközelben, 

erdőkön, mezőkön honos tava-
szi hagymások. A sort a krókusz 
nyitja, őt követik a nárciszok, az 
erdei szellőrózsa, a csillagvirág, 
az erdei tulipán… új és új színek-
be öltöztetve a várost, mindany-
nyiunk örömére. Görög Anita a 
platánsor tövében pompázó ta-
vaszköszöntő látványt örökítette 
meg fotóján.

JÖN A TAVASZ

4.

Virágözönnel érkezik 
a tavasz Félegyházára

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 
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Ha egyetlen szóban kellene március idusának a lényegét, a 
márciusi ifjak vágyát megfogalmazni, az kétségtelenül a sza-
badság lenne. Jean-Jacques Rousseau szerint például nem az 
a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem 
kell megtenned, amit nem akarsz. De vajon ugyanazt jelen-
tette ez a szó az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseinek, mint a ma emberének? A fiatalnak, mint az idős-
nek? A városinak, mint a vidékinek? Ezúttal a szabadsággal 
kapcsolatos elképzeléseikről, vágyaikról kérdeztük a félegy-
háziakat, és arról, hogy ők mitől érzik magukat szabadnak. 

Keserű Be-
nedek (22): 
– Szerintem 
a szabadság 
egy olyan 
alapvető do-
log, amit 
semmi és 
senki nem 

tud elvenni tőlem. A függetlenség-
nek van egy felemelő érzése, ami 
erőt tud adni sok-sok helyzetben. 
Én legfőképpen a táncban és a ze-
nében tudom átélni az igazi felhőt-
len szabadság érzését. Nekem a 
szabadság egy belső indíttatás és 
így is élem a mindennapjaimat.

Papp Vivien 
(17): – Igazi 
k i v á l t s á g 
számomra, 
hogy megél-
hetem a sza-
b a d s á g o t , 
m i k ö z b e n 
sok ember-

nek nem adatik meg ez a lehető-
ség. Számomra a szabadság az, 
amikor azt csinálhatom, amit sze-
retnék, akkor, amikor szeretném. 
Az emberekkel való kapcsolat 
ápolása és megértése az igazi 
szabadság és kiváltság az 
életemben.

A m b r u s 
Andrea (18): 
– Megítélé-
sem szerint 
nem akkor 
szabad vala-
ki, ha azt te-
het, amit 
akar, kontroll 

nélkül, hanem akkor, ha olyan em-
berekkel van körülvéve, akikkel jól 
érzi magát, akiket szeret. Amikor 
az ember önfeledten nevethet a 
barátaival, a párjával, ha felvállal-
hatja nyíltan és megmutathatja, 
hogy ki is ő valójában, anélkül, 
hogy félnie kellene annak bármi-
lyen következményétől, nekem az 
a szabadság.  

G o m b á s 
Bende (20): 
– Számomra 
a szabadság 
nem más, 
minthogy a 
magam dön-
téseiért ön-
m aga m n a k 

felelek. Az én szabadságom 
mindaz, amiben láthatom a ke-
zem nyomát és részt vállalhatok 
benne. A fiatalságom a személyes 
szabadságom, hogy minden raj-
tam áll, vagy bukik. 

Samu Csilla 
(35): – A sza-
badság egy 
relatív foga-
lom. Szabad-
nak lenni és 
szabadságon 
lenni nem 
ugyanaz, bár 

sokan összemossák ezt a két dol-
got. Ha szabadságon vagyok, ak-
kor megcsinálom az elmaradt ott-
honi dolgaimat. Ha szabadnak 
akarom magam érezni, akkor elő-
veszek egy jó könyvet, olvasok, 
kikapcsolom az agyam, próbálom 
elfelejteni a hétköznapok gondja-
it. Szeretek minőségi időt eltölte-
ni a családommal, a barátaim-
mal. Csak akkor tud felszabadulni 
és szabad lenni az ember, hogyha 
feltöltődik pozitív energiákkal.

Körkérdés – Kinek mit jelent a szabadság?

Március idusa Félegyházán
Már március 14-én, kedden megkezdődött az 
1848-49-es forradalom és szabadságharcra, a 
modern parlamentáris Magyarország megszületé-
sére való megemlékezések sora Kiskunfélegyhá-
zán, ami március 15-én, szerdán a nemzeti ünnep 
és a szabad sajtó napja alkalmából rendezett ün-
nepséggel folytatódott. Lapzártánk miatt ezekről 
részletes beszámolót online felületünkön találnak 
olvasóink. Az alábbiakban Csányi József polgár-
mester ünnepi beszédének kivonatát olvashatják.

Mi is történt Pest-Budán 1848 idu-
sán? Nagyon röviden azt mondhat-
juk, hogy kellemetlen szemerkélő 
esőben lezajlott egy csendes forra-
dalom. És mi történt Félegyházán? 
Csak jó 10 nappal később – márci-
us 26-án – jutottak el a szállongó 
hírek városunkba, majd még az-
nap megszerveződött a „köz csend 
és rend” érdekében a Polgárőrség, 
mindössze 46 fővel. 

A csendes forradalomból aztán 
idővel a hazát védő szabadságharc 
lett, amelyhez először nemzetőrö-
ket, majd honvédeket toboroztak 
Félegyházáról is. 

Alföldi toborzó körútja során 
1848. október 6-án Félegyházára 
érkezett Kossuth Lajos, aki e 
helytől néhány méterre mondta 
el gyújtó hatású, lelkesítő beszé-

dét, amelynek első 
sorát a mai napig 
emlékként őrzik az 
itt élők nemzedék-
ről nemzedékre. 
Hogy is szól: „Üd-
vözlöm a csaták-
ban megbarnult 
haragos kunokat!” 
A Hattyúház előtt 
elmondott szó-
noklata miatt nem 
véletlenül zárták 
szívükbe a félegyháziak a nagy 
államférfit. 

Félegyháza mindvégig a magyar 
kormány mellett állt, katonákkal, 
katonák ellátásával, a háttér bizto-
sításával küzdött a szabadságért, 
a függetlenségért. És egy kiemel-
kedő katonát is adott a hazának e 

város. Boczonádi Szabó József 
őrnagyot, akit a szabadságharc 
bukása után halálra ítéltek, de 
szerencsére a sors más utat szánt 
neki. A félegyházi temetőben lévő 
síremlékére március 14-én tette le 
a város az emlékezés virágait. 

Kiskunfélegyházán az 1848-as 

eszmék keményen talajt fogtak és 
meggyökeresedtek, tovább éltek a 
polgárok szívében. Talán azzal a 
Kossuth beszéddel kezdődött, vagy 
inkább azzal, hogy Petőfi Sán-
dor neve örökre egybeforrt Fél-
egyházával? Nagy költőnk ugyanis 
eléggé egyértelműen hitet tett 
„szülővárosa” mellett. De a város 
is felvállalta nagy fiát, hiszen már 
1861-ben elkészült emléktáblája, 
igaz, felavatni csak a kiegyezés 
után lehetett. 

1867. október 13-án volt Fél-
egyházán az első Országos Pe-
tőfi-ünnepség, ezzel indult el, majd 
megerősödött az a Petőfi-kultusz, 
amelynek nyomán ma itt állhatunk 
nagy költőnk legszebb szobránál, 
amelyért ugyancsak megküzdöttek 
az akkori lelkes honfitársaink. 

Már régóta ezen ikonikus szo-
bor előtt gyűlünk össze mi félegy-
háziak e jeles alkalommal. Való-
színűleg megérezzük a szobor, az 
alkalom, s a hely ünnepi méltósá-
gát, a szabadság mámorát, de a 
közvetlenséget is. Mert kevés ked-
vesebb és meghatóbb látvány van, 
mint amikor a legkisebbek letűzik 
zászlóikat, rajzaikat, kokárdáikat a 
szobor lábához, megadva az ünnep 
alaphangulatát, amelyet aztán be-
tetőznek a szeretet jelei, a virágok, 
koszorúk sokasága. 

Fotó: Gubu Zoltán
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Te csak gyógyulj, Izabella! –  
már 4,5 millió forint adomány gyűlt össze
Ismét elképesztő összefogásra volt képes Félegyháza: a márci-
us 7-én megrendezett jótékonysági becsületkasszás sütivásáron 
több mint kétmillió forint gyűlt össze az akut limfoid leukémiával 
diagnosztizált kislány, Tamási Izabella javára.

Az eseményt – a Kiskunfélegyházi 
Tourinform iroda és Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzatának 
állandó támogatása mellett – Ko-
vácsné Nagypál Anita és Bajzák 
Andrea főszervezők fogták össze, 
miközben az önzetlen gesztus új 
és új közösségekben támasztotta 
fel a segíteni akarás igényét. 

A Szent Benedek PG 10/A osz-
tálya például – osztályfőnökükkel 
az élen – gofrisütést szervezett. 
Egyetlen tanítási nap alatt több 
mint 500 gofrit sütöttek meg és 
értékesítettek a tanulóknak. A 
gyűjtés eredményeként több mint 
300 ezer forinttal járultak hozzá a 
sütivásár sikeréhez. A Dél-100 Kft. 
is hasonlóképpen járt el: a cégen 
belül gazdára lelt házi sütemények 
árát, 200 ezer forintot nyújtottak 
át a nap folyamán a szervezőknek.

Az esemény fővédnöke, dr. Ónodi 
Izabella saját készítésű fánkokkal 
gazdagította a süteményválaszté-
kot. Kovács János cukrászmester 
és a Mirtusz Sütöde nagy mennyi-
ségben ajánlott fel édességeket. A 
Kossuth iskola és a Móra gimnázi-
um is kivette a részét a sütemény-
felajánlásból és Ottó Betti mesés 
mézeskalácsai is a választék részét 
képezték. Mellettük a gátéri asz-
szonyokra és Katonáné Rozmán 
Dórára is számíthattak ezúttal 
is a szervezők, de csatlakoztak a 
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság és a Marillen 
Kft. dolgozói is. Tovább gyarapítot-

ta az összeget a Matkói Szabadidő 
Sportklub elnöke, Török Tibor 
Zsolt által felajánlott, a magyar 
labdarúgó-válogatott által dedikált 
focilabda árverése is, amely végül 
100 ezer forintért talált gazdára.

Kovácsné Nagypál Anitától meg-
tudtuk, hogy a gyűjtésnek ezzel még 
nincs vége. A kihelyezett perselyek 
a Tourinform irodában, 
a Heni Virágszalon-
ban, a Sirius Clubban, 
a Torony ABC-ben, 
a Zolinho Egészség-
szigetben, a Nor-Bike 
Kerékpárszaküzletben, 
az Anno Kávéházban 
(Bubu teázó), a Cor-
so Divatban, a Wod 
Factoryban, a Center 
Gymben és a Dél 100 
Kft.-nél március végé-
ig elérhetőek lesznek, 
azokba további anyagi 
felajánlásokat várnak. 
Mindezek mellett még 
két városi esemény 
segíti Izabellát ebben 
a hónapban: a Paint-
ball és Airsoft Kis-
kunfélegyháza jóvol-
tából március 18-án, 
szombaton nyílt napot szerveznek, 
amelynek teljes bevételét felajánlja 
Besztercei Attila, valamint márci-
us 25-én, ugyancsak szombaton a 
Kiskunfélegyházi Motorsport Egye-
sület Enduro Cross Országos Baj-
nokság idénynyitó rendezvényén is 

adománygyűjtés és sütivásár lesz, 
Szabó János és Sziládi Róbert 
jóvoltából.

Tamásiné Szikora Bettina, Iza-
bella édesanyja elérzékenyülve be-
szél az elmúlt néhány hét történé-
seiről. Mint mondja, álmukban sem 

gondolták volna, hogy ennyi embert 
elér és megérint a sorsuk. Tőle tud-
juk, hogy eddig összesen – a sütivá-
sár 2.015.500 forintos összegével 
együtt – mintegy 4,5 millió forint 
adomány gyűlt össze. A kecskeméti 
Plazma Center jóvoltából csaknem 
430 ezer, a Krupa-Tóth Nikolett 
tetováló szalonjában rendezett jó-
tékonysági nap keretében több mint 
200 ezer, a Szivárvány Személyes 
Gondoskodást Nyújtó Intézmény 
dolgozói körében rendezett gyűj-
tésből majdnem 130 ezer forint 
gyűlt össze. Antal Ágnes 1250 ki-
logramm kupakot adott le Izabella 
javára, ennek az ára meghaladja a 
96 ezer forintot. Farkas-Almádi 
Angéla körmös és Szűcs Barba-
ra fodrász is gyűjtést szervezett 
szalonjában, és az édesanya egy-
kori Közgés tanárai, osztálytársai 
is adakoztak. Támogatás érkezett 
továbbá a Soha ne add fel LÁZÁR 
BENCE Közhasznú Emlékalapít-
ványtól, a Leukémiás Gyermekekért 
és Betegekért Közhasznú Alapít-
ványtól, valamint a Sorsocskák 
Alapítványtól is. Többen utaltak 
kisebb-nagyobb összegeket a csa-
lád bankszámlájára, és akadt, aki 
személyesen szerette volna átadni 
az adományát, velük az édesapa 
találkozott. 

– Minden támogatás hatalmas 
segítség számunkra, és megérin-
tett minket. Amikor megtudtam, 
hogy a sütivásáron több mint 2 
millió forint gyűlt össze, nem tud-
tam szóhoz jutni. Álmunkban sem 
gondoltuk, hogy ennyi törődésben, 
szeretetben, együttérzésben lesz 
részünk! Mindez rengeteg terhet 
vett le a vállunkról, és még több 
erőt adott. Izabellánknak már csak 
gyógyulnia kell” – üzeni a fiatal 
anyuka a kórházból.
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Virágba borult a különleges Magnolia-fasor
Az enyhe márciusi időjárás 
virágba borította a Nepomu-
ki Szent János-tér elején lévő 
11 darab kobusi liliomfát, egy 
mesebeli kerekerdő megkapó 
látványát nyújtva a rengeteg 
különös sziromcsoda alatt 
sétálónak. 

A liliomfák (Magnoliák) a legősibb 
virágos növények közé tartoznak, 
45 fás szárú faj tartozik közéjük. 
Többségük Ázsiából származik, 
sokuk lombfakadás előtt hozza 
többnyire illatos virágát. A kobusi 
liliomfa virágzása hazájában, Ja-
pánban, és szerte a világon a ta-
vaszt, ezzel együtt az újjáéledést 
hirdeti. Érdekessége, hogy a kevés 
mésztűrő liliomfa közé tartozik, 
tehát a mi meszes talajainkon is 
ültethető. 

Sokfelé látható szoliter díszfa-
ként, de így, csoportban ültetve, 

mint Félegyházán, ritkán talál-
kozhatunk vele. Most még kúpos, 

zártabb a lombozatuk, de idősebb 
korukra terebélyes koronát nevel-
nek majd. Ennek a kis facsoport-
nak érdekessége még, hogy mag-
ról szaporított egyedek, ezért nem 
teljesen egy időben virágoznak és 
virágjaik is észrevehetően külön-
böznek. Találhatunk rajtuk egy-
színű fehér, vagy rózsaszín árnya-
latú virágokat, és kétszínű, csíkos 
szirmúakat is. 

Ezeknek a fáknak a királynői 
virágpompája nemcsak az élet 
tiszteletét, a természet szépsé-
gét, hanem az otthon örömét is 
hirdeti, üzenve az alattuk járó-
nak: szeresd az életet! Hiszen 
múlik a tél, a tavasszal együtt 
pedig remény köszönt a világra, 
arra a világra, amiben mi otthon 
lehetünk, akár itt, a kiserdő lili-
omfái között.

Egy ember tragédiája: a Madách-dédunoka, Kuchinka Vilmos 
sorsa címmel Mayer László nyugalmazott pedagógus, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület tagja tartott előadást a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtárban március 2-án, csütörtökön. A 
népes közönség – közöttük a szép számmal megjelent egyko-
ri Kuchinka -tanítványok – részletesen megismerték a tragikus 
életutat, ami az 1914-ben született Kuchinka Vilmosnak ada-
tott. Az előadás részletesen kitért a Madách-vonalra, az elvesz-
tett vagyonokra, birtokokra, a felmenők nehéz helyzetére is. 

Mint elhangzott, Kuchinka Vilmos 
jogot tanult és úszott. 1937 nya-
rán, a Párizsban megrendezett 
főiskolai világbajnokságon 1500 
méter gyorsúszás második és a 
400 méter gyorsúszás harmadik 
helyezettje lett. 1945. decembe-
rében letartóztatták, majd 1946. 

április 24-én 10 év javító-nevelő 
munkára ítélték kémkedés mi-
att, terrorcselekmény lehetséges 
elkövetésének vádjával. A Szov-
jetúnióba került, ahol 8 évet töl-
tött. A tábor ideje alatt lelőtték, de 
csodával határos módon túlélte. 
Közkegyelemben részesítették és 

hazatért betegen, lefogyva, rossz 
egészségi állapotban, 40 évesen. 
Bal keze mutatóujja és hüvelykujja 
hiányzott. Lakását lebombázták, 
semmije nem volt. Mégis bizako-
dott és munkát keresett.

1959 nyarán egy véletlen folytán 
lett kiskunfélegyházi edző. A tör-
ténet szerint egy vonatút alkalmá-
val átszállás miatt lépett félegy-
házi földre. Mivel volt a következő 
vonat indulásáig két órája, elsétált 
az uszodába, ahol pont a Fáklya 
Sportegyesület úszóversenye zaj-
lott. Ott beszédbe elegyedett helyi 
edzőkkel és ez a néhány óra dön-
tötte el későbbi sorsát: letelepe-
dett városunkban, úszóedzőként 

tevékenykedett és tartalmas, nyu-
godt éveket töltött nálunk. 1961 
nyarán, Kiskunfélegyházán meg-
alakult a Fáklya Sportkör Úszó 
Szakosztálya 30 fiatal úszóval. 
Ebben az évben Kuchinka Vilmos 
megalapozta Kiskunfélegyháza 
sportéletében az addig annyira 
hiányzó úszósport jövőjét. Nagyon 
fiatalon, 50 évesen halt meg 1964 
szeptemberében.

Az előadás végén nyolc egykori 
Kuchinka-tanítvány visszaemlé-
kezését is meghallgathatta a kö-
zönség, akik szeretettel meséltek 
mesterükről. 

A versenyzők közül még most is 
hárman, mint szenior úszók rend-
szeresen versenyeznek: Ladányi-
né Petrezsejem Ilona, Farkas 
Judit és Ónodi László.

Kuchinka Vilmos – Vili bácsi – 
emlékére évenként megrendezik a 
róla elnevezett úszóversenyt.

Szülöttére emlékezett a város
Holló László festőművész életéről és munkásságáról emlékeztek meg 
városszerte március 6-án, a művész születésének 136. évfordulóján. A 
programsorozat első elemeként a Móra Ferenc Gimnázium falai között 
tartottak koszorúzással egybekötött ünnepséget, később megemléke-
ző beszélgetéssel és videóvetítéssel folytatódott az emléknap a Holló 
László Képzőművész Kör galériájában. Itt Rátkai Zsuzsanna köszön-
tötte a vendégeket, majd Szabó Ildikó művésztanár beszélt a Kossuth- 
és Munkácsy-díjas festőművészről, aki Kiskunfélegyházán született és 
élt 18 éves koráig. Végezetül a művész szülőházánál és mellszobránál 
rótták le tiszteletüket a szülőváros vezetői, a közintézmények képvise-
lői, diákjai, a közművelődési szervezetek tagjai, Holló László tisztelői.

Aki megalapozta Félegyházán 
az úszósportot
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Petőfi ma, diákszemmel 

Petőfi ma, diákszemmel címmel diáktalálkozót tartottak március 
2-án csütörtökön, a kiskunfélegyházi városháza dísztermében. 
Az eseményre a Bács-Kiskun vármegyei középiskolásokat hívták 
meg, ahol az előadások teltházas közönséget vonzottak. A Kis-
kun Múzeum szervezésében megvalósult konferencián szó esett 
Petőfi Sándor költészetéről, történelmi szerepéről, és nem utol-
só sorban, a mai korra gyakorolt befolyásáról.

Papp Vivien, kiskunfélegyházi di-
ákpolgármester beszédében meg-
fogalmazta diáktársai egyértelmű 
igényét arra vonatkozóan, hogy 

nagyon szívesen részt vesznek 
hasonló kulturális alkalmakon, 
ha az ő nyelvükön és igényeiknek 
megfelelően kínálják azt számuk-

ra. Arra ösztönzik a felnőtt prog-
ramszervezőket, hogy eszközeik 
felhasználásában legyenek bát-
rabbak. Példaként megemlítette 
a mémek, bögrék, vagy éppen az 
arckép-, illetve idézetnyomatos 
pólók elkészítését. Kitért arra is, 
hogy a XXI. századi világnak is 
szüksége lenne olyan egyedi és 
bátor figurákra, mint Petőfi Sán-
dor volt a maga korában. Beszéde 
zárásaként ösztönözte diáktár-

sait az álmaik megvalósítására 
és arra, hogy merjenek céljaikért 
küzdeni.    

Az iskolások feltevéseikben 
sorba vették, – ha ma élne Petőfi 
–, vajon milyen újkori előadómű-
vészeti ágat képviselne. Egyebek 
mellett elhangzott tippként a 
slammer, vagyis magyarul rap-
költész, aki a hétköznapi nyelvet 
eszközként használva gondolatéb-
resztő, ugyanakkor kritikus hang-
nemű művekkel fogná meg olvasó-
it, hallgatóit.

A diáktalálkozón részt vettek a 
Móra Ferenc Gimnázium, a Cons-
tantinum Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Technikum, 
Kollégium, a KSzC Kiskunfélegy-
házi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium, a 
kiskőrösi Petőfi Sándor Evangé-
likus Gimnázium és Szakgimná-
zium, a Bajai SZC Kalocsai Dózsa 
György Technikum és Kollégium, a 
Közgé – Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Kiskunfélegyházi Közgaz-
dasági Technikum, a Kecskeméti 
SZC Kandó Kálmán Technikum, a 
Kiskunfélegyházi Szent Benedek 
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum 
és Kollégium tanulói, a Kiskunfél-
egyházi Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat képviselői és az SZTE 
Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi Kar hallgatói.

 V. B.

Versillusztrációkat várnak a diákoktól
Félegyházi és petőfiszállási 
általános iskolák felső tago-
zatos tanulóinak alkotásait 
várják a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár és a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület Pe-
tőfi-versillusztrációs pályá-
zatára. Az alkotások beadási 
határideje június 9-e.

Rendszeresen hirdet rajzpályá-
zatot általános iskolásoknak a 
városi könyvtár és a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület. A fel-
hívásra idén – a Petőfi-emlékév 
tiszteletére – Petőfi Sándor bár-
mely verséhez készített illusztrá-
cióval lehet pályázni. 

A felső tagozatos tanulók 
maximum A/3-as méretű pá-
lyaművel nevezhetnek. A kép 
bármilyen technikával, például 
vízfestékkel, ceruzával, zsírkré-
tával készülhet. A paszpartuzott 
alkotás hátoldalán a választott 
Petőfi-vers címét, a pályázó ne-

vét, korát, iskoláját és elérhető-
ségét is fel kell tüntetni. Az al-
kotásokat a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár címére (6100 Kiskun-

félegyháza, Szent János-tér 9.) 
várják június 9-éig.

A legjobb alkotások készítői ju-
talmat kapnak, amelyet október 

7-én, szombaton 10 órakor adnak 
át a városi könyvtárban rendezett 
kiállításmegnyitón.

 G. E. 
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Újjászülető játszóterek

Jelenleg két tucatnál is több köztéri játszótér és testedzést segí-
tő eszközökkel felszerelt park található Kiskunfélegyházán. Ezek 
közül a legrégebbiek 17, a legfiatalabbak 2-3 évesek – tudtuk 
meg Juhász Lászlótól, a városüzemeltetési osztály vezetőjétől, 
akivel arról beszélgettünk, hogy miként gondoskodik a város 
ezeknek a folyamatos karbantartásáról.

– A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a félegyháziak szívesen, rend-
szeresen, és jellemzően rendelte-
tésszerűen használják a játszóte-
reket. Persze még a kifejezetten jó 
minőségű eszközök is kopnak, és 
– szerencsére ritkán, de – szándé-
kos rongálás is előfordul. 

A szakember elmondta: vala-
mennyi játszótér az EU-ban előírt 
– időnként bizony nagyon sarko-
san kialakított – biztonságossági 
szabályoknak megfelelően épült a 
városban. Ez a szabályozás nem-
csak az eszközök kialakításának és 
elhelyezésének módjáról rendelke-
zik, de meghatározza a fenntar-
tás és üzemeltetés módját is. Az 
eszközöket az üzemeltetést végző 
városfenntartó cég szakemberei 
két-három hetente átvizsgálják 
és javítják, háromévente pedig 
egy erre irányuló engedéllyel ren-
delkező független cég részletesen 
felülvizsgálja a játékokat és kör-
nyezetüket, majd a tapasztaltakat 
jegyzőkönyvben jelzi az üzemelte-
tőnek, aki gondoskodik a szüksé-
ges javításokról.  

Ezekre a nagyobb felülvizsgála-
tokra azért is szükség van, mert 

egyrészt a vonatkozó szabványo-
kat viszonylag sűrűn módosítják, 
másrészt a használatból eredő 
kopások mértéke gyakran csak így 
állapítható meg helyesen – foglalta 

össze az osztályvezető, hozzáté-
ve: a város játszóterein jelenleg 
is folynak munkálatok, amelyek 
a hároméves felülvizsgálat során 
feltárt hiányosságok, hibák javí-
tását szolgálják. A könnyebben, 
gyorsabban végezhető javítások-
kal már végeztek a szakemberek, 
de három játszótéren vannak még 
lezárt játszóeszközök. Mindhárom 
17 évvel ezelőtt épült, és mára a 
berendezések oly mértékben meg-

koptak, amikor már műszakilag és 
anyagilag is nagyobb lélegzetvételű 
javításra van szükség.

A Kalmár József utca végén lévő 
hálós mászópiramis kötélzete tel-
jes cserére szorul. A hálót szakirá-
nyú céggel kell legyártatni és felhe-
lyeztetni. Ennek egyeztetései most 
zajlanak. A tervek szerint ezzel a 
munkával együtt a padok is meg-
újulnak majd.

A Majsai úti lakótelep külső ját-
szóterén a kombinált mászóka hat 
darab körmart fenyőfa tartóoszlo-
pa korhadás miatt szorul cserére, 
velük együtt a régi mászókötelek 
helyére is újak kerülnek. A ját-
szóeszköz alatt műfű ütéscsillapí-
tó burkolat védi a gyerekeket. Ez a 
burkolat a csúszda leérkező helyén 
annyira megkopott, hogy egy négy-
öt négyzetméter nagyságú felü-
leten új ütéscsillapító burkolatot 
kell építeni. Jelenleg a javításokhoz 
szükséges anyagok beszerzése 
folyik.

A Dózsa György és az Attila utca 
között található játszóteret jellem-
zően a nagyobb gyerekek használ-
ják, ez helyenként az eszközökön 
is meglátszik. Nem kevés munkába 
kerül itt a rajzok, firkák eltünteté-
se, és a februári viharos szélben 
megrongálódott csúszdát is kicse-
rélik a felújítási munkák során. 

Nagy Ágnes városi főkertész-
től azt is megtudtuk, hogy a ter-
vek szerint a játszóeszközökkel 
együtt azok környezete, berende-
zései, növényzete is megújul. A 
munkákat várhatóan a tavasz vé-
gére fejezik be. 
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Képviselők munkában – dr. Réczi László

A délelőtti Móravárosban autózunk dr. Réczi Lászlóval. Az 1. számú 
választókörzet önkormányzati képviselője gyermekkora óta ismeri 
a városrész minden szegletét. Nemcsak végigkísérte, de meg is 
élte az itteni változásokat, a jobb és rosszabb időszakokat. Úgy-
szólván, mindenkit ismer és mindenki ismeri őt és családját. 

Csendes, már-már eseménytelen 
arcát mutatja a lakótelep: mozdu-
latlan a hinta a játszótéren, az uta-
kon visszafogott a forgalom. Itt-ott 
tűnik fel egy-egy kerékpáros vagy 
gyalogos, többnyire széles mosoly-
lyal intve felénk: „Szia, Lacika!” Az 
ügyvédként tevékenykedő kétgye-
rekes családapán, városatyán letö-
rölhetetlenül rajtamaradt a kedves 
becézés, hiszen a Laci megszólítás 
édesapját, az egykori ügyvédet, vi-
lágbajnok és olimpiai bronzérmes 
birkózót, képviselőt, alpolgármes-
tert, a város díszpolgárát illeti. 

– Megismerik az emberek a ko-
csimat, és ha mondanivalójuk, ész-
revételük van, megszólítanak. Én 
pedig nem bánom, mert így napra-
kész vagyok a körzet dolgaiban. Ha 
valami tudomásomra jut, azonnal 
tudom jelezni az illetékeseknek. 
Nagyon jó a munkakapcsolat a 
polgármester és a jegyző urakkal, 
bármilyen problémát felvetek, ké-
rést tolmácsolok, az önkormányzat 
szakemberei igyekeznek megol-
dást találni – magyarázza, miköz-
ben a Csanyi úton autózunk. 

A zöldfelületen vezető járdát és 
kerékpárutat mutatja, amit nagyon 
szeretne, ha rendbe raknának a 
kritikus szakaszokon. A járdalapok 
sok helyen elmozdultak, van, amit 
a fák gyökerei emeltek meg. Meg-
állunk a Csanyi út és Szilfa utca 
sarkán megépült új bölcsődénél. 
Az impozáns épület körül látszik a 
gondos kertészeti munkák nyoma, 
a facsemeték és az elvetett fűmag 
már a tavaszi sarjadásra készül. Ez 
a projekt az elmúlt időszak egyik 
legfontosabb beruházása nemcsak 
a körzetben, de a városban is. 

– Lassan nyílik a bölcsőde. Fon-
tos, hogy ne az úttesten kelljen ke-
rékpározniuk a szülőknek, amikor 
a városból hozzák a kicsiket. De 
ugyanez érvényes a Honvéd-pályá-
ra fociedzésre érkező fiatalokra, 
vagy a temetőbe, szociális otthon-
ba igyekvőkre – mutatja a több he-
lyen hepehupás szakaszt.  

A következő állomás a garázs-
sor. Útközben emlékeztet a képvi-
selő, hogy az itt elvezető útszakasz 
– amit nagyon sokan választanak 
kerékpárral vagy gyalogosan, fő-

leg a reggeli és délutáni órákban 
– régóta van nagyon rossz állapot-
ban. Mindössze 120 méter lehet 
a problémás táv, de a lakótelepet 
erről megközelítőknek sok bosszú-
ságot okoz. 

Miközben szemrevételezzük a 
néhol bokáig érő gödröket, Barta 
Lajossal találkozunk, aki társa-
ságban rója reggeli sétáját, hogy 
ellenőrizze: minden rendben van-e 
a környéken. 

– Ő az egyik legaktívabb segí-
tőm – mutatja be a képviselő, és 
már hallhatjuk is az aktuális elkép-
zeléseket. A lakók igényeit tolmá-
csolva Barta Lajos új napelemes 
világítótesteket szeretne egy sötét 
szakaszra és – mondja – ha elül-
tetnének itt néhány facsemetét, ők 
boldogan gondoznák új sétányu-
kat. Hozzáteszi: szemetes is kel-
lene. Réczi László meghallgatja a 
kérést, és ígéri, hogy megnézi, mit 
tehet. 

A lakótelepen sétálva, autózva, 
alapvetően rendezett, tiszta ut-
cákat látunk. A zöldfelület is gon-
dozott, ottjártunkkor éppen a fák 
metszését végezték.  

– Nem csak a panasz jut el 
hozzám, nagyon sok köszönetet, 
elismerést is kapok a lakosoktól. 
Értékelik, hogy haladnak a dolgok. 
Hol nagyobb, hol kisebb lépések-

ben… A Covid előtti időszak len-
dületesebb volt, hiszen sokkal jobb 
pénzügyi feltételek voltak az ön-
kormányzatnál is. Most az elszaba-
dult energiaárak szűkítik a fejlesz-
tési lehetőségeket, de amit tudunk, 
megteszünk. Úgy érzem, hogy 
szerencsés a körzetem, hiszen a 
költségvetés összeállításánál min-
dig kellő előrelátással voltunk, és 
a szükséges útfejlesztések doku-
mentációját elkészíttettük. Így – ha 
a szükséges összeg rendelkezésre 
áll – kezdődhet is a kivitelezés.  

A tennivaló persze sosem fogy 
el. Esedékes lenne a Platán utca 
páratlan oldalán és a Szegfű ut-
cában a járda felújítása, a Platán 
utca mögötti szervizút mentén jó 
lenne parkolóhelyeket kialakítani, 
és a szelektív hulladékgyűjtő szi-
get is rendszeresen felhívja magá-
ra a figyelmet. Szerencsére, min-
dig akadnak, akik pénzt, munkát 
nem kímélve kiveszik a részüket 
szűkebb környezetünk szépítésé-
ből. Nemrégiben például az Orgo-
na utcán alakított ki parkolóhelye-
ket az egyik lakó saját költségén, 
az önkormányzattal egyeztetve. 
Biztatok mindenkit a járdaépíté-
si támogatás igénybevételére is, 
mert ha összefogunk, gyorsabban 
érünk el eredményeket – mondta 
a képviselő. T. T. 
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Öveges László fotográfiái a könyvtárban 
Látszat és valóság címmel nyílt meg Öveges László Pro Archi-
tectura-díjas építész, fotóművész kiállítása a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárban március 8-án, szerdán. A félegyházi születésű 
alkotó munkáit Kis-Czakó Imre, a Wesel Hugó Fotókör vezetője 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 

Öveges László 1957-ben született 
Kiskunfélegyházán, itt töltötte ál-
talános és középiskolai éveit is, 
majd a BME Építészmérnöki ka-
rán szerzett diplomát, 1980-ban. 
Csalájával Kecskeméten él, saját 
építészirodát vezet, számos je-
lentős épület tervezője. 1985 és 
1990 között és 2009-től napjainkig 
Kecskemét főépítésze. Barátjával 

és alkotótársával, Király Lász-
ló Györggyel 2004-ben alapítják 
meg a Király és Öveges Fotókört, 
innen számítható tudatos fo-
tográfiai munkássága. 2007-ben 
nyert felvételt a Magyar Fotóművé-
szek Szövetségébe. Festői hatású 
képein kedves témáit, a Balatont, 
fákat, tárgyak, fények, gondolatok 
kapcsolódását, viszonyát ábrázol-

ja. Absztrakt képi 
világában a látszat 
és a valóság kéz a 
kézben jár.

Kis-Czakó Imre 
szerint Öveges 
László szenvedé-
lyes fotós, akinek 
munkáin a módo-
sult tárgyak igazi 
fotós szeméről, fo-
tográfiai világáról 
árulkodnak. 

– Nemcsak egy-
szerű fotók ezek, 
amelyek dokumen-
tarista módon, 
hűen másolják a 
valóságot, hanem 
komoly művészeti 
alkotások, a mű-
vész játékosságát, a művészeti 
tevékenység alkotóörömét sejt-
hetjük a képek létrejötte mögött. 
Az alkotásokon szereplő tárgyak 
plusz jelentést kapnak: raklapok 
válnak nagyvárosok felhőkarcoló-
ivá, lámpa válik teliholddá, vagy 
a víz játékának köszönhetően egy 
elektronmikroszkópos felvételt 
láthatunk egy neuronról – mondta 
Kis-Czakó Imre.

Öveges László mindenekelőtt 
köszönetet mondott, amiért le-
hetősége nyílt szülővárosa kö-
zönségének bemutatni munkáit. 
A fotográfiáról, mint a művészi 

kifejezés gazdag, színes eszközé-
ről beszélt, ami – az ő világában 
– kéz a kézben jár a festészettel. 
„Úgy, mint a látszat és valóság” 
– fogalmazott. 

– Mind a két esetben a vizu-
alitással, a látható dolgokkal 
foglalkozunk és ezeket a látható 
dolgokat óhajtja mindkét művé-
szi megközelítésmód ábrázolni, 
szűrni, újragondolni, új rendszerbe 
foglalni és a képek világának kétdi-
menziós keretébe, síkjába feszíteni 
– mondta az alkotó.

A tárlat április 14-éig 
látogatható. 

A zene egyidős az emberiséggel. Érzelmeket fejez ki, hat a hangu-
latunkra. Zenét hallgatunk, amikor boldogok vagyunk, ha érzelmi 
nehézségeket kell megoldanunk, vagy csak szeretnénk kikap-
csolódni. Kutatások igazolják, hogy a hangszereken való játék 
pozitívan hat mentális és fizikai egészségünkre. A zene nyelvét 
mindenki megérti attól függetlenül, hogy milyen az anyanyelve, 
vagy a képzettsége. 

Sevecsek Béla hangszerkészítő 
tongue paneneket, vagyis nyelves 
dobokat készít több mint tíz éve. 
Az eredetileg kecskeméti mester 
korábban magasépítő technikus-
ként dolgozott. Munkája során 
olyan anyagismereti tudásra tett 
szert, aminek segítségével tö-
kélyre fejlesztette e hangszerek 
gyártását. Jelenleg Kiskunfélegy-
háza és Bugac között egy tanyán 
lakik családjával, és már csak 
szenvedélyének, a nyelves dobok 
gyártásának szenteli az életét. 

Hangszerbemutatókat tart az in-
terneten és személyes konzultáció 
is kérhető tőle. Beszélgetésünk 
során magam is kipróbálhattam a 
hangszert, ami erőteljes, de csep-
pet sem tolakodó hangjával en-
gem is megérintett. A különleges 
eszköz kézzel, vagy akár dobverő-
vel is zenére bírható. 

– Kérlek, magyarázd el, 
miben rejlik a hangszer 
különlegessége!

– Ez egy viszonylag új típusú 
hangszer. A 2000-es évek elején 

egy svájci házaspár fejlesztet-
te ki a tongue pan elődjét, amit 
handpan-nek, vagy hang drum-
nak hívnak. Gyorsan híre ment 
az újdonságnak és nagy lett rá a 
kereslet. Azonban a házaspár ezt 
nem tudta olyan tempóban kielé-
gíteni, mint ahogy igény lett volna 
rá. Arról nem beszélve, hogy ki-
fejezetten költséges volt az elő-
állítása. Alternatív megoldásként 
egy amerikai férfi tartályokból 
elkezdte lemásolni. Ekkor szüle-
tett meg a tank drum, vagy steel 
tongue drum (acélnyelves dob), 
ami abban különbözik az eredeti 
találmánytól, hogy nem kézi ko-
vácsolással, süllyesztett eljárás-
sal építik bele a hangok helyét, 
hanem az acélba vágott nyelvek 
rezgése adja a különböző hango-
kat. A steel tongue drum tovább-
fejlesztett változata a tongue 
pan, ahol már az egyes hangok 
felharmonikusait is behangolják. 
Kézzel, vagy dobverővel játszha-

tunk rajta. Tulajdonképpen sem-
milyen zenei előképzettség nem 
kell hozzá. 

– Te mikor találkoztál a hang-
szerrel, és hogyan kezdted el 
gyártani?

– Körülbelül tizenöt éve talál-
koztam először a handpanekkel. 
Megtetszett a hangzása, de any-
nyira elérhetetlennek tűnt a be-
szerzése, hogy eszembe jutott: 
a szakmai jártasságommal akár 
bele is vághatnék a készítésé-
be. Megvolt hozzá a műszaki és 
az anyagismeretem is. Hosszú 
kísérletezés során handpant vé-
gül sajnos nem sikerült készíteni, 
viszont elkészültek az első saját 
nyelves dobjaim. Több mint tíz 
évvel ezelőtt kezdtem bele, előtte 
építésvezetőként, majd egy rög-
zítéstechnikai szaküzletben el-
adóként dolgoztam. Az évek alatt 
kitapasztaltam mind az anyagok, 
mind az eszközök tekintetében a 
legjobb kombinációt. Régen szé-

A lélek zenéje
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nacélból gyártottam és festéssel 
előztem meg a korrodálódást, 
de sajnos, ez a hangzás rovásá-
ra ment. Ma már rozsdamentes 
acél az alapanyag, ami időtálló, 
strapabíró és lézergravírozással 
egyedivé tehető. Mivel különleges 
termékről beszélünk, pontos ter-
vezés és kivitelezés után lehet el-
kezdeni a hangszer elkészítését, 
ami hozzávetőlegesen egy hetet 
vesz igénybe.

– Kik a megrendelők?
– Szinte a világ minden tájára 

adtam már el hangszert a legkü-
lönfélébb embereknek. Sokaknak 
azért szimpatikus, mert semmifé-
le előképzettség nem szükséges a 
használatához. Gyorsan megtanul-
ható a megszólaltatása, a hangja 
nyugtatja a lelket. Manapság, a 
felgyorsult világ vibrálása miatt 
szükségünk van az elcsendesedés-
re, kikapcsolódásra. A zene ebben 
sokat tud segíteni. 

 V. B. 

Négyrészes film készült a huszárok életéről
Négyrészes film készült a kis-
kunsági huszárok mindennap-
jairól. A sorozat a Kiskunság-
ban katonai hagyományokat 
ápoló közösség életét mutatja 
be. A Huszárok nyomában című 
alkotás nyomán közelebbről 
megismerkedhetünk a kis-
kunfélegyházi, kiskunmajsai, 
kerek egyházi és a jászszent-
lászlói huszár bandériumok 
életével, szokásaival. A rész-
letekről Dózsa Tamás Károlyt, 
a film ötletgazdáját kérdeztük.

A huszárok olyan lóra termett 
bátor katonák voltak, akiknek jel-
legzetes viselete a huszárcsákó, a 
mente, a kard, a sarkantyús csiz-
ma és a kackiás bajusz volt. Meg-
határozó szerepet töltöttek be az 
1848-1849-es forradalom és sza-
badságharc idején.

Dózsa Tamás Károly nyolc éve a 
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Isko-
la és Kollégium lótenyésztő szak-
tanára. Már egészen kicsi korától 
kezdve vonzották ezek a hatalmas 
állatok, hiszen apja, Dózsa Károly, 
a Határőrség Kiskunhalasi Lovas-
iskolájának parancsnoka volt. A 
pedagógus elmondta, hogy bár a 
hivatásos katonai szolgálat nem 
szerepelt a terveiben, de a lovak 
iránt érzett szeretete meghatároz-
ta a pályaválasztását. Néhány évig 

lótenyésztőként is tevékenykedett, 
jelenleg a tanítás mellett méhé-
szettel foglalkozik.

– Mik voltak a filmsorozat 
megszületésének előzményei?

– A Félegyházi Kiskun Huszár 
Bandériumot Ván Jenő jászkun 
főkapitány alapította körülbelül tíz 
évvel ezelőtt. Az elmúlt években a 
társaság aktivitása csökkent. Mint 
nem régen megválasztott elnök, 
szeretném a bandérium tagjaival 
együtt a lovas társadalmat, a ha-

gyománytiszteletet és a huszársá-
got bemutatni a fiatalabb generáció 
számára. Öröm lenne számunkra 
összefogni azokat, akik érdeklőd-
nek a katonai hagyományőrzés és 
a közösségi élmények iránt.

– Ezt hogyan képzelnék el?
– Meglátásom szerint egyre 

többen szimpatizálnak a népha-
gyományok ápolásával. Sokan úgy 
gondolják, hogy az idő és a pénz 
hiánya miatt csupán távoli szem-
lélői lehetnek ennek a világnak. 

Tudjuk, hogy a lótartás és a felsze-
relések beszerzése bonyolult és 
igencsak pénzigényes, de az egye-
sület ebben is tud segíteni, ugyanis 
folyamatosan keressük a pályázati 
lehetőségeket.

–  Miről szól a film?
–  A Kiskunságban katonai ha-

gyományokat ápoló közösség 
életét mutatjuk be négy részen 
keresztül. A Huszárok nyomában 
című alkotásban közelebbről meg-
ismerkedhetünk a helyi Kiskun Hu-
szár Bandérium, a Majsai Huszár 
Bandérium, a kerekegyházi Bács 
vármegyei Huszárbandérium és 
Tüzérüteg Egyesület, valamint a 
jászszentlászlói Szépe Ferenc ha-
gyományőrző huszár életével.

– Kaptak segítséget a film 
elkészítéséhez?

– Igen, az Agrárminisztériumtól 
és a Hungarikum Bizottságtól.

– Hol szeretnének legköze-
lebb bemutatkozni?

– A közeljövőben minél több 
városi rendezvénybe szeretnénk 
bekapcsolódni.

– Hol tekinthető meg a 
filmsorozat?

– A legnagyobb videómegosztó 
honlapján, illetve a későbbiekben 
az erottisztesseget.hu honlapon.

Bővebb tájékoztatás és je-
lentkezési lehetőség az aláb-
bi e-mail címen kérhető:  
felegyhazihuszar@gmail.com
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Pálosszentkúton járt Arnold  
Chrapkowski pálos generális
Petőfiszállás–Pálosszentkút vendége volt a lengyel Arnold Chrap-
kowski pálos generális. A rendfőnök hivatalos látogatásának 
célja, hogy megismerje a kolostorok közösségi életét, a helyi 
lelkipásztori szolgálatot, betekintsen az adminisztrációs és gaz-
dasági ügyekbe. A generálist Szász János, Petőfiszállás polgár-
mestere köszöntötte március 7-én, kedden. Az eseményen jelen 
volt és tolmácsolt Balla Barnabás pálos plébános.

A látogatás kapcsán megtudtuk, 
hogy régről él a szerzetesek köré-
ben ennek a gyakorlata az egyház 
és a rend törvényei szerint. A ge-
nerálisnak egy hatéves ciklus alatt 
kétszer kell végiglátogatnia az ösz-
szes pálos kolostort. Jelenleg 17 
országban, 70 feletti a kolostorok 
száma, így az utazások komoly 
szervezést igényelnek. Sajnos van-
nak külső tényezők, mint a Covid, 
vagy jelen esetben a háború, ami 
nehezíti a mozgást, a feladatok 
végrehajtását. 

A rendfőnök elárulta, hogy a 
hivatalos látogatásának célja a 
közösségi élet, a lelkipásztori 
szolgálat, az adminisztrációs és 
gazdasági ügyek megismerése a 
kolostorban, mindezek mellett pe-
dig a minden szerzetessel, egyesé-
vel elbeszélget az itt töltött napok 
alatt. Hozzátette: az elmúlt négy 

hónap nagyon intenzíven telt szá-
mára, hiszen Ausztráliában, az 
Egyesült Államokban, Lengyelor-
szágban és Magyarországon is járt 
és mindezek mellett a mindennapi 
feladatokat is el kell látnia.

Hangsúlyozta, hogy a pálos rend 
gyökerei Magyarországon vannak, 
Boldog Özséb alapította azt. Ta-
pasztalatai szerint a Covid nagy 
változást hozott az egész világon 
és hazánkban is. A veszteség na-
gyon nagy volt, több rendtársukat 
is elvesztették és úgy véli, eltávo-
lodtak az emberek egymástól és 
Istentől. A pálosok feladata, hogy 
összegyűjtsék az embereket, hogy 
aztán újra Istenhez tudjanak köze-
líteni. Az egyházat egy családhoz 
hasonlította, ami bár nem vérsze-
rinti kapcsolatokon alapul, de csak 
közösségben lehet igazán ereje. 
A közös erő az Istenbe vetett hit. 

Feladatuk a nyitottság azok felé is, 
akik nem hívők. A kisközösségek 
erejét hangsúlyozta, amiből az-
tán a nagyobb egész kialakulhat. 
Említette a gyalogos és motoros 
zarándoklatokat, amelyeken hívők 
és nem hívők is ugyanúgy részt 
vesznek, a lényeg, hogy együtt 
legyenek, hogy megismerjék egy-
mást, ezáltal tudnak segíteni is 
egymásnak. 

A médiával való kapcsolatról 
elmondta, hogy lehetőségnek te-
kintik a pálosok is. Bármely or-
szágban jár a 17 közül, azt látja, 
hogy az atyáknak jó a kapcsolatuk 
a médiával. Megtudtuk, hogy Len-
gyelországban külön rádióadót és 
újságot tartanak fent. Mindezek 
mellett a fiatalok megszólításának 
céljából is Facebook- és Twitter-ol-
dalaik vannak, ahol információkat, 
értékrendet tudnak közvetíteni.

Beszélt a lengyel-magyar törté-
nelmi múltról, a két nemzet közti 
barátságról, a pálos szellemiség-
ről. Utóbbi kapcsán kifejtette, hogy 
a pálos lelkiség Magyarországon 
kezdődött. Ez a lelkiség akkor a 
remeteséggel kapcsolódott össze, 
azóta a történelem folyamán vál-

tozásokon ment át. Mégis már Bol-
dog Özséb idejéből is látható, hogy 
a remeték nyitottak voltak mindig 
azok felé, akik felkeresték őket. Ez 
máig megmaradt, csak más for-
mában. A lelkipásztori munka mel-
lett a pálosok nyitottak a világra, 
erre az egyház is felszólítja őket. 
Ez a fajta lelkiség mélyen gyökere-
zik bennük. Ahogy fogalmazott:

– Nekünk erre nagyon oda kell 
figyelni, hogy mi legyünk jelen a 
világban, de azt nem engedhetjük 
meg, hogy a világ költözzön be-
lénk, és az irányítson bennünket. 
Akik eljönnek ide, azok megtalálják 
az erőforrást.

Floridai kolostorukban egy helyi 
hölgy fogalmazta meg nekik azt, 
hogy a pálos lelkiség az, hogy kö-
zel tudnak kerülni az emberekhez. 
A generális megerősítette, hogy a 
közelségnek kell megvalósulnia, 
nem az elszakadásnak.

Végezetül megtudtuk, hogy Uk-
rajnában, Mariupolban is volt egy 
rendházuk, amit sajnos a háború a 
földdel tett egyenlővé. Ukrán pálos 
atyák kényszerültek menekülni az 
oltáriszentséggel. A 17 országban, 
ahol pálos kolostorok találhatók, 
többször volt már háborús hely-
zet. A béke iránti vágy és felhívás 
nemcsak az orosz-ukrán háború 
óta, hanem hosszú évek óta fontos 
témája és küldetése a rendnek.

 Z. A. 
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Félegyházi fiatal az állatok jogaiért
A Veganuár kihívás 
magyarországi elindí-
tója, a Prove.hu vegán 
magazin tulajdonosa, 
a 271 ezer követővel 
rendelkező Csir Kevin 
Facebook-oldal atyja, 
a 25 éves kiskunfél-
egyházi Vida Raul. Az 
állatok kizsákmányo-
lása ellen 17 éves 
kora óta tevékenyen 
fellépő aktivistával 
a vegán létről, ter-
veiről és egy lehet-
séges szebb jövőről 
beszélgettünk.

A vegetáriánus étrend 
és a vegán életmód kö-
zött nagyon nagy kü-
lönbség van – tudtuk 
meg. Ha valaki vegetá-
riánus étrendet követ, 
akkor a húst és húsipari 
melléktermékeket mellőzi az ét-
rendjéből, ebbe természetesen a 
hal is beletartozik. A veganizmus 
sokkal összetettebb dolog: egy 
életmód, ami kiterjed az ételen kí-
vül a mindennapokra is. Beleértve 
a kozmetikumokat, a ruházkodást, 
a szórakozás formáit is, vagyis a 
vegán életmódot követők nem jár-
nak cirkuszba, tropicariumba sem, 
nem vesznek részt ott, ahol az ál-
latok bármilyen formában is, de 
árucikként jelennek meg. Az élet-
forma lényege, hogy olyan megol-
dásokban gondolkodik, amelyek 
semmilyen szinten nem ártanak 
az állatoknak. Raul hangsúlyozta: 
a veganizmus nem szélsőséges. 
Egészen apró dolgokkal el lehet 
kezdeni. 

Magáról elárulta, hogy 17 éves 
koráig húsevő volt, bár nem szá-
mított a nagyevők közé: a rántott 
hús, bolognai spagetti és hambur-
germenün túl nem igazán evett 
meg semmit. Nevetve hozzátette: 
most vegánként egyetlen étkezé-
se is változatosabb, mint az első 
17 éve általában. Egy sokkoló vi-
deó váltotta ki belőle a reakciót, 
aminek nyomán úgy döntött, hogy 
többé nem kíván húst fogyaszta-
ni. Borzalmas körülmények között 
tartott vágóhídi állatokat mutattak 
be a kisfilmben, a látottak örök-
re megváltoztatták az állatokhoz 
fűződő viszonyát. Először csak 
a húst utasította el, majd amikor 
mélyebben beleásta magát, és 

megismerte az állatok iparban 
betöltött szerepét, akkor már 
sokkal többet jelentett az új élet-
forma a pusztán húsmentes min-
dennapoknál. Fél évvel a látottak 
után megszületett a Csir Kevin 
nevű Facebook-oldal, ahol olyan 
tartalmakra helyezte a hangsúlyt, 
amelyek felnyithatják az emberek 
szemét arra, hogy a jelenlegi hely-
zet tarthatatlan. Hangsúlyozta: 
ha valaki a látottak után úgy érzi, 
hogy érző, gondolkodó lényeket 
nem kíván többé semmilyen for-
mában sem bántani, akkor az már 
megértette a veganizmust.

A tojással kapcsolatban elmond-
ta, hogy – bár hazánkban szeren-
csére ezt nem alkalmazzák – de 
a tojásiparnak van egy nagyon ke-
gyetlen gyakorlata szerte a világon, 
hogy a hímivarú csirkéket élve be-
darálják néhány napos korukban, 
hiszen haszontalannak számítanak 
a tojás tekintetében. A veganizmus 
szerint nem lehet az állatokat áru-
cikknek tekinteni és a kistermelői 
baromfitartás is további igényeket 
támaszt: több tojás kell, ami na-
gyobb hozamot eredményez.

Nem könnyíti meg a kommuni-
kációt az emberek felé az, hogy a 
magyar konyha, a gasztronómia 
hosszú évek óta húsközpontú. 
Ünnepek alkalmával, a hagyo-
mányainknak megfelelően állati 
eredetű termékeket fogyasztunk. 
Raul nagyon fontosnak tartja ki-
emelni, hogy a vegánok nem 

elvenni akarják ezeket a hagyo-
mányokat, csupán párbeszédre 
hívnak mindenkit, olyan alterna-
tívákat megmutatva, amelyekkel 
a legkevesebb kárt okozhatjuk az 
állatvilágban a szokásaink által. 
Szerencsére, minden ételnek ma 
már van húsmentes helyettesítő-
je, már a magyar gyártók is kivá-
ló minőséget tudnak piacra vinni 
húsmentes alapanyagok tekinte-
tében. Húsevők véleménye alapján 
is nagyon finom, ízletes termékek 
lehetnek ezek. Pusztán minimális 
nyitottságot igényel, hogy valamit 
kipróbáljunk. 

Raul indította el hazánkban a 
Veganuár nevű kihívást, amelynek 
lényege, hogy január 1-jétől egé-
szen a hónap végéig a csatlakozók 
kipróbálják a vegán életmódot. 
A résztvevőket részletes útmuta-
tókkal, receptekkel, filmekkel és 
konyhatippekkel segítik, megmu-
tatva nekik az életmód sokszínű-
ségét, előnyeit, egyszerűségét, 
lehetőségeit. Megtudtuk, hogy idén 
is rekordot döntöttek: 27 214-en 
csatlakoztak a kihíváshoz, az évek 
során pedig már több, mint 80 ezer 
magyar. Természetesen nemcsak 
januárban, hanem egész évben el-
kezdhető, amivel több ezren szok-
tak is élni. 

A programban résztvevők több 
pozitív visszajelzést is adtak a 
tapasztalt változásokat illetően: 
szebb lett a bőrük, jobban aludtak, 
csökkenthették a szedett gyógy-

szereiket, energikusabbak lettek. A 
program végeztével a válaszadók 
83 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
valószínűleg vagy kifejezetten ve-
gán szeretne lenni a jövőben.

Az évek alatt létrejött az Empá-
tia Sztori, egy nonprofit szervezet, 
ami ernyőszervezetként foglalja 
magába a Csir Kevint, a Prove.
hu-t, a Veganuár kihívást, illetve 
már saját tevékenységgel is bír: 
előadásokat tartanak iskolákban, 
valamint vegán ételeket osztanak 
kórházakban, iskolákban, idősott-
honokban. Raul hozzátette: 10 ezer 
adag étel kiosztása a vállalásuk, 
jelenleg a felénél tartanak.

Végezetül elmondta, hogy elvi-
tathatatlan tény és összhang van a 
kutatók között is abban, hogy nagy 
baj van. Nem fenntartható az élel-
mezési rendszerünk hosszú távon. 
Ha mindenki növényi étrenden 
élne, akkor 75 százalékkal keve-
sebb földterületre lenne szüksé-
günk, így a feleslegessé váló terü-
leteken újra erdősíteni lehetne. Az 
Our World in Data kutatása alapján 
a növényi étrendre váltással 10 
milliárd embert lehetne táplálni. 
Egyetlen hónapig tartott vegán 
étrenddel 37 700 liter vizet spó-
rolhat egyetlen személy és 9-30 
közötti állati életet menthet meg, 
ha egy hónapig nem eszik húst. 
Elképesztő számok ezek, kommu-
nikációt igényelnek. Sokkal többet 
és gyakrabban, mint eddig.

 Z. A. 
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Mi lesz veled, gyorsírás?
Hartyániné Barta Judit, az írás 
mestere: gyors- és gépírást 
tanít a Közgében, könyvet írt, 
villámolvasást oktat… Judit 
maga is a Közgé – Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Kiskun-
félegyházi Közgazdasági Tech-
nikumban érettségizett, majd 
Nyíregyházán szerzett diplo-
mát magyar nyelv és irodalom, 
illetve gyors- és gépírás szak-
irányon. A főiskolai végzettség 
megszerzése után visszatért 
alma materébe, ahol azóta is 
tanít. Három lány édesany-
ja, szabadidejében szívesen 
horgol.

– Az elmúlt évek technikai újí-
tásai megváltoztatták az írás-
hoz és az olvasáshoz fűződő 
viszonyunkat. Hogyan látod ezt 
te szakemberként?

– Manapság a legtöbb munkahe-
lyen számítógépes munkavégzésre 
is szükség van. Emiatt a gépírás-
ra véleményem szerint alapvető 
szüksége volna a legtöbb ember-
nek, mert a tízujjas vakon gépelés 
birtokában sokkal egyszerűbben 
lehet ellátni ezeket a feladatokat. 
A helyes és pontos gépelés nagyon 
összetett folyamat eredménye. 
Egyszerre több mindenre kell fi-
gyelni, így például a helyesírásra, 
illetve a tartalomra. A gyorsírás 
már kicsit más megítélés alá esik. 
A számítógépek térhódítása miatt 
egyre kevesebbet körmölünk kéz-

zel. Vannak olyan országok, ahol 
már nem is tanítják a folyóírást 
az iskolákban. Ez valahol szomo-
rú tény, de bizonyosan eljön az az 
idő is, amikor már mi sem fogjuk 
tanítani a gyorsírást a szakmai 
iskolákban. Kikopik a kézzel való 
jegyzetelés.

– Mi fogott meg a gyors- és 
gépírásban?

– Már egészen kicsi koromban 
lenyűgöztek a billentyűzetek. Min-
dent ki kellett próbálnom, meg is 
kellett nyomkodnom. A középisko-
lás éveim alatt rendőrtiszti főisko-
lára készültem, viszont negyedik 
évfolyamosként OKTV-t nyertem 
magyar nyelvből. Tanáraim is ösz-
tönöztek ebbe az irányba, hiszen 
a helyesírás tudása ebben a szak-
mában elengedhetetlen. Volt sze-
rencsém Isztambulban részt venni 
egy világversenyen, ahol második 
helyezést értem el. Később letet-

tem a magas fokú gyorsírásvizs-
gát, aminek megléte szükséges a 
parlamenti ülések dokumentálá-
sához. Egy lendületesen író ember 
40-50 szót jegyez le egy perc alatt, 
míg az országházban dolgozóknak 
350-400 szót kell teljesíteni.

–  A gyorsírás során nem a 
klasszikus ábécé betűit hasz-
náljuk, hanem különböző jele-
ket. Hogyan épülnek fel így a 
mondatok?

– A gyorsírás egy speciális, a 
beszélt szöveg valós idejű lejegy-
zetelésére kifejlesztett rendszer. 
A gyorsírás írásmódjai nagyban 
eltérnek a mindenki által használt 
folyóírásétól. Betűi egyszerűb-
bek és rövidítéseket tartalmaz-
nak. A következő elemekből áll: 
kör, kampó, hurok. A folyóírás is 
használja ezeket a részeket, de 
bonyolultabb kapcsolatokban. A 
gyorsírás jelképes jelöléseket al-

kalmaz, vagyis a magánhangzókat 
az esetek többségében a mással-
hangzók elhelyezésével, egymás-
hoz való viszonyával, módosításá-
val fejezi ki. Van, hogy csak a szó 
első felét írjuk le, a többit elhagy-
juk, mégis tudjuk mit szerettünk 
volna papírra vetni. A gyorsírás 
szabályai követik a magyar nyelv 
törvényszerűségeit, sajátossága-
it, mint például a betűk gyako-
riságát, a hangrend szabályait, 
a nyelvtani összefüggéseket. Az 
országban egy helyen, a Nyíregy-
házi Egyetem Ügyviteli Intézeti 
Tanszékén képeznek gyors- és 
gépírástanárokat. 

– Nem régen jelent meg egy 
szakkönyved a levelezési isme-
retekről. Kérlek, mesélj róla!

– Utoljára körülbelül húsz évvel 
ezelőtt jelent meg szakkönyv a té-
mában. Az elmúlt időszakban több 
minden változott, alakult a mai kor 
követelményeihez. Úgy éreztem 
– ezt a szakmai követelmények is 
alátámasztották –, hogy szükség 
lenne egy szakirodalomra, amely-
nek átolvasásával, tanulmányo-
zásával nemcsak egy tankönyvet 
kap az ember, hanem egy man-
kót is annak érdekében, hogy az 
alapvető szerkesztési, helyesírási, 
kommunikációs formák alkalma-
zásával igényes írásokat adjunk ki 
a kezünkből. Bízom benne, hogy a 
gyakorlati példák segítségével si-
került egy olyan könyvet összeál-
lítani, amit kedvvel vesz a kezébe 
mindenki és még sincs tankönyvi 
benyomása. 

 V. B. 

Félegyházán mérték össze tudásukat a legjobbak 
A Déli ASzC Kiskunfélegyházi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Technikum Szakképző Iskola 
és Kollégium adott helyet idén a 
hentes és húskészítmény-készítő 
Országos Szakma Kiváló Tanuló-
ja Versenynek március 12. és 14. 
között. A háromnapos esemé-
nyen a versenyzők számot adtak 
elméleti és gyakorlati tudásukról 
is. Az iskola húsipari tanüzemé-
ben és mintaboltjában többek 
között vágás, csontozás, húské-
szítmény-készítés, értékesítés és 
szakmai beszélgetés volt a feladat. 
A 12 versenyző közül négyen Kis-
kunfélegyháza, a többiek Nyíregy-
háza, Debrecen, Budapest, Kapos-
vár, és Gyula iskoláiból kerültek ki.

Az első három helyezett a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

meghívta az április 26-án, Bu-
dapesten, a Hungexpo területén 
megrendezendő Szakma Sztár 
fesztiválra, az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre. Az első három 
helyezést elért versenyzők, ered-

ményeiktől függetlenül, névsor 
szerint a következők: Dósai Ti-
bor Dániel, Németh László és 
Paul Zsolt. Mindhárom tanuló a 
Déli ASzC Kiskunfélegyházi Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum Szakképző Iskola és 
Kollégium tanulója, Kiskunfélegy-
házáról. A kísérő oktatók és fel-
készítők: Dénes Zoltán, Ficsór 
Andrea, Tóth Vencel, Patyiné 
Gyóni Márta.
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Márciusi Petőfi -
rendezvények 
A Petőfi-emlékévben a Petőfi Sándor Városi Könyvtár változatos 
programokkal várja a félegyháziakat. A „Láng van szívemben” 
sorozat előadásain megtudhatták, kik rabolták el a költő szívét, 
milyen volt katonaként, megismerhették emberi kapcsolatait. 
A buszos kirándulásokon az érdeklődők azokat a Bács-Kiskun 
vármegyei településeket látogathatták meg, amelyek szorosan 
kötődtek életéhez. Március utolsó hete újra Petőfiről szól..

Március 30-án, csütörtökön 17 
órakor Káplán György énekmű-

vész, a Magyar Kultúra Lovagja 
Petőfi-nótákat ad elő. Zongorán 

kíséri, és a műsort 
vezeti Szatmári 
Imre karnagy.

Másnap, pénteken 
12 órakor Kovács 
Attila, alias Hol-
den Rose író, mo-
tivációs előadó „Pe-
tőfi, mielőtt sztár 
lett” című műsorá-
val a diákokat szólítja meg. A köl-
tő rövid, ám annál izgalmasabb, 
tartalmasabb életét mutatja be 5 
éves korától, amikor elkezdett ta-
nulni és ez a tudás, az akarás vit-
te előre, tette a reformkor egyik 
legismertebb alakjává.

Szintén ezen a napon érkezik 
városunkba a bibliotéka mögötti 

parkolóba a Petőfi 
Irodalmi Múzeum 
mozgóbusza. Pén-
teken az általános 
és középiskolás ta-
nulók, szombaton a 
felnőttek tekinthe-
tik meg a kiállítást, 
amely tíz kiemelt 
gyűjteményi darab 

köré épült. Közülük az egyik az 
a félegyházi tál, amelyet a gyer-
mek Sándorka szomszédjainál, 
a Varga családnál használt. A 
fehérmázas, 1757-ben készült 
habán fajansztálkában tálalták 
fel neki az édes falatokat, név-
napok alkalmával pedig a finom 
kocsonyát.

KÖNYVTÁRSAROK

Együtt az 
egészségünkért!

Március 18-án, szombaton 8 órától ismét megrendezik az 
Egészségnapot a Móra Ferenc Művelődési Központban, ahol 
állapotfelméréseken, prevenciós célú és mozgásos foglalko-
zásokon, illetve véradáson vehetnek részt az érdeklődők.

Napjaink egyik 
legnagyobb kihí-
vása, hogy roha-
nó világunkban 
képesek legyünk 
tudatosan oda-
figyelni egészsé-
günkre, időt és energiát szakítani 
az esetleges rutinvizsgálatokra. 
Erre a törekvésre nyújt megol-
dást az Egészségnap, ahol egy 
helyen, ingyenesen bárki fel-
mérheti az egészségi állapotát 
és kikapcsolódhat a mozgásos 
bemutatókon.

A nap folyamán számos prog-
ramon vehetnek részt az érdek-
lődők. A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szervezésében reggel 8 
órakor érkezik a tüdőszűrő busz 
a művelődési központ előtti par-
kolóba, ahol tüdőszűrésre lesz 
lehetőség a legfontosabb igazol-
ványok bemutatása után. 10 órá-
tól kezdődik a véradás a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében 
mindazok számára, akik szeret-
nének segíteni embertársaikon. 
A véradással párhuzamosan 10 
órakor indulnak el az állapot-
felmérési vizsgálatok, (vérnyo-
más, vércukorszint, látáséles-
ség, testtömegindex-számítás, 

vé rnyomásmé-
rés), a prevenci-
ós foglalkozások 
(újraélesztés) és 
az egészség-
hez kapcsolódó 
tanácsadások. 

A látogatók 9 órától különféle 
mozgásos bemutatókhoz, foglal-
kozásokhoz is csatlakozhatnak: 
lehetőség lesz kipróbálni a hatha 
jógát, a gerincjógát, a Maminbaba 
fitnesz foglalkozást, illetve a pi-
lates tornát. Mindazok számára, 
akik az akrobatikus látványtánc 
világába szeretnének betekin-
tést nyerni, szívesen ajánljuk a 
Piramis-Dance – Victoria Fitness 
akrobatikus elemekből álló bemu-
tatóját, 14 órai kezdettel. A nap fo-
lyamán egészségtudatos, bio-, és 
adalékmentes termékkel is megis-
merkedhetnek a látogatók.

Az Egészségnap a Kiskunfél-
egyházi Egészségfejlesztési Iro-
da, a Kiskunfélegyházi Védőnői 
Szolgálat, az Egészséges Félegy-
házáért Egyesület és a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében 
valósul meg. A programokról és 
a pontos időpontokról további 
információk letölthetőek a www.
facebook.hu/iroda.efi oldalról.

KULTÚRSAROK

Március 17., péntek 
10 – 12 óra „Életet az éveknek” kulturális 
találkozó a Nyugdíjas Klubok Bács-Kiskun 
Vármegyei Egyesülete és a Petőfi Sándor 

Bajtársi Egyesület szervezésében
Művelődési központ

Pál Utcai Fiúk koncert 
Rocktár

Március 18., szombat 
8 – 17 óra Egészségnap a Móra Ferenc 

Művelődési Központban 
Állapotfelmérések, tüdőszűrő busz, véradás, 

bemutató foglalkozások

Manuel koncert 
Rocktár

Március 20., hétfő
18 óra  QUIZNIGHT – Kocsmakvíz

Nevezési díj: 5000 Ft/csapat, asztalfoglalás 
szükséges

Művelődési központ

Március 21., kedd
10 óra Betűbölcsi
Városi könyvtár

15 óra  „A Z generáció és a természet 
találkozása a boncasztalon”

A Móra Ferenc Gimnázium tanulóinak 
képzőművészeti kiállítása

Művelődési központ

Március 22., szerda
10 óra A víz világnapja alkalmából Herédi-
Szabó Péter és Csiszár Endre, a Bácsvíz 

munkatársainak ismeretterjesztő előadása 
diákoknak

Városi könyvtár

Március 23., csütörtök
17 óra  Földrajzi szabadegyetem – 

Ugyan Anita hegymászó, a Mount Everest 
első magyar női meghódítójának előadása

Az eset házigazdája: Bense Zoltán
Városi könyvtár

18 óra Aranyosi Péter – 
Miskolci gyökerek című stand-up előadása

Belépőjegy: 4300 Ft
Művelődési központ

Március 25., szombat
8.30 – 11.30 Véradás a Magyar 

Vöröskereszt szervezésében
Városi könyvtár 

14 óra Tavaszi Női Kör
Részvételi díj: 1000 Ft, 

előzetes jelentkezés szükséges
Művelődési központ

Március 31., péntek
18 óra Prof. Dr. Bagdy Emőke – 

„Minden fejben dől el” című előadása
Belépőjegy: 3900 Ft
Művelődési központ

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu
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Amikor a tehetség és a 
szorgalom kéz a kézben jár

Elek János a Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános 
Iskola nyolcadik osztályos tanulója. Janó – ahogyan mindenki is-
meri – kiváló tanulmányi- és sporteredményeket ért el az elmúlt 
években, emellett iskolai rendezvényeken zongorázik. Még felso-
rolni is nehéz, hogy mi minden fér meg egymás mellett ennek a 
mosolygós fiatalembernek az életében. Dinnyés-Kis Zsuzsanna, 
az iskola igazgatója ajánlotta őt figyelmünkbe, mondván: példája 
ösztönözhet másokat is, követendő mintát mutathat, igazolva, 
hogy az igyekezet és a tanulás mindig megtérül. 

A szülők elárulták: Janó egészen 
kicsi korától kezdve csak úgy szívta 
magába a tudást és az informáci-
ót: – Szerencsénk volt az „első sor-
ból” figyelemmel kísérni, ahogy egy 
egyedülálló személyiség bontogatja 

szárnyait. Tudtuk, hogy különleges 
fiunk van, amikor négy és fél évesen 
ő olvasta fel nekünk az esti mesét, 
vagy ötévesen fejben háromjegyű 
számokat szorzott össze kétjegyű-
ekkel. Akkor viszont még nem sej-

tettük, hogy mennyire céltudatos 
és kitartó lesz mindenben, amibe 
belekezd: legyen szó matematika, 
nyelvészet, angol nyelv, történelem, 
vagy éppen kémiaversenyről. Janó 
saját elhatározásából indult mind-
egyik megmérettetésen, soha nem 
volt szüksége szülői ösztönzésre. 
Nagyon hálásak vagyunk az iskola 
támogató közösségének és a fan-
tasztikus tanári gárdájának, akik 
ezekre a versenyekre ilyen magas 
szinten felkészítették Janót – és 
segítik Janka lányunk fejlődését 
is – mondta el az édesanya és az 
édesapa.

– Janó nyolcadik osztályos 
az iskolánkban. Büszkeség szá-
munkra, hogy a kiváló tanulmányi 
eredménye ellenére itt maradt az 
intézményünkben és nem ment el 
a hatosztályos tanrendű gimnáziu-
mok valamelyikébe. Kollégáimmal 
igyekszünk mindenben támogatni, 
az összes segítséget megadni szá-
mára, hogy az iskolánk és a város 
hírnevét öregbíthesse – fejtette ki 
Dinnyés-Kis Zsuzsanna.

– Szociálisan rendkívül érett, na-
gyon segítőkész fiú. Osztályfőnö-
keként és angoltanáraként tényleg 
csak elismeréssel nyilatkozhatok 
róla. Az általam tanított tantárgy 
elsajátításához nemcsak tanulás-
ra, hanem bizonyos készségekre, 
például logikára is szükség van. 
Öröm vele dolgozni, mert szívesen 
nyit az új dolgokra és elfogadja a 
tanácsokat – egészítette ki az igaz-
gató gondolatait Szana Andrea.

Tanulmányi sikereinek kulcsát 
kutatva kérdésemre a tehetséges 
diák elárulta: nem a tanulás szere-
tete motiválja, egyszerűen könnyen 
megért dolgokat, és azok megma-
radnak a fejében. Ezt pedig – úgy 
véli – kár lenne nem kamatoztatni. 

– Édesapám gyógyszerész, in-
nen eredhet a biológia és a ké-
mia iránti vonzalmam. Anyukám 
egy szállítmányozó céget vezet, 
tőle örökölhettem a nyelvek iránti 
szeretetet. Emellett az összes pe-
dagógus azon dolgozik, hogy se-
gítsenek bennünket és fenntartsák 
az érdeklődésünket a tananyagok 
iránt. A zongora körülbelül három 
évvel ezelőtt épült be az életembe. 
Egy rokonlátogatáson kipróbál-
tam a szintetizátort, ami annyira 
megtetszett, hogy beiratkoztam 
a zeneiskolába. A matematika is 
könnyen ment mindig, ezért szí-
vesen részt vettem különböző ver-
senyeken. Például, harmadikos ko-
romban országos második lettem 
a Bendegúz Akadémia matemati-
kaversenyén, illetve a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen is többször 
dobogós helyen végeztem – tudtuk 
meg a tehetséges diáktól, aki azt is 
elárulta, hogy Szegeden, a Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnázium kémia 
szakirányán szeretne továbbtanul-
ni, amelyre minden esélye meg is 
van, hisz mind a kémiai, mind a 
biológiatagozat felvételi rangsorá-
ban az első helyet érte el a legtöbb 
ponttal. Távlati tervei szerint édes-
apja nyomdokaiba lépne: álma a 
gyógyszerészeti kar. Ahogy fogal-
maz: tudja, hogy sok tanulás vár 
rá, de bízik magában és pedagógu-
saiban.  V. B. 

Természettudományokban is otthon 
A József Attila Sportiskolai Ál-
talános Iskola 8.a osztályos 
tanulója, Elek János, ezúttal 
a kémiatudományok terén ért 
el nagyszerű sikert. A Sze-
gedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium Meleg István Ké-
miaversenyének döntőjében 
évfolyamának az első helye-
zettje lett. A rangos régiós 
megmérettetésen János dup-
lázni tudott. Az előző tanév-
ben, hetedikesként, ugyanezt 
a nagyszerű helyezést sze-
rezte meg. Felkészülésében 
Csollár Géza tanár segítette.
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A Karc Atlétikai Szakosztály a 
Kecskeméti Atlétika Centrum-
ban rendezte meg március ele-
jén a gyerekek év eleji felmérő 
versenyét, amelyen futó-, dobó- 
és ugrókészséget mértek. A diá-
kok lelkesek, ügyesek voltak, sok 
szép eredmény született. A Kis-
kunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola 2. a osztályos 
tanulója, Csáki Zita megnyerte 
a 30 méteres síkfutást, míg tá-
volugrásban ezüstérmet, az ösz-
szetett versenyben pedig bronz-
érmet szerzett. Edzője, Juhász 
István.

174 iskola 389 
diákja mérkőzött 
meg március 4-én, 
Csongrádon, a 
Knock-Down Ka-
rate Diákolimpia 
Országos Bajnoka 
címekért. Shihan 
Brezovai Sándor 
és a Magyar Tradi-
cionális Kyokushin 
Karate Szövetség 
szervezésében im-
már 17. alkalom-
mal rendezték meg 
a versenyt. 

Az esemény for-
magyakorlat verseny-
számmal kezdődött, 
majd délután látványos erőpró-
bákat is megtekinthettek a csar-
nokba látogatók. A küzdelmek 
Knock-Down szabályrendszer-
ben zajlottak, amellyel a Kyo-
kushin karate a világ egyik leg-
erősebb harcművészetévé vált. 
A Kiskunfélegyházi Batthyány 

Lajos Általános Iskola két diák-
ja, Polgár Dániel 5. z osztályos 
és Gáll Levente 3. z osztályos 
tanulók is sportszerűen harcol-
tak a versenyen. Gáll Levente a 
küzdelmek során a „Kata gyerek 
I. fiú” korcsoportban aranyérmet 
szerzett.

Nőnapi tornán 
szerepeltek a lányok
Az MLSZ Bács-Kiskun Vármegye 
és a Kecskeméti LC közös szer-
vezésében megrendezett Nőnapi 
tornán vett részt március elején a 
Kiskunfélegyháza Astra leány U15 
csapata Kecskeméten. A szoros 
mérkőzések nagyban segítették a 
hónap végén kezdődő bajnokság-
ra való felkészülést. A félegyházi 

fiatal csapat – a kiélezett mér-
kőzéseken küzdeni akarásuknak 
köszönhetően – két döntetlennel 
a harmadik helyen végzett. Tag-
jai: Gondi Hanna, Bozó Eszter 
Csenge, Takó Katalin, Bakró 
Jázmin, Farkas Dorina, Sánta 
Amira, Petróczi Zsófia, Bar-
na-Pap Liliána. 

Népes mezőny  
az emlékversenyen
Második alkalommal rendezte meg a Kiskunfélegyházi Birkózó 
SE a Dr. Varga Béla Emlékversenyt, amely az U20-as korosztály 
válogatója volt. A résztvevők megemlékeztek Félegyháza első 
olimpikonjáról, dr. Varga Béláról, akinek nagy szerepe volt abban, 
hogy a városban gyökeret vert a sportág még a múlt század ele-
jén – mondta el lapunknak Szabó József edző.

A megnyitón Csányi József pol-
gármester köszöntötte a hazai és a 
külföldi csapatokat, majd Lőrincz 
Tamás olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok tanácsait hallgatta meg 
a 155 fős mezőny. A női 55 kg-os 
súlycsoportban Tapodi Rebeka, 
a 65 kg-ban pedig Kiss Viktória 
bronzérmet szerzett, míg a 72 kg-

os Tapodi Zsófia egy szerencsét-
len körbeverés után negyedik lett.

Csapatban a lányok a szerbiai 
válogatott és a Budapesti Honvéd 
után a harmadik helyen végeztek. 
A szabadfogású férfiak mezőnyé-
ben az 57 kg-os Pál Edvin és a 70 
kg-os Biblia Róbert is bronzér-
met tudott szerezni.

Nincs  
atlétika  
Karc 
nélkül

Karatés aranyérem 
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A Kiskunfélegyháza főterén álló Petőfi-szobrot eredetileg 
1897-ben leplezték le Segesváron. Köllő Miklós erdélyi 
szobrászművész egészalakos bronzalkotását annak a 
helynek a közelében avatták fel, ahol Petőfi Sándort utol-
jára látták élve. A szobornak nem sok idő adatott Seges-
váron. Az első világháború idején, 1916-ban leemelték a 
talapzatáról, és biztonságos helyre szállították. 

A szobor Budapestre 
vezető útjáról és ottani 
sorsáról csak a korabeli 
országos sajtó beszámo-
lóira hagyatkozhatunk, 
hiszen az ügyért hivatalo-
san felelős szerv, azaz a 
Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium iratanyaga a törté-
nelem viharai során jórészt meg-
semmisült. Az 1916 és 1921 kö-
zötti újsághírek szerint a szobor 
Budapestre szállítását Segesvár 
polgármestere kezdeményezte 
az akkori kultuszminiszternél. 
Segesvár első embere a román 
offenzíva idején nem látta bizto-

sítottnak a szobor megmaradá-
sát, ezért kért segítséget a mű-
emlék biztonságba helyezéséhez. 
A minisztérium szépművészeti 
osztályának vezetője az Országos 
Magyar Királyi Képzőművészeti 
Főiskola tanáraihoz továbbította 
a feladatot. 

Radnay Béla szobrászművész, 
főiskolai tanár több szakember-
rel együtt elutazott Segesvárra, 
ahol katonai közreműködéssel le-
szerelték a szobrot a talapzatról, 
teherautón elvitték a pályaudvar-
ra, majd ott bevagonírozták. A 
menekültáradat miatt a szobrot 
szállító vagon a Dunántúlra keve-

redett, ahol egy holtvágányon hat 
hétig vesztegelt. Innen került a 
budapesti Képzőművészeti Főis-
kola (akkori nevén mesteriskola) 
Bajza utcai Epreskertjébe. Az itt 
álló szoborról két fővárosi újság 
is közölt képet 1916 novembe-
rében, illetve 1917 januárjában. 
A korábban keletkezett sérülé-
sek kijavítására a budapesti (VII. 
kerület Szabó József utca 12.), 
Galli és Vignali Hungária Magyar 
Ércöntödébe vitték, ahol Rafaelo 
Vignali mester elvégezte rajta a 
szükséges javításokat. Az eredeti 
tervek szerint a szobrot vissza-
szállították volna Segesvárra, ám 
a megváltozott politikai körülmé-
nyek miatt erre nem került sor. 

A Petőfit ábrázoló műalkotás 
1921-ig hevert elfeledve, elhanya-
golva az ércöntöde műhelyrak-
tárában, amikor néhány újságíró 
felhívta a közvélemény figyelmét 
erre a méltatlan állapotra. Ezután 

felmerült annak lehetősége, hogy 
a szobrot Budapesten állítsák fel, 
illetve több város – köztük Kecske-
mét és Kiskőrös – is bejelentette 
igényét a szoborra. Végül az Or-
szágos Petőfi Társaság javaslatára 
a kultuszminiszter úgy döntött, 
hogy Kiskunfélegyháza kapja meg 
a műalkotást.

 Kőfalviné Ónodi Márta
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L Petőfi-szobrunk budapesti „tartózkodásáról”

ÚJSZÜLÖTTEK: Hegedűs Bende 
(anyja neve: Ferenczi Renáta), Ko-
vács Emma (Kovács Klaudia Kata-
lin), Juhász Barnabás (Kerekes Ni-
kolett), Gibárszki Sándor (Majoros 
Judit)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Loj Szilvia – Tarjányi Tibor, Erdős 
Tímea – Berényi Dániel, Horváth 
Mária Erzsébet – Demeter Ferenc

MEGHALTAK: Varas-Tóth An-
talné Pallagi Margit (1941), Tóth 
Lajos Dezsőné Nagy Margit (1931), 
Tapodi György (1936), Mészáros 
József Béla (1961), Göblyös-Hi-

deg Antalné Zsigó Róza (1934), 
Iványi Józsefné Seéberger Ró-
zsa (1942), Fekete Lászlóné Földi 
Mária (1946), Mészáros Ferenc 
(1944), Czakó Antal (1942), Fe-
kete Jusztina Mária (1945), Nyéki 
József (1947) – Kiskunfélegyháza, 
Dunás-Varga Jánosné Kecse-Nagy 
Erzsébet (1937) – Derekegyház, 
Subicz Ernő (1955) – Lakitelek, 
Törteli Béláné Kádár-Németh Anna 
(1956), Fehér László (1930) – 
Kecskemét, Szabó Jánosné Haticza 
Ilona (1938) – Tiszaalpár, Csontos 
László (1954) – Kiskunmajsa

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hirdetés

ÚJ ÉS FELÚJÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPEK PADLÓIG LEÁRAZVA!
Felújított számítógép és 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
HP EliteBook 820 G1: Intel Core-i5 4300, 4 GB mem., 
120 GB SSD, 12,1”-os kijelző, Win10, 2 év gar. Csak: 72.990 Ft
NEC VersaPro VX: Intel Core-i5 M460, 4 GB mem., 
128 GB SSD, 15,6”-os kijelző, Win10, 1 év gar. Csak: 66.900 Ft
Fujitsu Esprimo P920 asztali gép: Intel Core-i5 4570, 8 GB mem, 
128 GB SSD, DVD,  Windows10, 2 év gar. Csak: 49.990 Ft

Új notebook ingyenes beüzemeléssel:
Asus X543M: Intel N4020 Dual-Core, 4 GB mem., 
256 GB SSD, DVD-író, 15,6”-os kijelző, 2 év gar. Csak: 139.990 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3 1005, 4 GB mem., 
256 GB SSD, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. Csak: 149.990 Ft

Számítógép és Notebook szervizelés rövid határidővel!

Csak: 49.990 Ft

Csak: 139.990 Ft

Csak: 149.990 Ft

Köszönet a fiataloknak! 

A Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületének tagjai 
ezúton mondanak köszönetet a nőnapi rendezvényen fellépő 
kossuthos diákoknak: Kelemen László és Juhász Máté 4/12/1, 
valamint Horváth Dominik 9/b osztályos tanulóknak a színvo-
nalas előadásért, amivel a Szakmaközi Művelődési Házban kö-
szöntötték a megjelent hölgyeket. Egyben elismerésüket feje-
zik ki a diákokat felkészítő pedagógusoknak, Hideg Jánosnak 
és Csalárné Tóth Erzsébetnek a szívhez szóló műsorért. 

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 
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