
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik hetente, ingyenesen, Kiskunfélegyháza közigazgatási területén

2008. május 2. XVII. évfolyam 17. szám

Anyák Napjára

„Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje, 

Szívedből szeretet s élet szakad;

Nappalodik a szenvedélyek éje,

Meleg sugárként ömlik szét szavad.

Buzdíts a jóra, óvj a küzdelemben,

Szeretni, hinni ó, taníts meg engem!

Szívedbe Isten lelke költözött…

Áldott vagy te az asszonyok között!”

                                      (Komjáthy Jenő)

Fénysorompót kell építeni a Kis-szegedi úti 
vasúti átjáróhoz. Ha nem valósul meg a be-
ruházás, nem adhat használatbavételi en-
gedélyt az önkormányzat a Gyémánt Lakó-
park lakásaira. A fénysorompó megépítése 
megközelítőleg harmincötmillió forint. 

A nemrégiben felépült Gyémánt Lakópark 
területét két éve vásárolta meg egy helyi 
vállalkozó. Az építkezés megkezdődött, ám 
a tulajdonos figyelmét elkerülte, hogy az 
építési engedélybe foglaltak szerint fény-
sorompót kell építtetnie a Kis-szegedi úti 
csomóponthoz. A házak elkészültek, de 
mivel a vállalkozó nem tett eleget az előírá-
soknak, a jegyző nem tudta megadni a hasz-
nálatbavételi engedélyeket. A cég köztes 
megoldásként egy új – az M5-ösről nyíló, a 
lakóparknál végződő – út megépítésére tett 
javaslatot, melynek önrészét magára vállalta 
volna. A város az ajánlatot nem támogatta. 
A legutóbbi képviselőtestületi ülésen a la-
kópark egyik lakásának leendő tulajdonosa, 
kért szót. Faragó Tünde elmondta, amíg nem 

kapják meg a használatbavételi engedélyt, 
nem tudnak hitelhez jutni, tehát nem tudják 
megvásárolni a lakásokat. Megítélése sze-
rint az említett útszakaszon olyan csekély a 
forgalom, hogy fénysorompóra egyáltalán 
nincs szükség, a feladatot egy stoptábla is 
el tudná látni.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette a témával 
kapcsolatban kifejtette, a Polgármesteri Hi-
vatal illetékesei tisztában vannak a meglévő 
probléma nagyságával, és keresik annak le-
hetőségét, hogy az ügy megoldása mihama-
rabb körvonalazódjon.

Nincs fénysorompó, nincs engedély?

Testvérpárok adtak hangversenyt április 23-án a Városi Zeneiskolában. Az intézmény 
ifjú növendékei képességeik legjavát nyújtották a felkészítő tanáraik és a hallgatóság 
nagy örömére.  
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Őrt álló hársfák
A Föld napja alkalmából kedves ajándékot kapott a 
14. választókörzet. Az ún. Haleszi szerviz út mel-
lett közel száz darab kis és nagy levelű hársfa lett 
el telepítve igen kedvező anyagi feltételek mellett. 
Köztudott ezen út jobb oldalán semmi nem védte az 
arrajárókat-kerékpározókat a tűző naptól, széltől, és 
ezt a lakosság joggal sérelmezte. A baloldalon lévő 
nyárfákat ismeretlenek kitermelték, az aranyesők 
hiányosan, rendezetlenül álltak. A szakemberek 
visszametszették a sarj fákat és a hiányosságok pótlásra kerültek. A most 
eltelepített közel száz csemete igen számottevő, hiszen ez a mennyiség a 
maga megjelenésében is már jelentős. A hárs szép, hasznos, hosszú életű, 
jó megjelenésű, virágzásakor kellemes, jellegzetes illatot áraszt. A telepítés 
idővel folytatódik, a szerviz út teljes hosszúságában meg fog történni Remé-
nyeink szerint a térség jellemző fasorává válik. Kívánom, hogy a jelen és a 
jövő generációja is jó szívvel fogadja a majdan őrt álló hársfákat.
Lőrincz Tibor a 14. számú választó körzet önkormányzati képviselője.

Járai Zsigmond, az Orbán-kor-
mány pénzügyminisztere, a Ma-
gyar Nemzeti Bank 2006-ban le-
köszönt elnöke a Fidelitas helyi 
szervezetének meghívására a ma-
gyar gazdaság jelenlegi helyzeté-
ről tartott fórumot április 23-án a 
Szakmaközi Művelődési Házban.

A nagy számban megjelenő hall-
gatóság kérdéseire válaszolva Járai 
Zsigmond elmondta, súlyos válság-
ban van a magyar gazdaság. A fo-
lyamat már a Medgyessi-kormány 
idején elkezdődött, s a Gyurcsány-
kormány hozzá nem értő politikája 
következtében tovább fokozódott. 
A jelenlegi kormány célja a saját 
hatalmának átmentése, a klientúrája 
vagyonosodásának biztosítása. Az 
EU-os országokkal szemben Ma-
gyarországon 2007-ben csak 0,7%-
os volt a gazdasági fejlődés aránya. 
A kormány felelőtlen politikája 
következtében az utóbbi években 
az adóterhek fokozatosan emel-
kednek, a befektető száma csök-
ken, nincsenek munkahelyteremtő 
beruházások, óriási a korrupció a 
közbeszerzések és a pártfinanszí-
rozás terén. Az egész adórendszer 
bürokratikus, a kötelező adók mint-
egy 50%-át nem fizetik be, a fe-
kete gazdaság aránya még mindig 
igen magas. A szociális segélyből 
élők száma egyre nő, a munkanél-
küliség fizikailag és mentálisan is 
rombolja a nemzetet. Az elhibázott 
gazdaságpolitika vezetett az ország 

adósságnövekedéséhez. Az elmúlt 
6 év alatt 17 ezer milliárdra nőtt 
Magyarország adósságállománya, 
ezt 1129 milliárd kamat terheli. A 
helyzet súlyosságát jellemzi, hogy 
az utóbbi hónapokban külföldiek 
alig vásároltak államkötvényt, illet-
ve egyre nehezebben adnak hitelt. 
Ez a forint fokozatos gyengülését 
hozhatja, ami az infláció erősödését 
és a reálbérek további csökkenését 
vonja maga után. A megoldást az 
előrehozott választások és a rabló 
piacgazdaság helyett új, tisztességes 
törvények, reformok jelentenék. Új 
munkahelyeket kell teremteni, leg-
alább 1 millió szociális segélyből 
élő embert vissza kellene irányítani 
a gazdaságba. Új kormány kell. A 
jelenlegi államapparátus teljesen al-
kalmatlan a kormányzásra, szakem-
berek bevonásával, minél előbb el 
kell kezdeni a válságból való kilába-
lást – hangsúlyozta Járai Zsigmond. 

Járai Zsigmond Félegyházán „Hol a lé?”
avagy milliárdok vállalkozások támogatására és 

munkahelyteremtésre II.

Az elmúlt években több milliárd forint állami támogatást si-
került elnyernie városunknak, melyből például újjászületett a 
Városi Kórház, a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola, 
hamarosan teljes szépségében pompázhat a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár, de gondolhatunk a különböző infrastrukturális 
fejlesztésekre is (csatorna- és csapadékvíz elvezető hálózat bő-
vítése, útépítések, stb.).
Kevesen tudják viszont azt, hogy mindezeken túl, a különböző 
hazai és uniós forrásokat is tartalmazó, úgynevezett operatív 
programok keretén belül, az elmúlt 3 évben szintén igen je-
lentős összegekhez jutottak önkormányzatok és vállalkozások 
választókerületünkben. A legújabb adatok alapján elmondható, 
hogy 117 pályázat nyert, az eddig megítélt támogatások össz-
értéke meghaladja a 4,5 milliárd forintot.
A múlt heti számban megkezdett nyertes lista folytatása a kö-
vetkező: Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) és Dél-
Alföldi Operatív Program (DAOP), Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP): 1. FÓKUSZ Takarékszövetke-
zet, Jászszentlászló. Informatikai felzárkóztatás és nyelvi alap-
képzés. Megítélt támogatás: 17.388.000 Ft. 2. Jászszentlászló 
Község Önkormányzata. Kiskunmajsa-Gyógyfürdő és 
Móricgát (kisvasút) turisztikai célú kerékpárút megépítése. 
Megítélt támogatás: 300.000.000 Ft. 3. Bács-Szinkron Szol-
gáltató Bt. ISO 9001 rendszer bevezetése és tanúsíttatása. Ki-
fizetett összeg: 770.000Ft. 4. Banó Szabó László vállalkozó, 
Kiskunfélegyháza. Gépbeszerzés. Kifizetett összeg: 2.912.625 
Ft. 5. Előregyártó-Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.  Le-
mezalakító (bádogos) műhely és raktár kialakítása, technológi-
ai korszerűsítés. Kifizetett összeg: 14.350.000 Ft. 6. ÉP-Trade 
Kereskedelmi Kft. emelt szintű szakmaspecifikus tanácsadás. 
Kifizetett összeg: 495.000 Ft. 7. Félegyházi KUNÉPSZER 
Vállalkozási Kft. ISO 9001 2000. Kifizetett összeg: 249.999 Ft. 
8. Gyurgyik Zsolt vállalkozó. Mezőgazdasági tároló. Kifizetett 
támogatás: 64.124.426 Ft. 9. Horváth Fémtechnikai Gyártó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ISO 9001 2000 minőségirá-
nyítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása. Kifizetett összeg: 
750.000Ft. 10. Hungary Meat Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. Piacra jutás feltételeit javító gépberuházások. Kifizetett  
összeg: 97.039.895 Ft. 11. „Kiskun-Bútor” Kereskedelmi és 
Forgalmazó Kft. Kiskun Bútor Áruház létrehozása. Kifizetett 
támogatás: 23.803.889 Ft. 12. Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata. Darvas József Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztése. Kifizetett összeg: 218.013.343 Ft. 13. „Kiskunfél-
egyházi Malom” Malomipari és Kereskedelmi Kft. ISO 9001 
2000 rendszer bevezetése és tanúsíttatása és HACCP. Kifizetett 
összeg: 2.335.000 Ft. 14. Kiskunsági TÉSZ. Mezőgazdasági 
termékek piacra vitelének kollektív felhasználású integrált há-
lózata. Kifizetett összeg: 20.160.000 Ft. 15. Magony Ferenc 
vállalkozó. Fiatal vállalkozók támogatása. Mezőgazdasági 
gépbeszerzés. Kifizetett összeg: 5.000.000 Ft. 16. Majorcoop 
Kft. Terményszárító, betároló rendszer építése. Kifizetett ösz-
szeg: 68.397.393 Ft. 17. MINI TANK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. Marketing stratégia és menedzsment tanácsadás. 
Kifizetett támogatás: 800.000 Ft. 18. Original Plus Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. Tehergépkocsi műszaki vizsgáló gépsor 
beszerzése. Kifizetett összeg: 5.000.000 Ft.

Garai István Levente dr. országgyűlési képviselő (MSZP)
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Tanóra
A nemzetközi kapcsolatok bővítése érdekében a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az NSZFI 
égisze alatt működő Szakiskolai Fejlesztési Program 
(SZFP) – karöltve az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal – egyhetes magyarországi tanulmányutat 
szervezett április 20-26. között az Európai Unió 
öt országából – Spanyolországból, Portugáliából, 
Franciaországból, Németországból és Lengyelor-
szágból - érkező oktatási és szakképzési szakértők 
részére. A hétfős szakértői csoport tagjai szakképző 
intézményekben, valamint szakmai szervezeteknél, 
önkormányzatoknál, munkaadói és munkavállalói 
szervezeteknél, kamaráknál a szakképzés irányításá-
val, fenntartásával és fejlesztésével foglalkozó szak-
emberek, akik érdeklődnek az SZFP céljai, fejlesz-
tési tevékenységei és eddig elért eredményei iránt, 
azaz a Programban részt vevő hetven szakiskolában 
a minőségi oktatásért és a minőségi szakképzésért 
folyó innovációk iránt. 
Az EU Egész életen át tartó tanulás (LLL) program-
ja és a Tempus Közalapítvány közreműködésével 
megvalósuló tanulmányút bemutatja a magyar szak-
képzésben folyó átfogó szakiskola-fejlesztési prog-
ramot, amely az oktatás és képzés céljainak, tartal-
mának és módszereinek megújításával alternatív 
képzési formákat kínál azoknak a szakiskoláknak, 
ahol az oktatásban és képzésben a hagyományos 
módszerekkel nem lehet megfelelő eredményeket 
elérni. 
A program keretén belül érkeztek iskolánkba április 
24-én,  a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és 
Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakis-
kolájába az oktatási és szakképzési szakértők, akik-
nek idegen nyelvi órák megtekintésére nyílt lehető-
ségük, és az órát értékelő megbeszélésen részt vettel 
a bemutatóórát tartó tanárok (Dr. Fekete Róbertné 
és Varga Zoltán – angol nyelvóra, valamint Daróczi 
Anita és Rádi Istvánné – német nyelvóra) és a részt 
vevő tanulók is. 
A kiscsoportos műhelymunkák során egymás, azaz 
országok közötti dialógusok jöhetnek létre, és remé-
nyeink szerint gyümölcsöző nemzetközi kapcsola-
tok kialakítására, közös nemzetközi projektötletek 
kidolgozására is lehetőséget teremt a program. 

Seres Katalin projektvezető

Nagyszabású szemétgyűjtési akció zajlott városunkban a Föld Nap-
ján. A város valamennyi iskolája bekapcsolódott a programba. Ké-
pünkön a Dózsa iskolások egyik “brigádja” látható

A legtudósabb rabbi

A holokauszt emléknapja alkal-
mából Móra Ferenc barátja „a 
földkerekség legtudósabb rabbija” 
címmel Lőw Immanuelről tartott 
előadást Mayer Lászlóné, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 
válaszmányi tagja a városi könyv-
tárban. 

A szép számban összegyűlt érdek-
lődők élvezetes, képekkel és zené-
vel színesített előadást hallhattak a 
nagy író és a tudós rabbi barátságá-
ról. A nagy sikerű est után Mayer 
Lászlóné elmondta, kutatómunká-
jának legfőbb célja az volt, hogy 
új Móra-képet alakítson ki, láttassa 
azt a Mórát, aki a XIX. század vé-
gétől felerősödő antiszemitizmus 
ellenére bátran nyúlt a zsidó témá-
hoz. Az író mélységesen tisztelte 
és becsülte Lőw Immanuelt, a po-
lihisztort, akiről nemcsak Seyber 
Sándor főrabbi, a zsidó néprajz-
tudomány- és irodalomtörténet 
jeles alakja, hanem Bálint Sándor, 
a magyar népi hitvilág avatott is-

merője is a legnagyobb elismerés 
hangján szólt. A magyar néprajz-
tudós már 1947-ben szorgalmazta, 
hogy Lőw Immanuelt rangjának 
megfelelően kezeljék és az utó-
kor számára emeljenek szobrot a 
holokauszt áldzatául esett nagy 
tudósnak. Lőw Immanuel és apja 
Lipót, - aki az 1848/49-es szabad-
ságharcban a zsidó önkéntesek tá-
bori papja volt – alapozta meg Ma-
gyarországon a zsidóságon belül a 
„neológ” irányzatot, amelynek az 
volt a célja, hogy az itt élő zsidók 
„jó magyarokként” beintegrálódva 
az országba, a magyarság kultúrá-
ját gazdagítsák, gyarapítsák. Lőw 
Immanuel személyes varázsával 
mutatta meg azokat az emberi érté-
keket, amelyeket a neológ irányzat 
zsidóiban meg lehetett találni, és 
Móra Ferenc, - aki magáról ezt val-
lotta: „már rég eljegyeztem magam 
a tisztességgel és szeretettel” – így 
tudott igaz barátságot kötni a tudós 
rabbival. – zárta az előadást Mayer 
Lászlóné.                                 Bm
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Programajánló
Rockopera. A 2008-as esztendő a Bib-
lia éve mellett a Pálosok éve is. 700 
éve, 1308-ban kapta meg a rend a Pápai 
jóváhagyást. E jeles ünnep alkalmá-
ból az Alföld országos hírű búcsújáró 
helyén, Pálosszentkúton bemutatásra 
kerül Koltay Gergely: A napba öltözött 
leány című rockoperája, a Felvidéki 
Rockszínház előadásában. A rockopera 
ideje: május 10. (Pünkösd szombat) 20 
óra. Esőnap: május 11. 20 óra. Helye 
Pálosszentkút (Petőfiszállás mellett). A 
rendezvény ingyenes.

Pályázati figyelő
„Mátyás király udvarában jártam”, meseillusztrá-
ció-pályázat. A Tündérképző Egyesület (1157 Bu-
dapest, Kőrakás park 62. http://www.tunderkepzo.
hu) rajzpályázatot hirdet Mátyás király udvarában 
jártam címmel. A pályázatra olyan rajzos és grafikai 
ábrázolásokat várunk, amelyeknek témája a Má-
tyás királyról és a reneszánsz korról szóló magyar 
népmese. Szeretnénk, ha a rajzolók életre keltenék 
kedvenc olvasmányélményeik ismert mesehőseit: 
a Csillagszemű juhászt, a Burkus királyt, Kinizsi 
Pált, vagy Mátyás király juhászát... Nevezési ha-
táridő: 2008 04.15- 05.15. A pályázaton bárki részt 
vehet, korhatári megkötések nincsenek. A pálya-
műveket három korcsoportban várjuk: Gyermek 
kategória: 10 éves korig, Ifjúsági kategória: 10-18 
éves korig, Felnőtt kategória: 18 éves kor felett. 
Az alkotás lehet rajz, festmény, grafika, vagy bár-
mely technikával készített munka A/4-es és A/3-as 
méretben. Az alkotás hátoldalára kérjük, írják fel 
a mesehős nevét vagy az alkotást megihlető mese 
nevét, a pályázó nevét és születési idejét, címét, 
telefonszámát és ha van, e-mailcímét. Nevezési 
díj: - gyermek és ifjúsági kategóriában 500 forint, 
- felnőtt kategóriában 1000 forint, Tündérképző-
Dunakeszi: 2120 Dunakeszi Gyöngyvirág u.49. 
vagy átutalással a Tündérképző egyesület nevére 
az Ella bank 17000019-11698263 számlaszám-
ra.  A pályázatról érdeklődni lehet: Tündérképző 
Egyesület: 06 30 526-3203 antal.edit@zoldtoll.hu

KISKUNOK!
Kun ősei és a középázsiai rokon népek 
KULTÚRÁJA, NYELVE, TÖRTÉ-
NELME iránt érdeklődő fiataloknak  
a Lakiteleki Népfőiskola a világszerte 
ismert kunkutató turkológusnak em-
léket állitva - MÁNDOKY KONGUR 
KOLLÉGIUM- címmel, képzést 
hirdet. Jelentkezés a kumania@t-
online.hu, kumania1246@gmail.com, 
nepfoiskola@lakitelek.hu  e-mailen. 
Telefon:06/70 557-89-87. Jelentkezési 
határidő 2008.május 23.

Az elmúlt évtizedek Kiskunfélegyháza nagy tanár-
egyéniségei közé tartozott Terescsényi Endre vagy 
ahogyan erre felé ismerték – Bandi bácsi. Tehet-
séges kecskeméti családban született 1923-ban. 
Testvére Teres Ágoston jezsuita atya, híres vatikáni 
csillagász, többször járt városunkban, s aki tavaly 
ősszel halt meg.
A piarista gimnázium elvégzése után a félegyházi ta-
nítóképzőben folytatta tanulmányait. Itt lobbant fel 
az addig szunnyadó remek rajzkészsége, melyet az 
intézet legendás rajztanára, Szlabóczky Emil fede-
zett fel. Biztatására csaknem minden idejét rajzolás-
sal töltötte. A sok gyakorlás hatására egészen magas 
szintre emelkedtek ceruza- és szénrajzai. Festészeti 
kezdeményezéseit kevésbé értékelte a családja, de 
ez nem vette el kedvét a további kísérletezgetéstől.
Vibráló, sokszínű egyéniségét, sokrétű érdeklődését 
mutatja az is, hogy a tanítói oklevél megszerzése 
után előbb a pápai rendőrakadémiára jelentkezett, 
majd az Iparművészeti Főiskola hallgatója lett, ami 
jól mutatta, milyen tehetséges is volt a fiatal tanító.
A gyorsan ívelő művészeti tehetségkibontakozást a 
háború akadályozta meg, s először Jászszentlászlón, 
majd Cegléden kezdett tanítani. 1949-ben érkezett 
újra Félegyházára és nyugdíjba vonulásáig a Petőfi 
Sándor Általános Iskola tanára lett. Közben elvé-
gezte Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
la rajz-földrajz szakát.
Bár munkahelyén megállapodott, sokszínűsége kü-
lönféle területeken nyilvánult meg.
Nagy szerelme volt a repülés. Ott volt a kiskunfél-
egyházi repülőtér építésénél is, márványtábla őrzi 
emlékét. Szenvedéllyel vetette bele magát a vitorlázó 
repülésbe, előbb mint remek versenyző, utóbb mint 
MHSZ oktató váltott ki elismerést, nevelte, oktatta a 
pilótákat. De nemcsak a levegőben mozgott otthono-
san, 1960-tól mint gépkocsioktatóként tanított.
Iskolai munkájában először a fotózás szenvedélyét 
plántálta tanítványaiba. Szakkörében nemzedékek-
kel ismertette meg a művészi fényképezést, miköz-
ben országos szakfolyóiratokban jelentek meg díj-
nyertes képei. 
Azonban Terescsényi Bandi bácsit mégis, mint 
rajztanárt, festőművészt tartotta nyilván ez a város. 
Az 1950-es évek elején felsorakoztak azok a nagy 
rajztanár egyéniségek, akik akkoriban meghatároz-
ták Félegyháza művészeti életét. Szlabóczky Emil a 
tanítóképző legendás tanára, Móczár Károly, illetve 
a tehetséges szakmunkásfiatalokat összefogó Bodor 
Miklós mellett kitűnt a fiatalos lendületű Terescsényi 
Endre. Lényegében ők és tanítványaik játszottak 
szerepet Kiskunfélegyháza első komolyabb képző-
művész közösségének megszületésében.
A gyorsan múló évek alatt a Balaton parti alkotótá-
borok – melyekben barátaival versenyt festettek – 
nagy szerepet játszottak festői fejlődésében. Ezek az 
egy hónapos festői gyakorlatok ragyogó koloristává 
tették. Szüksége is lett erre az elmélyült gyakorlati 
tudásra, amikor az 1970-es évek legelején megbíz-
ták a lendületesen fejlődő Holló László Képzőművé-

szeti Kör vezetésével. Ez lett az a közösség, mellyel 
Bandi bácsi neve haláláig összekapcsolódott.
Új tanítási módszerével elkötelezett, kemény köri 
munkával, jó néhány művészt és számtalan rajzta-
nárt nevelt, adott az országnak, a művészetnek, mint 
pl. Markolt Györgyöt, Nánay Szilamért, Gubcsi At-
tilát. Vezetése alatt a kiskunfélegyházi Holló László 
Kör ma is működő országosan ismert képzőművész 
közösség lett, mely baráti kapcsolatot épített ki a bu-
dafoki Mészáros László Képzőművészeti Egyesület-
tel. A kör tagjai létrehozták a nyaranta Tiszaalpáron 
működő alkotótábort és nem utolsósorban megkapta 
a „Szocialista Kultúráért” elismerést, illetve a „Nívó 
díjat” is. Nem nyugodott addig, míg szeretett körét 
jó kezekben nem tudta, halála előtt a nagyon tehet-
séges Molnár Istvánt bízta meg, hogy vigye tovább 
azt a több évtizedes nevelő, oktató és alkotó munkát, 
amely mindvégig jellemezte irányítása alatt a Holló 
László Képzőművész Kört.
Tehetségét elsősorban másokra sugározta, számára 
mindegy volt, hogy a repülésben, az autóvezetésben, 
a fotózásban, a rajzolásban vagy a festészetben. Ta-
lán ezért is volt méltatlanul kevés önálló kiállítása. 
A köri tárlatokon azonban mindig ott szerepeltek ké-
pei, melyek stílusa a realizmus irányába mutatott, de 
szívesen játszott az absztrakt, illetve a kubista festői 
világgal is. Szívesen dolgozott kisméretű műveken, 
nagy igényességgel és szakmai tudással festett még 
nem sokkal halála előtt is. Kevés műve maradt meg 
családja birtokában, mert önzetlenül elajándékozta 
alkotásait. 
Nagyszerűen értette szakmáját, sokat zsűrizett úgy 
felnőtt, mint gyerekműveket. És szinte sohasem té-
vedett a megítélésben. 
Munkásságát SZMT Művészeti-díjjal, Pilinszky Já-
nos, illetve Holló László-díjjal jutalmazták.
Terescsényi Endre tanár úr mindannyiunk Bandi bá-
csija 5 éve nincs köztünk. Elment egy szép májusi 
napon, de úgy, hogy „itt hagyta magát”. A művésze-
tét, a huncut mosolyát, a szigorú kritikákat, az életét 
jelentő Holló Kört és az emlékét bennünk. 

Rosta Ferenc

Bandi bácsi
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Vizsgatanítás a Constantínumban
Végzős hallgatók vagyunk a Kecske-
méti Tanítóképző Főiskolán. Utolsó 
gyakorlatunk helyéül a Constantinum 
Intézményt választottuk, ahol két hó-
napot töltöttünk el.
Ez idő alatt rájöttünk, hogy sokan 
tévhitben élnek az egyházi iskolákkal 
kapcsolatban. Mi is így voltunk ezzel. 
Tanulmányainkat mindig is állami is-
kolában végeztük. Sokan azt hiszik, 
hogy nagy kötelezettségekkel jár, ha 
a gyermeket egyházi iskolába íratják. 
Mindössze annyit kell a gyerekeknek 
tenni a hittan tanulása mellett, hogy 
havonta egyszer az iskolával, illetve 
hetente egyszer egyénileg elmennek 
egy szentmisére.
Számunkra és az ott tanuló gyerme-
kek számára ez mára már természetes 
dologgá vált, nem érzi senki sem úgy, 

hogy teher lenne.
Boldogan és izgatottan mennek el 
ezekre a misékre, ahonnan élmények-
kel telve térnek vissza az iskolapadba.
Ebben az iskolában a gyerekek hihe-
tetlen szeretettel vannak a tanárok és 
egymás iránt.
Az ott dolgozó fiatal és lendületes kol-
lektíva egy nyugodt, biztonságot adó, 
és sok szempontból előnyős légkört 
igyekszik megteremteni a gyerekek 
számára.
Mindemellett szakmai elkötelezettsé-
gük, sokoldalú módszertani kultúrájuk 
magas színvonalú oktatást biztosít az 
idejáró tanulók számára.
Büszkék vagyunk arra, hogy két hó-
napot ebben az intézményben tölthet-
tük el.

Sinkó Andrea, Magony Beatrix

Nemzetköziség
Az elmúlt hetekben egy európai program 
keretében a francia Vienne megye köz-
tisztviselői 10 országban tanulmányozhat-
ták az egyes nemzetek iskolarendszerét, 
látogathattak különféle intézményekbe. 
Magyarországra két középiskolai igazga-
tó érkezett, akik a főváros egyes iskolái 
mellett két vidéki gimnáziumot látogattak 
meg. A kecskeméti Kodály iskolát, illetve 
a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
ziumot.
A két francia vendég alaposan megis-
merkedett az iskolában folyó munkával, 
különböző tanórákat látogattak, foglalko-
zásokat, dokumentumokat tanulmányoz-
hattak.
Szóba került a két ország tanulóifjúságá-
nak és tanárainak helyzete is. Kiderült, 
hogy a dohányzás ott is kardinális kérdés 
és a fegyelem legnagyobb hátráltatója a 

francia közoktatásban is a túlzott libera-
lizmus. Az ottani pedagógusok azonban 
közel sincsenek annyira leterhelve, mint 
errefelé, és francia honban a tanári kere-
setek is „egy picikét” magasabbak. A ven-
dégek egy röpke városnézést is beiktattak 
programjukba, melynek során találkoztak 
Ficsór József Kiskunfélegyháza polgár-
mesterével, aki köszöntötte Cognac és 
Angouleme város középiskolai vezetőit.
Miközben a kedves francia barátaink az 
iskola épületét vették szemügyre, megér-
kezett az az amerikai vendég, aki gyakori 
látogató a Móra Ferenc Gimnáziumban, 
Tom McHugh nyugdíjas egyetemi oktató 
évek óta visszatérő, rendhagyó angol órái 
nagy sikert aratnak a diákok körében. A 
45 percben zenével tarkított – saját pre-
zentálásban, különféle zeneszerszám-
okon előadott dalok – színes foglalkozás 
ezúttal is nagy sikert aratott a szép számú 
angolul tanuló diáknak, s a jelenlévő kol-
légáknak. RF

Gyermeknevetéstől és örömsi-
kolyoktól vísszhangzott a mi-
nap a Városi Sportcsarnok küz-
dőtere. Nem véletlen, hiszen 
Kiskunfélegyházára látogatott 
a Légvár Világ Játszóház. A 
gyerekek egy varázslatos já-
tékvárosba csöppenhettek, mi-
kor a terembe léptek. A kezdeti 
megszeppenés hamar elmúlt, 
hiszen a légvár csúszdák, a 
trambulin, a kalandpark és a 
játszóház azonnal játékra csa-
logatta a legkisebbeket is.

Olvasói levelek

Pályázati hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat által nyújtható 
– vissza nem térítendő – támogatásokról szóló „VI./ Pá-
lyázat alapján juttatott támogatások” c. szabályzat alap-
ján kapott felhatalmazást a Pénzügyi Bizottság pályázat 
kiírására. Ezen jogosultságnak megfelelően az alábbi pá-
lyázatot hirdetjük meg: A pályázat célja: Alapítványok 
és társadalmi szervezetek támogatása. A támogatásra 
fordítható pénzkeret nagysága: a költségvetési rende-
letben 2008. évre biztosított keretösszeg. A pályázattal 
megvalósítható feladatok: Az alapító okiratban meghatá-
rozott feladatokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek. 
A pályázók köre: Kiskunfélegyháza közigazgatási terü-
letén működő és ott konkrét tevékenységet végző társa-
dalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek. A pályázat 
benyújtásának módja, határideje és helye: A pályázaton 
részt venni kívánó szervezeteknek nyilatkozniuk kell, 
hogy 2008-ban kaptak-e már az Önkormányzattól, illetve 
más bizottságoktól támogatást. A pályázatban fel kell so-
rolni az igényelt támogatásokból megvalósítandó célokat, 
meg kell jelölni az igényelt összeget, illetve vázolni kell 
a pályázó szervezet eddigi tevékenységét. Az így össze-
állított pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Közgaz-
dasági Osztályára kell leadni legkésőbb 2008. május 
30-ig. A saját forrás megjelölése, mely a megvalósítandó 
feladat minimum 10 %-a. A pályázaton elnyert összeg 
csak tárgyévben és csak a pályázat céljára használható 
fel. A folyósítás feltétele: A kötelezettségnek megállapo-
dásban történő rögzítése. Hitelt érdemlő igazolás, hogy a 
pályázónak nincs egy évnél régebbi köztartozása (helyi 
Adócsoport, APEH). A támogatás számlákkal igazolt el-
számolása az elszámolási határidő betartásával. A jogsze-
rű felhasználást az Önkormányzat ellenőrei az elszámolás 
után ellenőrzik. A támogatott beleegyezik, hogy nevét, a 
pályázat célját, összegét az Önkormányzat nyilvánosan 
közzétegye a város honlapján. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2008. júniusa.                 Pénzügyi Bizottság

***
KAMATMENTES HITEL 1,5 MILLIÓ FORINT ÖSZ-
SZEGHATÁRIG MAXIMUM 18 HAVI TÖRLESZ-
TÉSSEL!  Pályázhatnak egyéni vagy társasvállalkozások, 
mezőgazdasági őstermelők. A pályázat benyújtásának 
határideje 2008. június 01. Részletes pályázati kiírás és 
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodájában és a Vagyonhasznosítási Csoportnál vehető 
át. Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közala-
pítvány. 6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

Tavaszköszöntő hangversenyt tartott a minap a Kiskun 
Művészeti Iskola a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. 
A koncerten a tanárok és diákok együtt léptek fel.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Almási Levente (anyja neve: Szabó Gerda), Cseri Inez (Fazekas 
Zsófia Magdolna), Hideg Vivien Ida (Tarjányi Melinda Judit), Ágó Janka Luca 
(Nagy-Pál Szilvia), Aczél Kevin (Varga Erika), Kurucsai Rikárdó (Kovács 
Gerda Klára), Zoboki Csenge (Félegyházi-Kis Ágnes), Gáspár Keve Benjámin 
(Ocskai Mária Noémi), Gera Marcell (Balázs Krisztina), Viglási Tamás (Kana-
las Edina), Cseri János Andrián (Jaksa Gabriella Csilla).
Házasságot kötöttek: Bata Szilvia – Nagy Zsolt.
Meghaltak: Szente Imréné Szente Jolán, Barta Zsolt, Besze Ferencné Kovács 
Veronika, Selb Antal Istvánné Petróczy Margit Ilona, Tarjányi Mihályné Rádi 
Etelka, Bartus Mihályné Borbás Erzsébet, Szeles István, Farkas Lajosné Fehér 
Ilona, Rábai Gábor, Ipacs Béláné Szili Piroska, Tóth Józsefné Kis Margit, Feke-
te Istvánné Dongó Mária, Varga Lázárné Nagy-Pál Erzsébet – Kiskunfélegyhá-
za. Túri Sándor – Kecskemét. Lajtert János – Lakitelek.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: 
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: 
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnep-
napokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET április 28-tól – május 4-ig: 
Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári u. 29/a (Tel: 76/432-
000), május 5-től - május 11-ig: Szenna Gyógyszertár, Kiskun-
félegyháza, Zrínyi u. 1-3. (Tel: 76/466-398).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET május 3-án és 4-én: Dr. Vígh 
István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Pozsár 
Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181, május 10-
11-12-én: Dr. Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. 
Tel.: 20/9511-955, Dr. Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich 
u. 22. Tel.:30/3389-244.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Ki-
rendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. Tel.: 
76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: raktári segédmunkás, csomagoló, 
AWI hegesztő, lakatos, villanyszerelő, marós, autószerelő, betanított 
hentes, lakatos. Befektetési tanácsadó, sofőr - áruterítő -(változó).
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F E L H Í V Á S
Értesítjük a város lakóit, hogy a bölcsődei beiratkozások 2008. 
május 13-án és 14-én, (kedd, szerda) reggel 8 órától délután 16 
óráig lesznek. Beiratkozni: Kiskunfélegyháza, Darvas J. tér 12. 
és Kiskunfélegyháza, Dankó P. u. 4-6. szám alatti bölcsődékben 
lehet. Beíratni: 0-tól 3 éves korú gyermekeket lehet. A bölcsőde 
szolgáltatásként gyermekfelügyeletet is biztosít. A KUCKÓ Ját-
szócsoportba történő beiratkozás is a fenti időpontban történik. A 
Játszócsoport a Darvas tér 12. szám alatti telephelyen működik. 
Várjuk a speciális gondozást, fejlesztést igénylő kisgyermekek 
beíratását is, részlegesen integrált csoportba. 

Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság

In memoriam

Tímár Piroska 1914-2008
(rubin diplomás pedagógus)

Nehéz szívvel vettük tudomásul, hogy 2008. március 30-án, 93 éves 
korában  elhunyt Tímár Piroska, rubin diplomás pedagógus. Rokonai, 
ismerősei, volt kollégái, tisztelői az alsó-temetőben  búcsúztak tőle áp-
rilis 11-én. 
Életútja, pályafutása egy sajátos pedagógiai életút volt. Ő iskolát terem-
tett és amikor 1969-ben nyugdíjba ment, a kis tanyai iskola is bezárta 
kapuit. Ez volt az Aranyhegyi Iskolához tartozó Vörös Csillag Tagis-
kola. 
Az iskola létrejöttéről, történetéről egy pályázat során „Az én iskolám” 
címmel be is számolt. Az írás meghatóan ad számot mindarról a küz-
delemről, áldozatvállalásról, aminek itteni működése során része volt 
17 éven át. 
Tímár Piroska egy sokgyermekes iparos családban született Félegyházán, 
1914. május 18-án. Fiatalon tagja lett a Miasszonyunkról elnevezett 
szerzetesrendnek. A Constantinumban működő Tanítónőképzőben 
1933-ban tanítói oklevelet szerzett, majd az Intézet elemi iskolájában 
álláshoz jutott. Lelkes oktató-nevelői munkáját itt folytatja egészen 
1948-ig, az államosításig. Négy év kényszerű kihagyás után nyílik csak 
meg számára, hogy a pedagógiának szentelhesse életét. Az 1940-50-es 
években közismert volt a tanyai iskolákban a tanulói zsúfoltság. Ezen a 
helyzeten a város különböző módon próbált változtatni. Az Aranyhegyi 
Iskolában a nagy létszám mellett még az is súlyosbította a helyzetet, 
hogy a tanulók egy részének nagy távolságot kellett megtennie naponta. 
A szülők egy csoportja a termelőszövetkezethez fordult azzal a kérés-
sel, hogy a Határút mentén egy tanyaépület rendelkezésre bocsátásával 
szükségtantermet hozhassanak létre, 1-4 osztályos gyermekek számára. 
A kérés megvalósult, tanító is kellett.  Így született meg Tímár Piroska 
vállalásával a Vörös Csillag Iskolának nevezett egy tantermes kisisko-
la, elképzelhetően mennyi küzdelem, munka árán, amiről a korábban is 
jelzett pályázatában oly részletesen emlékezik vissza. 
Így vall: „Ez az iskola nekem született, én voltam a tanítója, 17 alatt 
hozzám nőtt. Éreztem minden gondját, baját. Tanulói is az enyémek. 
Úgy éltünk, mint egy nagy család, gondok és örömök között. Tavasz-
tól őszig mindig nyílott virág a birodalmunkban. Iskolai ünnepeinken 
vidám, bensőséges, családias hangulatot teremtettünk. A szülők, szom-
szédok segítőkészsége csodálatos volt.”
Tímár Piroska nyugdíjas éveiben tagja volt a Pedagógus Klubnak, ahol 
szintén nagy tisztelet és szeretet vette körül. A megbecsülés jeléül „ru-
bin” diplomáját 2003. júniusában kapta meg, a városi pedagógus nap al-
kalmából. Piroska néni 30 éves eredményes és küzdelmes oktató-nevelő 
munkája egy életművel felér. Mindezért őrizzük kegyelettel és tisztelet-
tel emlékét.                                                                     Bense György

Értesítjük a város lakosságát és közintézményeit, hogy a BO-
GÁRMÉRNÖKSÉG Bt. előreláthatólag 2008. május 

5-én vagy 6-án és 7-én (időjárástól függően) az esti és éjszakai órákban végzi Kiskun-
félegyháza közterületi és intézményi platánfák, gesztenyefák, és hársfák permetezését. 
Felhasználásra kerülő szerek: MIRAGE 45 EC méhekre nem, vizekre közepesen veszé-
lyes. NOMOLT 15 SC méhekre nem, vizekre nem veszélyes. DECIS 2,5 EC méhekre 
mérsékelten, vizekre közepesen veszélyes. Kérjük a lakosság megértését és türelmét.
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KKC : Békési SzSK
80 : 69

Pontszerző félegyházi játékosok: Simon 
T. 29, Hajdú G. 19, Dorvekinger R. 11, 
Varga M. 9, Dobos R.8, Gál M.2, Szabó 
M. 2, Edző: Guóth Ádám
A felsőházi bajnoki rájátszás utolsó mér-
kőzését megnyerve a félegyháziak a har-
madik helyen végeztek. Így jogosultságot 
szereztek, hogy osztályozót játsszanak az 
NB I-be kerülésért. Békésről sok szurkoló 
jött el, sajnos a hazaiakról ez nem mond-
ható el. A félegyházi csapat a mérkőzés 
során mindvégig vezetett, különösen az 
elején voltak eredményesek, a rutinos já-

tékosaiknak köszönhetően 11 pontos kü-
lönbséggel győztek. 
NB I-es női kosárlabda mérkőzés:
Fejér Kosár SE Székesfehérvár – KKC

55 : 69
Pontszerző félegyházi jétékosok: Nagy D. 
19, Rajnai Zs. 15, Pasek M. 13, Nagy H. 
9, Edző: Nádasdi József
Szoros első negyed után a félegyházi lá-
nyok rutinjuknak köszönhetően 14 pont 
különbségű biztos győzelmet arattak. 
Legközelebbi női bajnoki mérkőzésre má-
jus 7-én, szerdán 18,00 órakor kerül sor 
a Budapest Törekvés SE együttes ellen a 
Városi Sportcsarnokban. Tokai György

Rangadót nyertek a félegyházi férfi kosarasok

Sporthírek röviden
Futsal
A Futsal NB-II sereghajtóját fogadta április 
21-én a Somafone-KHTK a Kiskunfélegyházi 
sportcsarnokban. A Dunavarsányi csapat késé-
se miatt mintegy húsz perccel később kezdő-
dött a mérkőzés. A vendégek már az első perc-
ben megszerezték a vezetést, amit a félegyházi 
fiatalabb sor hét perc alatt 3-1-re, a maga javára 
fordított. Ekkor úgy tűnt beindul a gólgyár-
tás, de a DTE nem adta fel és három perc alatt 
egyenlített. Katona Balázs és Pöszmet Tamás 
kitűnő játékának és góljainak köszönhetően 
azonban ismét 3 gólos előnyre tett szert a hazai 
csapat, a félidő utáni játékrészt 7-5 után folytat-
hatták, nem is akárhogyan, pár perc alatt már öt 
gól volt a különbség. Innen már a fáradt, egyre 
kapkodóbb ellenfél nem tudott ellenállást tanú-
sítani a második félidőben helyenként remek 
focit bemutató Somafone-KHTK csapatával 
szemben. A három pontot biztosan tartotta itt-
hon a csapat és még matematikailag megma-
radt az esélye az NB-I-be való feljutásra.

Somafone-KHTK – DTE Royal FC
15 – 8 /7-5/

Hazai gólszerzők: Katona Balázs 5, Pöszmet 
Tamás 4, Szabó Norbert 3, Gulyás Péter 2, 
Lénárt Máté 1.

Asztalitenisz
Kiskunfélegyházán hosszú évek óta működik 
az amatőr csapatok bajnoksága, melyet eddig 
Horváth István szervezett 8-10 csapat részé-
re. Halála után most Tajti Lajos vállalta ezt a 
szerepet. A félegyházi Asztaltenisz Sportis-
kola edzőtermében jelenleg 8 csapat mintegy 
30-35 versenyzője 4 fordulóban döntik el a 
helyezések sorsát. A 3 fős csapatok közül a 4. 
forduló vége felé első helyen áll a KÓRHÁZ 
csapata 35 ponttal, őket követi a többszörös 
bajnok MÁV csapata 29 ponttal. A továbbiak 
közül az ERZOL, a MEZGÉ, a Kunszállás, az 
Ipartestület és a FASI III. csapata a sorrend. Az 
utolsó fordulóra kapcsolódott be a versenybe 
a Tiszaalpár csapata. A hétfői játéknapokon 
helyenként színvonalas, kemény csatákban 
dőlnek el a mérkőzések. Az  NB I-ben játszó 
FASI I. és az NB II-ben játszó FASI II. csa-
patai a hazai és a nemzetközi versenyek mi-
att csak május 10-én folytatják a mérkőzése-
iket.                                     Némedi László 

Labdarúgás
Április.20. 
Szolnok, Vegyiművek-pálya 100 néző
Vezette: Kőrösi Péter
SZOLNOKI SPARTACUS-KHTK 3-0 (3-0)
KHTK: Tóth P.-Nádasdi G., Fekete A., Kádár 
T., Szabó T.-Lénárt M., Fricska M., Timafalvi 
Á.(Huber D.), Polgár Sz.(Nagy G.), Terjék Á., 
Czibolya Á.(Vida R.) Edző: Kurucz István

A Szakmakö-
zi Művelődési 

Ház adott otthont 
három pókerver-
seny ünnepélyes 
díjkiosztásának 

április 19-én, va-
lamint egy 
póker vil-
lámtorna 
lebonyo-
lításának.

A Sport Vendéglő Póker-Kupa helye-
zettjei: 1. Bálint Krisztián, 2. Kovács 
Zoltán, 3. Bánfi László, 4. Lantos József 
(Fornetti-Korona).
Póker Gála Villámtorna eredménye: 1. 
Szabó Zoltán, 2. Bánfi László (Fornetti-
Korona), 3. Kalla Tibor. 
Az öt hónapon keresztül tartó FORNETTI-
KORONA Pókerbajnokságon az aláb-

biak szerint alakult ki a végső sorrend: 
1. Turcsányi Lajos, 2. Balog Levente, 
3. Elek Roland, 4. Lantos József, 5. Vas 
Csaba, 6. Dóra Gábor, 7. Fricska Ákos, 8. 
Turcsányi Tamás, 9. Nagy Attila, 10.Rádi 
Jenő (valamennyien a Fornetti-Korona 
versenyzői). A pókerversenyek helye-
zettjeinek a kupákat, trófeákat Vidács 
Gyula, a Fornetti marketing és kereske-
delmi igazgatója, valamint Palásti Gábor, 
a Korona Sport Egyesület elnöke adták 
át ünnepélyes keretek között. A Fornetti-
Korona pókerbajnokság első négy he-
lyezettjének különdíja az ősz folyamán 
megrendezésre kerülő Budapest Póker 
Ópen-en történő részvételi jog megszer-
zése, valamint a május 1 – 12. között 
megrendezésre kerülő II. Országos Póker 
Csapatbajnokságon egy 10 fős -Fornetti-
Korona Félegyháza-csapat mérheti össze 
tudását az ország többi pókercsapatával 
Budapesten.

Pókergála és díjkiosztó a szakmaköziben
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A hét vicce
Két barátnő beszélget:
- Tudod, mi van a férjed és én közöttem?
- Nem!
- Tulajdonképpen már csak te!

Sakk sikerek
Sikeresen szerepeltek a Sakk Diák-
olimpia Bács-Kiskun Megyei Egyéni 
verseny döntőjén Kecskeméten, április 
19-én, a félegyházi sakkozók.

Varga Klára (TKIKI Petőfi Ált. Iskola, 
14 éves) megyebajnok lett és indulhat az 
országos döntőn, valamint Herédi Edit 
(Móra F.Gimnázium, 16 éves) bronzér-
mes lett. Nagy Monika (18 éves lány, 
Kecskemét, Katedra Gimnázium) me-
gyebajnok lett, aki szintén félegyházinak 
tekinthető, mert innen jár át tanulni. 

Birkózó magyar bajnokság városunkban
Az elmúlt hétvégén a KÉSZ 
Aréna Kiskunfélegyháza Vá-
rosi Sportcsarnokban rendez-
te a Kiskunfélegyházi Vasas 
TK a Birkózó Női Magyar 
Bajnokságot. A versenyen 
38 sportegyesületből 190-en 
kezdték meg a küzdelmeket.

A hazaiak közül Szabó Emese 
és Rádi Nikoletta sajnos sérü-
lés miatt nem tudott szőnyeg-
re lépni, így a két válogatott 
birkózó nem tudta megvédeni 
a tavalyi bajnoki címét. Akik 
viszont egészségesek voltak, 
azok kitűnően szerepeltek.
Kiváló eredményt ért el Rádi Brigitta, aki 
a serdülő korosztályban megnyerte az 57 
kg-os súlycsoport küzdelmeit, majd mi-
vel utolsó éves, így indulhatott a kadet 
korosztályban is, ahol szintén nem talált 
legyőzőre és így azt a bravúrt hajtotta 
végre, hogy két magyar bajnoki címet is 
tudott szerezni!
A verseny végén Brigi vehette át dr. 
Réczi László világbajnoktól a legjobb 
hazai versenyzőnek járó kupát és egy 
Ötvenezer forintos, gépjárművezetői tan-
folyamra szóló utalványt, amit Lőrincz 
Tibor önkormányzati képviselő ajánlott 
fel.
A másik bajnoki címet Felföldi Zsanett 

szerezte. A kadet korosztály 60 kg-os 
súlycsoportjában minden ellenfelét ma-
gabiztosan, látványos birkózással győzte 
le és mivel utolsó éves, Ő is elindulhatott 
az idősebbek között, és ha már indult, 
akkor szerzett is egy ezüstérmet a junior 
korosztályban.
A kadetek között az 56 kg-os súlycsoport-
ban Nagy Brigitta bronzérmet szerzett.
Született még további két érem, amelyet 
Vidéki Nikolett gyűjtött be. Niki a diák 
31 kg-ban harmadik, a serdülő 34 kg-
osok között második helyezett lett.
A diák 45 kg-ban korengedménnyel indu-
ló Baksai Cintia ötödik helyen végzett.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kele-
men András


