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Közlöny
Ünnepel a Constantinum
Kétszáz éves a Móra Ferenc Katolikus Általános
Iskola, melyet száz esztendeje a Kalocsai
Iskolanővérek vettek át.
Az intézmény jubileumi ünnepségsorozatának
következő állomása szeptember 20.-án volt, amikor is találkozót szerveztek az 1908 és 2008
között végzett diákok számára. Ezt követően a
volt pedagógusok és tanítványok tisztelete jeléül
felállított kopjafánál ünnepi műsoron vettek részt
az egybegyűltek. A kopjafát Talapka István, a
Sarlós Boldogasszony templom plébánosa szentelte meg.
Folytatás a 3. oldalon.

Látványos felvonulás közepette hozták meg az újbort szeptember 20-án a Haleszi és
a Nagyszőlő úti Gazdakörök képviselői. A Kossuth utcán végig lovasok vezették a
harminchét fogatból álló menetet, a Szent István templomnál Hajagos Gyula plébános áldotta meg az újbort.
Folytatás a 3. oldalon.

Megnyílt a Rocktár

Rendeletmódosítás
a játszóterek védelmében
A város játszótereinek megóvása érdekében a közterület rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezte Bense Zoltán és Gyenes Attila.
Mindezt szeptember 22-én, a Dózsa utcai
játszótérnél összehívott sajtótájékoztatón
jelentette be a két önkormányzati képviselő.

A játszótereket rendeltetés szerint kell
használni, és meg kell védeni a garázda
alakoktól. Ennek egyetlen hatékony módja a közterület rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Az új szabályzók
birtokában a rendőröknek joga van megbírságolni a játszóterek illetéktelen használóit.
A rend fenntartása azonban csak
akkor lehetséges, ha a hatóság képviselői az “emberek közé” jönnek.
Félegyházán jelenleg kevés a
rendőr. Változás a jövő évben várható. A tervek szerint 2009-ben
kutyás, valamint kerékpáros járőrök teljesítenek majd szolgálatot
a város utcáin.
Addig is célszerű a létesítményeket bekeríteni, valamint éjszakára
lezárni - mondta el a szeptember
22-re összehívott sajtótájékoztatón
Bense Zoltán, a 4-es, Gyenes
Attila az 5-ös választókörzet
önkormányzati képviselője. - g -

Élőzenei klub nyílt Kiskunfélegyházán a vasútállomás mellett, a Kossuth utca 35. szám
alatt szeptember 13.-án. A klub nyitókoncertjére
300 élőzene kedvelő látogatott el az egész
országból.
A Rocktár alternatív szórakozási lehetőséget
kínál fiataloknak és időseknek egyaránt rock,
blues és egyéb élőzenei koncertekkel minden
szombaton, 21 órától. A kiskunfélegyházi PlainRock Egyesület üzemeltetésében működő klub
nem véletlenül kapta a bázis jelzőt, hiszen a
szombati koncertek mellett bérelhető, hangszigetelt próbatermet kínál zenekaroknak, retro
stílusban berendezett klubhelyiség működik
zenészeknek és érdeklődőknek egyaránt.
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Szobori Búcsú Ópusztaszeren
Az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban
szeptember 14.-én „Szobori búcsút” tartottak nagyszámú zarándok részvételével. Azért
szerveződik ez a búcsú a Mária ünnepek
köré, mert a X. században itt felépült és többször bővített bencés monostor templomát
Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.
A középkorban nagy jelentőségű kulturális
központnak számított intézmény adott rangot
a környéknek és a virágzó Szer településnek.
Az itt található Árpád-szobor mellett 1897ben kezdeményezett búcsút tavaly, a
fejedelem halálának 1100. évfordulója alkalmából felelevenítették. A hagyományteremtés szép gondolatát az idén székely kapu
állításával gazdagították. A látogatók mostantól a gyönyörű, eredetileg 1913-ban Fenyéden felálított és a máréfalvi faragók által felújított kapun át léphetnek be a Parkba. Az
emlékezet még őrzi az 1938-ban itt emelt
kaput, amit aztán az 1970-es években eltüntettek.
Az augusztusban felállított szép, címeres festett kaput Böjte Csaba ferences atya ajándékozta Ópusztaszernek és az egész magyarságnak köszönete és hálája jeléül, mivel a
dévai árva gyermekek megmentését támogatták. Horváth Gábor, az Emlékpark igazgatója
köszöntőjében kiemelte, ez a kapu nyit a
nemzeti összefogásra, alkalmat ad arra, hogy
nemzeti összetartozásunkat, önazonosságtudatunkat erősíthessük. Ahogy ezt a darab-

jaira szétesett és egy fészerben árválkodó
kaput egy közös akarat, jószándék és ügyes
mesterek felújították, az példaértékű mindannyiunk számára. Ezen a napon az erdélyi,
délvidéki, a bukovinai székelység képviselői
találkoztak itt a hazai magyarsággal és hozták
el ajándékaikat. A délelőtt folyamán megcsodálhattuk Bálint Zoltán árkosi székely
fiatalember gyűjteményének gyöngyszemeiből összeállított kiállítást, melyet Gyulai
Líviusz nyitott meg és az Egyszólam
Együttes (Fábián Éva, Berecz András, Juhász
Zoltán) vidám népzenei összeállítása szinesített. Az udvarhelyiek kenyeret hoztak és
adtak át Horváth Gábornak. Dr. Kiss-Rigó
László szegedi püspök áldotta meg és nyitotta ki a kaput. Az ünnep bensőséges hangulatát
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emelte Maczkó Mária gyönyörű éneke,
valamint Fábri Géza lantjátékával kísért
Jovánovics Tünde szép ballada-előadása. Az
ünnep kiemelkedő eseménye a romtemplomban tartott szentmise volt, amelyet dr. KissRigó László püspök celebrált Böjte Csaba
atyával és több paptestvérrel egyetemben.
Kedves momentum volt a Szer-Üzenete Díj
átadása a szentmise végén. A nemzeti identitás, megmaradás érdekében munkálkodók
számára találták ki a díjat, az idén a székelység érdekében végzett tevékenységéért
Böjte Csaba atya és Berecz András népdalénekes, mesemondó vehette át az ezüstgyűrűt Horváth Gábor igazgatótól. Ezután a
dévai gyermekek néptánccal és énekekkel
szórakoztatták a közönséget az Árpád-emlékmű lábánál lévő színpadon. Az ünnepi napot
Berecz András mesemondó zárta.
Máthé Erika résztvevő zarándok

Renszánsz kórustalálkozó Félegyházán Szent Mihály
Az idei év, a Reneszánsz éve, melynek jegyében nemcsak az előadásban, hanem a szervezésben
napi vigasság
igen sok különböző program szerveződött váro- is részt vettek. Fellépett a Kiskunfélegyházi Zesunkban is. Mivel a reneszánsz kort a "kórusművészet aranykora"-ként tartják számon a
zenetörténetben, nagyon jó ötlet volt, hogy
Reneszánsz Kórustalálkozót szervezett a Móra
Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és
Közösségi Ház e korszak énekkari műveinek
bemutatására.
Ez a rendezvény a X. Libafesztivál keretében
zajlott le szeptember 13-án, a Városháza előtt
felállított színpadon. Szabadtéri rendezvényhez
eléggé hűvös volt az idő, de a fellépő kórusok
lelkesedése, és a megszólaltatott
művek bensőséges, sőt olykor
szenvedélyes melegsége kitartásra
késztette a nem kis létszámú érdeklődő közönséget. A program a kiváló
félegyházi kórusokra épült, akik

nebarátok Kórusa Szatmári Imre vezényletével
és partnerkórusuk, a Makó Városi Vegyeskar,
melyet Gilinger Ildikó és Szirbikné Baranyi Éva
dirigált, a helyi Vox Cumana Kamarakórus
Molnár Elvira és Kis - Fekete Vilmos irányításával és az ő partnerkórusuk, az orosházi Szokolay Bálint Madrigál Kórus Mosolygó Miklós
karnagy vezetésével, valamint a TKIKI Iskolai
Kamarakórus Molnár Elvira vezényletével. A
koncert végén az öt kórus együtt is megszólaltatott két művet, a vendégkarnagyok közreműködésével.
Fotó: -g-

Elérkezett Szent Mihály napja, véget ért az
idei évi pásztorkodás. Bugac őrzi ezt a
hagyományt és szeptember 19. és 21.
között Szent Mihály napi vigasságokat rendezett. A bugacpusztai mulatság számos
látványos programmal, fogathajtással, népi
játékokkal, honfoglaláskori ételekkel,
ökörsütéssel várta látogatóit.
A hétvégi programok Bugacpusztán zajlottak. A szombati nap legkiemelkedőbb eseménye a Nagypuszták versenye volt, ahol
bugaci és hortobágyi csikósok, gulyások
mérték össze tudásukat egy látványos
ügyességi versenyen. Vasárnap honfoglalás
kori öltözetbe bújt hagyományőrzők vették
birtokba a pusztát, akik korabeli ételek kóstolására és ökörsütésre várták az embereket. Az érdeklődők a számos rendezvény
mellett egész nap kézműves foglalkozáson,
népi játékokon vehettek részt.
Közlemények: Lapunk 36. számában közölt,
“Álláskereső pedagógustársaim legyetek
óvatosak!” címmel megjelent olvasói levélben a híresztelések ellenére nem a Constantinum Intézmény szerepel. A fenti tájékoztatást az iskola kérésére adjuk közre.
Lapunk 36. számában a “Tordán jártak” című
cikkben elírás történt, az adomány helyes
összege 3 ezer euro.
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Jubilál a Constantinum

3. oldal

Az Úr tanító „szolgálóleányai”
(100 éves a Constantinum)

Folytatás az 1. oldalról.
Az ünnepség a Constantinum
épületének földszintjén folytatódott, ahol leleplezték az
Iskolanővérek rend megalapítójának, Fourier Szent Péternek
jelszavát: - „Senkinek sem ártani, mindenkinek használni!” megörökítő táblát. Az ünnepség színvonalát a közreműködő
Félegyházi Fúvószenekar fúvósai emelték. Délben, az intézmény ebédlőjében gyönyörűen
megterített asztal várta az állófogadás résztvevőit, a találkozók a volt diákok és tanárok
közt tovább folytatódtak, megtelt az épület zsibongó csoportokkal. Délután került sor Ka-

pus Béláné nyugalmazott iskolaigazgatónő könyvének bemutatójára.
A nagy számban összegyűlt
hallgatóságnak a „...visszajöttem az öreg iskolához...” című,
és Móra Ferenc diákkoráról
szóló írásokat tartalmazó könyvet Kállainé Vereb Mária, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
igazgatója ismertette és Kapus
Krisztián tagintézmény vezető
a szerző munkásságát méltatta.
A rendezvényen jelen volt Vészics Andrea, Móra Ferenc dédunokája is, aki a könyvbemutató végén Kapus Bélánéval egygyütt dedikálta a helyszínen
megvásárolt könyveket.

Szüreti felvonulás a főutcán
Folytatás az 1. oldalról.
Látványos felvonulás közepette
hozták meg az újbort szeptember 20-án a Haleszi és a Nagyszőlő úti Gazdakörök képviselői.
A Nagyszőlő úti óvodások és a
gazdaköri csőszpárok a Szent
István templom előtt kedves és
színvonalas táncműsorral köszöntötték a szokatlanul hűvös
idő ellenére is szép számmal öszszegyűlt nézősereget. Ezt köve-

tően a szüreti menet a városháza elé vonult, ahol dr. Garai István alpolgármester köszöntője
után, szíves kínálgatások közepette az érdeklődők is megkóstolhatták az újbort.
A városháza előtt a gazdaköriek
újból ropták a táncot. Végül a
fogatok és a lovasok az önkormányzat ajándékát vehették át,
majd mindenkit meginvitáltak
az esti bálba. A szüreti felvonulást Ván Jenő szervezte.
- munkatársunktól -

2008. szeptember 20-án Kiskunfélegyháza legrégibb iskolájában ünnepélyes keretek között zajlott a
megemlékezés a városunkban 200 éve megindult
iskolarendszerű oktatásról, amelyet 100 évvel ezelőtt
a Kalocsai Iskolanővérek vettek át. 1908. szeptemberében már az ő irányításukkal indult meg a tanítás az
intézetben, amely az alapító püspök tiszteletére a
Constantinum nevet vette fel.
A Constantinumot működtető nővéreket nem kényeztette el a
történelem. Végigszenvedték az első világháborút, az 1918-19-es forradalmakat, majd a Trianon utáni nyomorúságos éveket. Amikor már kicsit javult
volna az élet, jött a második világégés és 1948-ban a tanügy szolgálóleányainak a katedrától való megfosztása. Ám az életadta küzdelmekből az
Iskolanővérek győztesen kerültek ki. Munkájukat őrzi az impozáns iskolaépület, az írásos dokumentumok és a hajdan volt tanítványok szerető emlékezete. A teljesség igénye nélkül idézzük fel néhány nővér alakját a
Constantinum nevelői közül, hogy képet kapjunk munkájukról, életükről!
A nővérek többsége szegény családból származott. Ezt mondhatta el magáról Kiss Mária, M. Hortenzia nővér is, aki 1937-től 1947-ig tanította a
magyart és a történelmet a 10 -14 éves lányoknak. Diákjainak beszélt József
Attiláról, akinek élete röpke két hónapig bekapcsolódott az ő családja életébe. A hatodikos gimnazista József Attilát, aki öngyilkosságot kísérelt meg,
Hortenzia nővér édesanyja, a tanárok kérésére magához vette. A kiszombori nyár jót tett az ifjú költőnek, megjött az életkedve. A 20. század e költőóriását egyébként egy másik nővér is jelentőségének megfelelően értékelte.
Magó Júlia, M. Filoména nővér a tanítónőképző intézet magyar szakos
tanárnője az 1944-45-ös évkönyv tanúsága szerint növendékeinek József
Attila költészetéről tartott előadást. Volt tanítványai hálásan emlékeznek
róla, mert kutatni, tanulni tanította őket.
Rendkívül népszerű és városszerte ismert volt a 30-as 40-es években Dukai
Júlia, M. Amancia nővér, polgári iskolai tanárnő. Látta, hogy a szegény gyerekeket kisebbségi érzés, kishitűség gyötri, ezért az elkallódás veszélye
fenyegeti. Velük nagyon sokat foglalkozott. Nem engedte el a kezüket akkor
sem, amikor már kikerültek az iskolából. A Katolikus Lányok Országos
Szövetsége helyi csoportjának a vezetőjeként őket is közösségbe vonta,
igyekezett munkát szerezni nekik. Amancia nővér és társai karitatív munkáját ki kell emelnünk. Erre nagy tér nyílt a háború alatt. A pestszenterzsébeti
kibombázott menekültek gondozásában tevékenyen részt vettek. A város
hadiárváinak az életét tanítványaik bevonásával igyekeztek könnyebbé
tenni. Amancia nővér a Vöröskeresztben is dolgozott, nem egy hadifogolyról kaptak hírt általa a hozzátartozók.
A készségtárgyak oktatói Moulion Erzsébet, M. Antónia (rajz, kézimunka),
Balogh Lenke, M. Viktima, Gajdán Rozália, M. Olga (ének-zene) a félegyházi lányok művészet iránti érzékenységét olyan fokra emelték, hogy erre
még Kodály és Bartók is felfigyelt. 1933. április 6-án előadták Kodály
Pünkösdölőjét, ezen jelen volt a szerző és a felesége is. A zeneszerző egy
dedikált képet adott a Constantinumnak, amelyet az intézet a rajztanárnő
által tervezett falvédővel viszonzott. Kodálynak ez annyira kedves volt,
hogy a fekhelye mellett helyezte el. 1937. április 18-án rendezték meg
Kecskeméten az Éneklő Alföld Bartók-hangversenyt. Itt a Constantinum
még Bartók Béla elismerését is kiváltotta. Erről az iskola nagyszerű igazgatónője Blandina nővér így emlékezett meg:
„Énekkarunk komoly elismerést kapott, mert Bartók Béla és komoly zenekritikusok megállapítása szerint a kiskunfélegyházi éneklő ifjúság beigazolta, hogy énekkultúrája országos viszonylatban az elsők között áll.”
A kiváló képzőművész Mária Antónia nővér megismertette diákjaival
hazánk jellegzetes népművészeti vidékeit, népviseletét, kézimunkáit.
Közvetlenségével, kedvességével nagy népszerűségre tett szert Galler Józsa,
M. Bernardina nővér, aki gazdasági ismereteket tanított. Tanítványai, köztük
e sorok írójának édesanyja ragaszkodásukat, hálájukat azzal is kifejezték,
hogy idős tanárnőjüket nyaranta vendégül látták. Mindig kedves iskolájával
szemben dr. Rigó Mihályné házában szállt meg. Ő is megerősítette, amit
rendtársa Hortenzia nővér Kaleidoszkóp című könyvében megfogalmazott:
„Kiskunfélegyházára mindenki a legnagyobb szeretettel gondol vissza…
Felejthetetlenek mindnyájunk számára az itt töltött évek! A sok munkában a
testvéri összefogás remeket produkált. Itt valóban érvényesült: Egy mindenkiért, mindenki egyért.”
Bernardina és nővértársai életében a kommunista hatalomátvétel után
kegyetlen változás következett be. Ám ezekben az emberpróbáló években is
érvényre juttatták rendjük alapítójának Fourier Szent Péternek a jelszavát:
„Senkinek sem ártani, mindenkinek használni!”
Mayer Lászlóné

4. oldal

Petőfi Sándor
PACSÍRTASZÓT HALLOK MEGINT
Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.
Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.
Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.
Eszembe jut dalodrul a
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő
Tett és még tenni fog velem.
Emlékezet s remény, ez a
Két rózsafa ismét virít
Dalodra, és lehajtja mámoros
Lelkem fölé szép lombjait,
És álmodom, és álmaim
Oly kedvesek, oly édesek...
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,
Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,
De lenn a földön van az ég.
Dalolj, pacsírta, hangjaid
Kikeltik a virágokat;
Szivem mily puszta volt és benne már
Milyen sok szép virág fakad.
Betlen, 1849. március 8.
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Aki szeret enni, az szeret élni ...
...tartja a közmondás, a félegyházi
Gasztronómiai Napok keretén belül
„Mátyás király asztalánál” címmel reneszánsz főző-és terítőversenyt rendeztek
szeptember 16-án a Szakmaközi Művelődési
Házban. Gulyás Ildikó igazgatónő köszöntőjében elmondta, immár 4. alkalommal ad
helyet az intézmény ennek a rendezvénynek,
minden alkalommal más-más „kerül a terítékre”.
Idén, - mivel 2008 nemcsak a Reneszánsz
éve, hanem Mátyás király éve is, - nagy királyunk udvarának gasztronómiája került a
középpontba. A versenyző csapatok feladata volt, hogy minél élethűbben
jelenítsék meg a Mátyás-korabeli udvari lakomákat. A szemet gyönyörködtető asztalok, a pompás terítékek és a
különféle ételekkel megrakott, ínycsiklandozó tálak,
serlegek puszta látványa is
mindenkit elvarázsolt. A
háromtagú zsűri – Szabó Sarolta,
a Desperadó étterem vezetője, Vas
László közművelődési referens,
Dobronyi József, a MOV Bizottság tagja –
igen nagy gondban volt, amikor mind a hét
versenyző asztal munkáit végig kóstolta. A
versenyzők, akik többnyire stilizált korabeli
ruhákban foglaltak helyet az asztaloknál,
nemcsak az általuk készített ételeket mutatták
be, hanem igyekeztek egy kis reneszánsz,
gasztronómiatörténeti áttekintést is adni. A
zsűri értékelése alapján a Kunplast-Karsai
Rt. Nyugdíjasklub csapata nyerte el a
fődíjat a következő menűsorral: sült pozsárhal citrommal, zöldfűszerek-

kel ízesítve és vörösboros mártással
körítve, - disznósült nyársra
húzott zöldségekkel és párolt
hagymaszeletekkel, - mézzel
csorgatott szőlős-diós béles,
mézzel ízesített körte-alma,
bundában. A zsűri különdíját a
Constantinum Intézmény két
gimnazista diákja nyerte el, valamint minden résztvevő csapat egy
tortát kapott ajándékba. Az értékelés
után a versenyzők és az érdeklődők
kedvükre kóstolhatták a finom étkeket, a
Szakmaközi Művelődési Ház jóvoltából
mindenki egy jól sikerült
délután részese
lehetett.
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Miben más egy Waldorf-óvoda?
A fenti címmel tartott közvetlen hangvételű
előadást augusztus 28-án a TEMI Szakmaközi Művelődési Házban a Kecskeméti
Waldorf-óvoda óvónője, Németh Éva a Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület meghívására a nyáron elindított Waldorf-Óvodák,
Waldorf-Iskolák című eladás sorozat keretén
belül.
Az előadón kívül vendégként érkezett DaniÖrdögh Dalma, a Kecskeméti Waldorf-iskola
egyik osztálytanítója és Vanya Teréz, aki „waldorfos szülőként” volt jelen. Az előadásból
megtudhattuk, hogy a Waldorf-óvodások
milyen szabályozott napirend keretei között töltik idejüket az oviban, mekkora teret kap a szabad játék, amely során egyszerű paravánokból,
saját készítésű kötelekből, asztalokból, székekből, ruhaanyagokból építenek hajót, há-zat,
babaszobát, pókhálót, az építkezésnek csak a
kreativitásuk szab határt. Az óvoda minden játéka és berendezési tárgya természetes alapanyagú, javarészt a szülők és az óvónők keze munkájának gyümölcse: fából, gyapjúból, vesszőből, selymekből, viaszból, fonálból, kü- lönféle
termésekből készülnek. Minden nap a kötött
foglalkozás része valamilyen kézműves tevékenység: méhviaszkrétázás, méhviasz gyurmával formázás, gyapjúból képkészítés, akvarellfestékkel színkeverés, cipógyúrás, amit aznap

Jól kezdődött az év
Annak a 40 Móra gimnazista diáknak feltétlenül, akik tanévkezdésként egy hetet tölthettek
el az ausztriai OBERVELLACH erdei iskolájában. A gimnázium német nyelvi munkaközössége elsősorban a német nyelvet tanuló, hat
évfolyamos, 9/E és 8/E-s diákoknak szervezte
meg Karintia festői vidékén az intenzív nyelvtanulást (és gyakorlást) lehetővé tévő, egy
hetes, minden igényt kielégítő tábort.
Délelőttönként anyanyelvi tanárok irányításával
tanítási órákon vettek részt a tanulók, akiknek
olykor meg kellett szólítani a városka lakóit is
bizonyos feladatok megoldásához. Az írásbeli
gyakorlásra a mindennapi, az adott nyelven történő naplóírás adott lehetőséget. A diákok szinte minden percét lekötötték a szervezők, hiszen
délutánonként is gondosan eltervezett programok vártak az alföldi gyerekekre.
A 3150 m magas MÖLLTALER GLETSCHERRE felvonó vitte fel őket egy kiadós hógo-

az ebédhez elfogyasztanak. Ezek a tevékenységek ritmikusan visszatérő esemé- nyek hétről
hétre, mindig azonos napokon végzik őket,
minden hónapban az adott ünnepkörhöz kötődő
témában. Az óvodában hangsúlyt kap az egészséges táplálkozás: gabona alapú ételeket
fogyasztanak a gyerekek tízóraira, melyeket az
óvónők helyben készítenek el, az ovisok hathatós segítségével. Rizs, árpa, köles, rozs és zab
adja ehhez az alapanyagot. A szülők és az óvónők kapcsolata igen szoros és aktív, a havonta
rendezett szülői esteken kívül az édesanyák és
az édesapák tevékenyen részt is vesznek az
óvoda életében. Az előadáson megjelent lelkes,
érdeklődő szülőknek és pedagógusoknak amellett, hogy képet kaptak a Waldorf-óvoda
sajátosságairól - alkalmuk nyílt ki is próbálni
azokat az anyagokat, amelyekkel az ovisok dolgoznak, kreativitásukat fejlesztik, játszanak. A
Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület további
előadásokat, foglalkozásokat, rendezvényeket
tervez, hogy a városban és a környékbeli településeken élő szülők és családok megismerhessék a Waldorf pedagógiát. Annál is inkább,
mivel egyre nagyobb igény lépett fel a szülők
részéről, hogy a Waldorf- pedagógián alapuló
óvoda létesüljön városunkban.
Érdeklődni a waldorf-ovi@freemail.hu címen
lehet.
Kissné Fekete Éva szülő
lyózásra, az aranymosás egykor embert próbáló
munkáját HEILIGENBLUT gyors sodrású, jéghideg hegyi folyójában próbálhatták ki.
Túrázhattak a RAGGA-szurdok csodálatos vízesésénél, hajókázhattak az OSSIACHER tavon és Klagenfurtban megcsodálhatták a világhírű Minimundus makettjeit, de a hazafelé
vezető úton várt rájuk még egy cseppkőbarlang
is. A résztvevők egyöntetű véleménye alapján,
nagyszerű napokat, rendkívül hasznos időt tölthettek el a Mórás diákok Ausztria e gyönyörű
táján. Ez a program, mely kiváló lehetőséget
adott egy tanult nyelv eredeti közösségben való
tanulására, intenzív gyakorlására, bekerült az
iskola nyelvi munkaközösségének munkatervébe, programjába. Az ott töltött szép napokról
egy kisebb kiállításon számoltak be az iskola
közösségének a résztvevők. Az I. emeleti tárlókban napló, programok, fényképek mesélnek
a feledhetetlen erdei iskoláról. A csoportot dr.
Szabó Gyuláné Matyók Katalin osztályfőnök
mellett Faluné Garay Marianna és Dobó Aliz
német tanárok kísérték el.
R. F.

5. oldal

Ünnepel
a Constantinum

A 200 éves általános iskola és a 100 éves
Constantinum jubileumi rendezvénysorozata
szeptember 13-án emléktábla szenteléssel
kezdődött, majd a XII. hagyományőrző nap
programjaival folytatódott.
Az általános iskolások mesemondó és népdaléneklő versennyel és interaktív mesejátékkal
ápolták a népi hagyományokat. Mesemondó
verseny eredményei, első korcsoport: 1. Katona
Erzsébet, 2. Könyves Teréz (Constantinum), 3.
Czikó Arnold (Constantinum). Második korcsoport: 1. Könyves Mirjam (Constantinum), 2.
Virág Gréta Anna (Darvas), 3. Ganev Roland
(Constantinum). Népdaléneklő verseny eredményei: 1. Katona Erzsébet (Darvas), Kerpics
Mátyás, 2. Pánczél Anita, Berecz Vivien (Constantinum), 3. Tarjányi Zsófia, Tarjányi Dóra,
Kiss Márton (Constantinum).
A népdaléneklő versenyt hangszeres zenészek
is gazdagították. Citerázott, Besze Gabriella,
fuvolázott Rácz Odett Zita Constantinum Intézmény.
A népdaléneklő versenyt Rigó Mária szülő
zárta citeramuzsikájával, népdaltanításával és
közös énekléssel. Az interaktív mese délben
kezdődött. Betanították az alsótagozatos munkaközösség tagjai Kovács Erika, tanító vezetésével. A mesejátékban mintegy 80 tanuló
szerepelt. Az ünnepi menzai ebéd után a szülők
jóvoltából sütemény és alma várt minden
diákot és vendéget az aulában a megterített asztaloknál. Ebéd után indultak a közkedvelt
kézműves foglalkozások. A téma itt is a nagy
évforduló és a hagyományőrzés volt: raffiabábu, krumplinyomda, jubileumi könyvjelző
hímzéssel, jubileumi abroszocska. A kemény,
férfias játékok a tornateremben és az udvaron
várták a gyerekeket. Ódor László, a Szülői
Közösség elnöke 11 órától fél négyig vezette az
íjászatot. Röpködtek a magyarok nyilai! Vége
nem akart lenni a nyílzápornak. Az óvodások
tekéztek, sorjátékokban jeleskedtek. A sorverseny még a nagyobbakat is elcsábította.
Minden osztály indult a teremfoci-bajnokságon, népes szurkolótáborral. Mráz László
Mórás öregdiák a papírsárkány készítés titkaiba
vezette be az érdeklődőket. Az 1,2 m átmérőjű
tízágú csillagsárkányt a jubileumi embléma
díszíti. A készítők lelkes csapata a Vasas pályán
eresztette a magasba. A nemzetiszín keretű csillag középen a jubileumi emblémával és hosszan
szálló piros-fehér-zöld farkával impozáns
látvány volt az őszi égen. A beröptetett jubileumi sárkány az intézmény aulájában kap helyet.
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Anyakönyvi hírek

Árverési hirdetmény

Születtek: Laczkó Dominik Zsolt (anyja neve: Kovács Nikolett),
Csányi Tímea (Diel Anita), Vakulya Dominik (Dóczi Szabina),
Bencsik Adrián (Jankó Edit Éva), Szentmiklóssy Barnabás Áron
(Kállai Kitti), Vörös Sámuel (Makány Nikoletta), Lajkó Dorina
(Hekkel Andrea), Horváth Hanna (Gulyás Henrietta), Csordás
Dominik Mihály (Kurucsai Mónika).
Meghaltak: Kónya Péter, Rigó István, Iványi Sándorné Hevér Mária,
Hegedűs Terézia, Gál János László, Berente Pálné Tóth Franciska,
Lőrincz Mátyásné Zsibrita Mária Magdolna, Kis András –
Kiskunfélegyháza. Szécsényi Józsefné Tóth Erzsébet, Rádi Alajosné
Fekete Rozália – Bugac. Ágoston Mihály – Tiszaalpár. Kálló Jánosné
Tóth Mária – Jászszentlászló. Borbély János – Petőfiszállás.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Kossuth u. 6. sz. alatti 71 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 2 db. 79 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 39 m2-es helyiség,
Deák F. u. 2. sz. alatti 18 m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 70 m2es helyiség
Deák F. u. 2. sz. alatti 38 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 33 m2-es helyiség, Izsáki út 1/C. sz.
alatti 120m2-es raktár, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség,
Holló László u. 11/3. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló László u. 7/7. sz.
alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 26/5. sz. alatti 21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2,
6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614 hrsz-ú (volt
MÉH) LK2-es terület, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület,
5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4., 4589 hrsz-ú 820 m2-es Tóth
Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 3893 hrsz-ú
693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon),
331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépület). Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Támogatás a diákoknak
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a 2008/2009- es tanévben is
ad 3000 Ft-os pénzbeli támogatást a nappali tagozaton tanuló, kiskunfélegyházi lakosú főiskolai és egyetemi hallgatóknak. (Az akkreditációs képzésben tanulók nem igényelhetik.) A támogatás igényléséhez
szükséges űrlap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodában
átvehető, valamint Kiskunfélegyháza város honlapjáról letölthető.
Beadási határidő : 2008.szeptember 15 - október 15.

Pályázati felhívás
KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGHATÁRIG
MAXIMUM 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL! Pályázhatnak egyéni vagy
társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők. A pályázat benyújtásának határideje 2008. október 10. Részletes pályázati kiírás és
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a
Vagyonhasznosítási Csoportnál vehető át. Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány 6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Tel.: 76/562-038.

Közlemények
„Életet az Éveknek”.Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei
Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták az egyesületet. 2007-ben az APEH által
átutalt összeg: 89.000,-Ft, amelyet az alapszabályukban foglaltak szerinti működésre használtak fel. Bíznak abban, hogy a 2008. évben is
számíthatnak az Önök bizalmára, és ismét támogatják az egyesületet
adójuk 1%-ával. Adószámuk: 18365328-1-03. A megye elnöksége és a
hozzátartozó 47 nyugdíjasklub nevében köszönettel
Sántáné Szabó Margit megyei elnök
Értesítjük a város polgárait és valamennyi adományozót, hogy a 2007.
évben a „Korszerű Agrárkultúráért Alapítvány” számlájára, a
személyi jövedelemadó 1 százalékából 184.112.- Ft érkezett. Az
adomány a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája
tanüzemeiben a gyakorlati oktatás feltételeinek fejlesztését szolgálja.
Támogatásukat tisztelettel köszönjük!
A „Korszerű Agrárkultúráért Alapítvány” kuratóriuma
A Kiskunfélegyházi Petőfi Bajtársi Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak az adózó állampolgároknak, akik a 2006. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. 2007-ben az
átutalt támogatás összege 123.337,-Ft. A támogatási összeget működési
kiadásaink fedezésére, sport és kulturális feladataink megvalósítására
fordítottuk. A kiadások megtörténtét igazoló bizonylatok az egyesület
pénztári okmánygyűjtőjében megtekinthetők. Támogatásukra a
jövőben is számítunk és köszönettel fogadjuk. Adószámunk:
18355903-1-03

Munkaalkalom: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kiskunfélegyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, húsfeldolgozó, csomagoló, raktári összeállító. Bugacpusztaháza: sertésgondozó. Vidék: pénzügyi tanácsadó. M5-ös
autópálya (Petőfiszállás): Töltőállomás kezelő, shop eladók.
Országos állat- és kirakodóvásárok: október 12., november 9.,
december 14. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet:
kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő - csütörtök
8-11-ig óráig a 76/461-255/37-es melléken.

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 ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Szeptember 22-től szeptember
28-ig: Móra Patika Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2. (Tel: 76/461721). Szeptember 29-től október 5-ig: Korona Patika
Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. (Tel:76/466-582).
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szeptember 27-én és 28-án: Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. Október 4 én és október 5-én: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.:
70/338-1097, Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Megkezdődött a bajnokság
az Extra-ligában

Az első fordulóban a FASI I. csapata az
előző évi bajnok, a BVSC csapata ellen
játszott. Mint az várható volt, a válogatottakkal játszó BVSC ellen 6:1 arányú
vereséget szenvedtek. Az egyetlen győzelmet Korponai Zoltán szerezte Nagy
Krisztián ellen. A 6:1 ellenére szinte
minden mérkőzés szoros volt. Három
mérkőzésen is csak 3:2 arányban maradtak alul, de végül a szerencse és a
rutin győzött.
A második fordulóban a FASI I. csapata
a Büki TK csapatát fogadta, ahol az
egykori válogatott Kriston Zsolt fia is
játszott ellenük. A KÉSZ Aréna Sportcsarnokban Schaffer-Vajda párosunk veresége után, egyéniben nem indult jól a
találkozó. Egyéniben Schaffer Dániel
tudott győzni Németh Dávid ellen. A
többi szoros és színvonalas mérkőzésen
a rutinosabb játékosok győztek.
Végeredmény 1:6-ra alakult a Büki TK

javára. A mérkőzésen jelen volt Karsai
Ferenc szakosztályelnök is, aki elmondta, nem lesz könnyű a bennmaradás,
mert nagyon erős a mezőny. Az osztrák
válogatott szövetségi kapitánya csapatával a Pekingi Olimpián a 4. helyezést
szerezte meg, megelőzve Japán,
Honkong, Szingapúr, Tajvan és a németeken kívül az összes európai országot.
A 3. helyért játszott mérkőzésen DélKoreától kaptak ki 3:1 arányban. Az
egyetlen győzelmet Gárdos szerezte,
már osztrák állampolgárként. A FASI I.
csapata legközelebbi hazai mérkőzését
Celldömölk ellen fogja játszani. A csapat vezetői szeretnék, ha minél többen
jönnének szurkolni, mivel a döntő pillanatban a fiatal játékosoknak sokat
jelenthet a közönség biztatása.
Némedi László
Képen: balról jobbra Skumát, Schaffer,
Karsai, Korponai, Vajda, Szűcs Attila
edző

Színvonalas játék a Dánffy emléktornán
A KKC szeptember 20-21.-én a városi
sportcsarnokban megrendezte nyolc csapat részvételével – a kiváló félegyházi
sportember emléke előtt tisztelegve – a
Dánffy Antal kosárlabda tornát.
A félegyházi felnőtt férfi csapat eredményei:
KKC – Hódmezővásárhely K. 121 : 74
KKC – Nagykőrös Kőrisfa 117 : 95
KKC – Békés SZsK 84 : 62
Békés SZsK – KKC II. /IFI/ 83 : 52
H.vásárhely K. – KKC II. /IFI/ 79 : 76
A torna legeredményesebb játékosa Hajdu
Gergely. A tornagyőztes a KKC felnőtt
férfi csapata, valamennyi mérkőzését
megnyerve. A csapat edzője Guóth Ádám

A férfi csapatok végeredménye. 1. Kiskunfélegyháza 2. Békés 3.Hódmezővásárhely 4. Nagykőrös 5. KKC II. IFI
A félegyházi felnőtt női csapat eredményei:
Nyíregyháza FSE – KKC 88 : 82
Baja – KKC 76 : 67
KKC – Mezőberény 83 : 46
A torna legeredményesebb játékosa
Farkasinszki Orsolya, Nyíregyháza. A
KKC felnőtt női csapatának új edzője:
Pásztor Attila. A női csapatok végeredménye: 1. Nyíregyháza 2. Baja 3. Kiskunfélegyháza 4. Mezőberény
Tokai György

7. oldal

Programajánló
IV. Lakótelepi Fesztivál
Szeptember 26. péntek: 16.00 3 napos Lan-party és
szerepjáték találkozó (jelentkezés Fülöp Illés Péter:
70/335-2168), 18.00 Játszótéri-party. 19.00-22.00
Félegyházi együttesek koncertjei (Ónodi Árpád:
20/801-6034) 19.00 Free Fly Zone 20.00 Black
Szakadt 21.00 Blue Weather Szeptemper 27.
szombat 6.00-12.00 I. Lakótelepi Horgászverseny a
Lóúsztatónál ( nevezés Dienes Károly: 30/743-2877
) 8.00-16.00 II. Lakótelepi Főzőverseny ( nevezés:
20/388-5401 ) 9.00 Kistérségi Polgármesterek
Pörköltfőző-versenye 10.00 Szerepjáték bemutató a
Lan-partys sátornál 14.00-15.00 VII. Streetball
bajnokság ( nevezés a helyszínen ) 15.00 A főzőverseny eredményhirdetése 15.30 Kerékpáros
ügyességi verseny és aszfalt rajzverseny óvodásoknak és általános iskolák alsósainak, óriás palacsintázás. 16.00 Kiskunfélegyházi magánénekesek
műsora ( Hársfai Viktória, Kiss Ákos Jenő és barátai) 17.00 Az Asztalos János utcai felújított útikereszt felszentelése 17.30 Óvodások műsora 18.15
Debreceni Aranykeresztes Lovagok Egyesülete
lovagi torna bemutatója 19.30 Erika C. tánccsoport
bemutatója. 20.00 Zoltán Erika koncert. 21.00 Márk
koncert.
Szeptember 28. vasárnap 10.00-12.00 „Lakótelep
legerősebb embere” verseny. (jelentkezés Seéberger
György: 30/441-6738 ) 14.00-16.00 III. Lakótelepi
Kupa - kispályás labdarúgó bajnokság (nevezni a
helyszínen Balla Lászlónál) 16.00 Kiskunfélegyházi
Népdalkör és citerazenekar. 16.30 A Szentkúti
Népdalkör 17.00 A kiskunfélegyházi Mazsorett
együttes táncbemutatója, 18.00 Akrobat Original
Dance Club 19.00 L.L. Junior koncert 20.00 Royal
Expressz együttes koncertje. Lesz még: Crazy
Dance, Truck Show. Basket Ball, dodzsem, légvár,
gumikötél, pónilovagoltatás, quadozás, élő szumó és
Kiskunfélegyházán először itt a Segway!
Kapus Krisztián önkormányzati képviselő

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
2008. szeptember 27-én szombaton 8 órától a
Blaha Lujza téren lévő Kresz parkban tartandó
Közlekedésbiztonsági Napra.
Programok: Mobil Kreszpark elektromos kisjárművei, Füredi Autósiskola motorszimulátor,
Süveges és Kiskun Autósiskola rendezésében
kerékpáros ügyességi verseny. Kresz teszt töltés
Magyar Autoklub mozgó műszaki állomás
Biztonsági öv szimulátor. Rendőrség technikai
bemutató. Motoroztatás. Rajzverseny. Ugrálóvár,
trambulin, arcfestés.
Gyermekeknek palacsinta
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Városi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti
osztálya, Ernyes László 6. körzet önkormányzati képviselője, Juhász Jácint gépjárműoktató,
Sirius Rádió, Kossuth utcai Lakóközösség

8. oldal

Félegyházi Közlöny

2008. szeptember 26.

Hazai modellezősiker

Jeles napok

A májusi szlovéniai a és júliusi szlovák forduló után szeptember 13-14-én Kiskunfélegyházán rendezte meg a Kiskunfégyházi
Modellező Klub és a Szeged Városi Modellező Sportegyesület az EURO Kupa 3.
fordulót 4 ország versenyzőinek részvételével. Az elektromotoros rádióirányítású
vitorlázó modellek versenyében szép hazai
sikerek születtek.

SZEPTEMBER 29. MIHÁLY NAPJA

Felvételükön (balról-jobbra):Kaszap Imre,
Nyúzó Péter, Markó László.

Eredmények: F5J kategória (nagy modellek)
32 induló: 1. Kaszap Imre (Kiskunfélegyháza), 2. Markó László (Szeged), 3. Milan
Morava (Szlovákia).
F5J-400 kategória (kis modellek) 24 induló: 1.
Danijel Steficar (Horvátország), 2. Peter
Jurkovic (Szlovákia), 3. Josef Hrusovsky
(Szlovákia), 6. Nyúzó Péter (Kiskunfélegyháza). Összetett versenyben mindkét kategóriában szlovák versenyzők végeztek a
dobogós helyeken.

OB III-as bajnokok
a félegyházi teniszesek
Hat év után ismét sikerült a bravúr, feljutott az Országos Bajnokság második vonalába a
Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub csapata, miután a hátralevő két mérkőzéstől
függetlenül megnyerte az OB III-as csoportját. A hétvégi fordulókban Gyulára és
Orosházára látogattak fiataljaink, ahol ismét győzelmeket arattak.
Eredmények: TSZSK Gyula – KVTC 0:9.
Mérkőzést nyertek: László Norbert, Bálint
Dávid, Dragon Károly, Dragon Dániel, Horváth Tibor, Francia Csaba; László N./Dragon
K., Bálint D./Dragon D. és a Horváth T./
Francia Cs. párok.

Orosháza VTK – KVTK 3:6. Mérkőzést
nyertek: Bálint Dávid, Dragon Károly, Dragon Dániel, Horváth Tibor; Bálint D./Dragon
D., Horváth T./Dragon K. párok.Szeptember
27-én Csongrádon, másnap 28-án Szentesen
játszik városunk tenisz csapata.

Idegenben nyert a KHTK csapata
Szeptember 19.
Monor- KHTK 1:2 (1:0)
Monor 200 néző. Vezette: Pataki.
KHTK: Tóth P. - Nemes, Kádár, Fricska
(Bálint), Újvári, Bagi, Katona (Húber),
Bekő, Szabó A., Juhász (Czibolya), Tóth I.
Edző: Lódi László.
16. perc: Bokross. 16 méterről lőtt a léc alá,
Tóth Péter csak beljebb tudta segíteni a labdát (1:0). 60. perc: Kádár buktatta Simont a
tizenhatoson belül. A büntetőt Tóth kifogta.
81. perc: Kádár 30 méteres szabadrúgása

után a labda a sorfalon megpattanva vágódott
a kapu jobb oldalába (1:1). 86. perc: Egy
szöglet után kavarodás támadt a hazai kapu
előtt. A pattogó labdát Kádár a kapunak háttal állva, 8 méterről ollózta a léc alá (1:2).
Kitűnt: Magyar, Csőke, Kinder, illetve Tóth
Péter, Kádár, Bagi, Szabó A.
A több helyzetet kidolgozó, jól játszó félegyháziak megérdemelten nyertek.
A KHTK csapata jelenleg a tabella 14.
helyén áll.
- tudósítónktól -

Az egyházi tanítás szerint Szent Mihály
Fõangyal, illetve arkangyal, a mennyei
seregek fejedelme, valamint az egyház oltalmazója, pártfogója is. Õsi hagyomány szerint
a pogányság ellen küzdő keresztény katonák
patrónusa is. Szent Mihály teszi mérlegre az
ember jócselekedeteit és gonoszságait, Ő az
Utolsó Ítélet arkangyala. Hol a világítélő
Krisztus társaságában, hol pedig önállóan,
két kezében karddal és mérleggel ábrázolják
a középkori templomaink kapubejárata
fölött, vagy bent a diadalíveken. Szent
Mihály napját a gazdasági év fordulójaként
tartották számon az állattartók, a legelőről
ilyenkor hajtották vissza az állatokat, és ez
volt a pásztorok elszámoltatásának, illetve
szegődtetésének időpontja is. A cselédfogadás ideje is ilyenkor volt.
Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály-napra
vonatkozóan, például: „Aki Szent Mihály
napján gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni;” „Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot.” Vagyis aki Szent Mihály nap után is
úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. Szeptember 29. után már
nem nő a fű, mondják is: „Szent Mihály nap
után harapófogóval sem lehetne kihúzni a
füvet.”
E naphoz kötődően számos időjósló
hiedelem ismert a pásztorok körében. Például
állatok viselkedéséből jósoltak az elkövetkező időszak időjárására: ha Szent Mihály
éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező
esetben enyhét. Bácskában úgy mondják:
Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly
telet ígér. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent
Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. Sok helyen Szent Mihály-nap után
kezdték a kukoricát törni.

