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Közlöny
Ötmilliós adomány a kórháznak Fesztivál a lakótelepen
Az ajándékot lovag vitéz Kovácsné Vértes Zsuzsanna
nagymesterhelyettes, Magyarország nagypriorja adta át
Ficsór József polgármesternek és dr. Kovács Józsefnek, a
városi kórház főigazgatójának.

Immáron negyedik alkalommal rendezett fesztivált a Petőfi lakótelepen Kapus Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője. A rendezvényre
idén is sokan voltak kíváncsiak.

A fesztivál szeptember 26-án kezdődött. A kicsinyeket játszóház, a fenőtteket rock koncertek várták. Másnap reggel a horgásztó környéke népesült
be legelőbb. Míg a pecások zsákmányra lestek, a
házak tövében a szakácsok készítettek finomabbnál finomabb étkeket. A sportolni vágyók koráslabdában, kerékpáros ügyességi versenyben
adhattak számot tudásukról. A színpadon egymást váltották a színvonalas produkciók. A vasárnap ugyancsak a felhőtlen kikapcsolódás
jegyében telt. Az eseményről részletesen következő számunkban számolunk be.

Közel ötmillió forint értékű adományt kapott a Nemzetközi Szent György Vitézi Lovagrendtől a kiskunfélegyházi városi kórház. Az orvosi eszközöket, kötszereket szeptember 25-én vette birtokba az intézmény.
Folytatás a 2. oldalon.

Van orvosság a forgalmi káoszra
A város egyik legforgalmasabb utcájának
leszűkítését tervezi az önkormányzat. Ha
szakvélemények is alátámasztják, a lakók
javaslatára forgalomlassító peronszigetek épülnek a Bercsényi utcán. Minderről a szeptember 25-re összehívott
lakossági fórumon született megállapodás a lakók és az önkormányzat illetékesei között.
A közel tízéves problémáról, és az eddig
elért eredményekről a fórum összehívója,
Kapus Krisztián, az érintett négy önkormányzati képviselő egyike, valamint

Sipos Róbert, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának helyettes vezetője tájékoztatta a lakókat.
Elmondták, a forgalomlassítás, notórius
gyorshajtók megfékezése érdekében parkolókat alakítottak ki az út egyik oldalán.
Az út leszűkítése viszont részben hozta
csak meg a várt eredményt. A munka nem
maradt abba. A folyamatos egyeztetések
nyomán több elképzelés született. Szóba
került egyebek között az összekötő utak
megnyitása, forgalomelterelés, fekvőrendőrök kialakítása, valamint a kerékpárút kiépítése. A felsoroltak közül a legjobbnak
a bicikli út megépítése kínálkozott. A tervek elkészültek, ám a városnak ez idáig
nem sikerült megfelelő anyagi forrást találnia a beruházásra.
A fórumon a lakók újabb és újabb ötletekkel álltak elő. Megfogalmazódott a Bercsényi utca egyirányúsításának, a teherforgalom kitiltásának, valamint forgalomlassító peronszigetek kialakításának
gondolta is.
A jelenlévők végül is abban állapodtak
meg, hogy a városüzemeltetési osztály
munkatársai megvizsgálják a peronszigetek kialakításának lehetőségét, megkeresik azok legoptimálisabb helyét.

Október 6.
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.
(Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk)
Az aradi vértanúk tiszteletére rendez megemlékezést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata október 6-án a Városi Bíróság épülete melletti emlékműnél.
Ünnepi beszédet mond
Juhász István díszpolgár,
gimnáziumi tanár.
A rendezvényen közreműkődnek a Móra Ferenc Gimnázium diákjai. A megemlékezés koszorúzással és gyertyagyújtással zárul.
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Összefogtak a kunok
Megalakult a „Kun Összefogás” Konzorcium, amelynek fő célja a kunok világtalálkozójának
háromévenkénti
megrendezése. Kecskeméten, a megyeházán
49 alapító tag írta alá szeptember 24-én a
konzorciumi szerződést. Az előkészítésben a
félegyházi önkormányzat jelentős szerepet
vállalt - tájékoztatta lapunkat Ficsór József
városunk polgármestere, a konzorciumi bizottság elnöke.
A „Kun Összefogás” Konzorcium harminckét kiskun és kilenc nagykun önkormányzat, a
Bács-Kiskun megyei és a Jász-NagykunSzolnok megyei önkormányzatok, a két
megyei múzeumi szervezet és négy civil szerveződés részvételével alakult meg.
Ficsór József történelmi pillanatnak nevezte a
kiskunok és nagykunok összefogását, amire
eddig nem volt példa. Megítélése szerint a
konzorcium megalakulása mindenképpen
bekerül majd a kunok jelképes történelem
könyvébe. A kunok első világtalálkozóját
jövő év szeptember 12 - 27 kö- zött rendezik
meg
a
szervezethez
csatlakozott
településeken.
A nyitórendezvény Kiskunfélegyházán lesz, a
záróeseménynek Karcag ad helyet. Az
elképzelések szerint a világtalálkozót háromévente fogják megrendezni. Az alakuló ülés
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Egy huszártiszt
emlékére
Október 5-én ünnepi megemlékezést tartanak Virágh Gedeon huszárőrnagy mellszobránál Kunszentmiklóson. Az aradi
vértanúk emléknapjához kötődő rendezvényen a résztvevő hagyományőrző és lovasbandériumok között a Félegyházi Kiskun
Huszárbandérium is lerója kegyeletét az
1848/49-es szabadságharc hősének síremlékénél.

résztevői abban is megegyeztek, hogy a határon túli kunokat is megpróbálják bevonni a
konzorcium munkájába.
Szeretnék eléri azt is, hogy a világtalálkozó
állami szintre emelkedjék, a fővédnök tisztét
a magyar, illetve a kazah köztársasági elnök
töltené be.
Az alakuló ülés résztvevői mindezen túl megtekinthették azt a két logó tervet, amelyek a
kunok világtalálkozóját előkészítő bizottság
által meghirdetett pályázatra érkeztek.

Ötmilliós adomány a kórháznak
Folytatás az 1. oldalról.
Évek óta hagyomány, hogy dr. Kárászy-Kulin
János és felesége, Lady Irene orvosi segédeszközöket küld Magyarországra. Idén Kiskunfélegyházára esett a választás.
A közel hetven féle orvosi segédeszközt tartalmazó adományban van lélegeztetőgép-adapter,
műtétekhez használatos varróanyag, fecskendő,
kötszer, katéter is.
Az adományt dr. Kovács József, a kórház főigazgató-főrorvosa és Ficsór József, városunk polgármestere köszönte meg. Az ünnepélyes átadáson részt vettek a lovagrend félegyházi tagjai is.
Fotók: - g -

1823-ban született Kunszentmiklóson, s itt
végzett a helyi református gimnáziumban,
majd 1841-ben beállt katonának. A szabadságharc kitörésekor, 1848-ban már főhadnagy volt a Nádor huszárezrednél. 1848.
május elején V. Ferdinánd osztrák császár és
a magyar koronára felesküdött király, a magyar kormány követelésére utasította a az
osztrák hadügyminisztériumot, hogy egy teljes sorgyalogezredet, valamint a Miklós és a
Nádor huszárezredet indítsák el Magyarországra és bocsássák a magyar kormány rendelkezésére. Ezek után a bécsi udvar
szándékosan kiszámíthatatlan és ellentmondásos dolgokat cselekedett. A magyar csapatokat az osztrák hadügy egyre távolabbra
vezényelte az országtól. Ausztria szövetkezett a szerbekkel és horvátokkal, Jellasics
csapatai átlépték a Drávát és Pest felé igyekeztek. Ezért Kossuth Lajos kiáltványában
egyértelműen megfogalmazta, hogy aki magyar katonának tartja magát, az hazatér a hazáját védelmezni: „Fel, fel tehát ti vitéz
magyarok! Haza! Haza! Itt égetik az árulók
faluitokat, öldöklik apáitokat, testvéreiteket.
A szegény magyar haza vérben, lángban áll.
Nem magyar az, czudar az, aki hazáját nem
védelmezi! Fel, fel vitéz magyarok! Előttetek eltitkolták a király parancsát, - íme én
róla tudósítlak.” Ezek után Virágh Gedeon a
Prága melletti Lucából október 21-én 203
huszárral és Hollán Hugó főhadnaggyal
megszökött. Pozsonyba 7 nap múlva 480
km-t megtéve érkezett 153 emberével. Ő
hozta haza a legtöbb huszárt, a legkisebb
veszteséggel. Mindenét pénzzé téve finanszírozta csapata hazaszökését. Itthon végigharcolta a téli és a tavaszi hadjáratot, közben
megsebesült Cinkotánál. Borosjenőnél tette
le a fegyvert, őt is Aradra vitték várfogságra.
1850. február 27-én halálra ítélték, majd az
ítéletet 16 évi várfogságra változtatták. 1858.
június 2-án, utolsó rabként szabadult Aradról. Addigra egyik karja megnyomorodott,
testét tüdővész emésztette, s 1872. április 8án, Pesten ez a súlyos kór elvitte. Vitézségből
lett huszárrá, a magyar haza szeretetéből lett
rabbá. Minden utána következő magyar
nemzedékért, a független Magyarországért
harcolt katonaként és szenvedte el a rabságot. Az utána jövő minden magyar nemzedék tisztelettel kell, hogy fejet hajtson
emléke előtt. Ezt tette Dinnyés László is,
amikor 2005-ben Aradon megjelentette „Virágh Gedeon 1848/49-es huszártiszt, az
utolsó aradi rab élete” című könyvét – ezzel
egy eredeti dokumentumok alapján álló, tudományos igényű, érdekfeszítő és olvasmányos művet alkotott. A szülővárosa,
Kunszentmiklós a tavalyi évben méltó síremléket készíttetett a huszártiszt sírjára, és
itt Magyarország hagyományőrző nádorhuszárai bensőséges ünnepséggel emlékeztek a
hősre.
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Keresztavató a lakótelepen

Ünnepélyes keretek között avatták fel szeptember
27-én a Petőfi lakó- telep
szívében álló útmenti
keresztet. A felújított egyházi jelképet Talapka
István, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa szentelte fel. A rendezvényen a várost Kapus
Krisztián a Művelődési
Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke képviselte.
Fotó: -g-

Rotyogott a halászlé
Idén, a nagy érdeklődésre való tekintettel újra rotyogott halászlé a bográcsokban a Szent János téren. A
halászléfőző versenyt először 2003ban rendezték meg a szervezők a
halételek népszerűsítésére.
A hideg ellenére szombaton már kora
reggel készültek a bajai és szegedi halászlevek, hiszen e finom ételnek többféle elkészítési módja is van.
A résztvevők véleménye szerint a jó
halászléhez többféle hal és jó paprika

szükséges, de volt olyan is, aki az
alaplére esküdött. A verseny délben,
jó hangulatban ért véget, amikor a kapott pontszámok döntötték el a sorrendet. A zsűri a halászlevek íze mellett a
gasztronómia más elemeit, a szí-neket
és az illatokat is pontozta. A hatodik
halászléfőző versenyen ezúttal Kiss
László szerezte meg az első helyet,
így ő vihette haza a vándor- serleget.
Az eredményhirdetés után az alkalmi
szakácsok és ven- dégeik elfogyasztották halételeiket. G. Zs.
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Néhány gondolat
az aradi tizenhármakról
Magyarország történelmében kevés olyan esemény szerepel, amit a
magyarok emlékezete egységesen ítél meg a XXI. század elején. Ilyen
talán a Tatárjárás, vagy a Mohácsi vész. Valamiért ezekről a történésekről ünnepnappal mégsem emlékezik meg az ország. Talán azért,
mert olyan messze vannak már a letűnt korok eseményei. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc méltó megünneplését pedig időbeli közelisége folytán számtalan család, köztük sajnos a ma politikusainak
valamilyen irányú érintettsége akadályozza. Talán majd százhatvan
év távlatából másként látjuk ezt.
Közel százhatvan éve történt, hogy az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásokkor Aradon kivégeztek 12 honvédtábornokot és egy ezredest, továbbá Budán lelőtték az első magyar
miniszterelnököt. Az ország emlékezetében egységesen vértanúkként
tisztelt hősökről ma már sokan mit sem tudunk – talán mindnyájuk
nevét sem tudnánk felsorolni –, de a megtorlást követő passzív ellenállás korában a dicső halottakról számos monda és legenda kelt életre.
Őket az országlakók többsége (némely kisebbségben élő népcsoportokat kivéve) származásuktól függetlenül, a magyar koronához fűződő hűségükért egységesen tisztelte. Példa erre Damjanich János,
aki a vesztőhelyre vezető útja előtt utolsó imáját feleségéhez címezve
így vetette papírra: ”Ima kivégzésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra
virradóra: Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! (…) Oltalmazd
meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további
veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! (…) Áldd
meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! (…) Ámen.” Ezt mondta a szerb tábornok, aki soha nem
vesztett csatát és mielőtt felakasztották volna, síró gyóntató papját
(Surjánszky György Eusztákot) is vigasztalta: „Mit sír, tisztelendő barátom, hisz akit kezében tart (Leininen-Westerburg Károlyt), az is az
igazságért akasztatott fel.”
Ám nem Damjanich volt az egyetlen nem magyar származású, vagy
császári katonatiszt közöttük: Aulich Lajos – német, alig tudott magyarul, császári-királyi hadsereg tisztje; Knezić Károly – horvát származású, a császári-királyi hadsereg tisztje; Láhner György –
hadapródként kezdte pályafutását a császári-királyi hadseregben, ötvennegyedik születésnapján végezték ki (!); Leiningen Westerburg
Károly – német főnemesi származású, aki magyar nőt vett feleségül.
1848-ban állt be a magyar honvédseregbe; Poeltenberg Ernő – osztrák, aki nem tudott magyarul; Schweidel József – osztrák nemességet
kapott ám magyar honvédtábornok lett. De a többiek is jórész a császári-királyi sereg tisztjei voltak, akik a magyar koronára esküdtek
fel, mint Török Ignác vagy Vécsey Károly, akit utolsóként végeztek
ki Aradon. Tették ezt apja kérésére, hogy „áruló” fia társai halálát látván még inkább szenvedjen! Vécseyről fennmaradt egy legenda, aminek valóságtartalmáról a történészek a mai napig vitatkoznak.
Eszerint: Mikor rá került a sor, odalépett a halott Damjanich kihűlőben lévő testéhez és kezéhez hajolva megcsókolta azt. Pedig Vécsey
nem szívlelte Damjanicsot.
Bűnük az volt, hogy esküt tettek a magyar alkotmány megvédésére,
méghozzá az uralkodó utasítására (áprilisi törvények)! Ferenc József
volt akkor a király, aki az Magyarország törvényei ellenére tört saját országára. A császári-királyi hadseregben szolgáló tiszteknek dönteniük
kellett. Megszegik esküjüket és Ferenc József osztrák császár és magyar király Magyarországra vonuló csapatait segítik, vagy esküjüket
megtartva megvédik a hazát az országra törőktől. Mégha az maga a
király is. Batthyány Lajos az ország legelőkelőbb nemesi családjának
sarja volt. Dessewffy Arisztid nyugdíjba vonult császári katonatiszt,
Kiss Ernő magyar honvédtábornok, Lázár Vilmos császári-királyi katonapályája után civil, majd a szabadságharc tisztje, Nagysándor József
szintén nyugdíjba vonult császári-királyi katonatiszt.
A megszállást követően Felix Schwarzenberg miniszterelnök így nyilatkozott: „Ugyan, mi az a magyar nemzet! Ezek mindig is lázadók
voltak, akiket meg kell semmisíteni és egyszer s mindenkorra ártalmatlanná kell tenni!” Eme gondolat fejében el is járt: Magyarországot
minden önállóságától megfosztotta, kötelezővé tette a német nyelv és
osztrák törvények használatát, megszüntette a vármegyéket, helyette
osztrák körzeteket létesített, bezáratta a magyar iskolákat és a cégtáblákról illetve az utcatáblákról is eltüntette a magyar feliratokat.
Majd következett a Bach-korszak, és a passzív ellenállás.
S a történelem gyakorta ismétli önmagát. De ez már a másik októberi
megemlékezésre utal 107 évvel később...
Kapus Krisztián,
a Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke
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Petőfi Sándor

Egyszerűnek lenni, őszintének lenni...

A NÉGYÖKRÖS SZEKÉR

A 70 éves Balczó András, minden idők legsikeresebb öttusázója, - ötszörös világbajnok, háromszoros olimpiai bajnok, 12 gyermek
édesapja – szeptember 11-én a Sarlós Boldogasszony templom vendégeként beszélt önmagáról, életéről, küldetéséről.

Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön.
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez.
„A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket.”
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
Borjád, 1845.
szeptember 26. - október 7. között

15-16 éves koromban én már egészen biztos voltam abban, hogy érettségi után öttusázni fogok.
Érettségi után Pesten, a Csepeli Vas- műben dolgoztam és öttusáztam. Edzésekre jártam, csapatba kerültem, 21 éves koromban a
világbajnokságon már 2. lettem. Úgy éreztem
minden a legnagyobb rendben van körülöttem,
nem hiányzik az életemből semmi. Otthon vallásos közegben nőttem fel, – édesapám evangélikus lelkész volt – de Pestre kerülvén biztos
voltam benne, hogy Isten nem létezik, az emberek találták ki maguknak. Évekig úgy éltem,
hogy tudom mit akarok csinálni, nincs szükségem Jézusra, a Bibliára. Aztán történt valami.
1962-ben, amikor egy napon megtudtam, hogy
édesapám meghalt, ütésszerű döbbenetet éreztem, majd utána nyugalom töltött el és nyilvánvaló tudás: Isten van! Ekkor döbbentem rá, hogy
évekig Isten nélkül éltem! Ekkor kezdtem el olvasni a Bibliát, mindig, mindenhová magammal
vittem, edzésekre, versenyekre, s amikor csak tehettem templomba mentem. 1963-ban nyertem
először világbajnokságot, s utána még négyet
egyfolytában, eggyel többet, mint bárki más a világon. De se a siker, se az elért eredmények, se az
anyagi haszon nem adta meg azt a nyugalmat,
amit a lelkem mélyén szerettem volna. Csak az
aranyérem az elég! – ez alakult ki bennem, s
éreztem, nem megy tovább, hiába akartam nagyon a nyerést. Féltem attól, mi lesz, ha nem nyerek. Később jöttem rá, hogy a félelem állapota az
embert alkalmatlanná teszi arra, hogy nyerjen! S
akkor a Bibliában találtam egy mondatot, Jézus
mondja: „Aki megtartja az ő életét, elveszíti azt,
s aki elveszíti érettem, megtalálja azt.” Akkor
megértettem ezt a mondatot, és ez megváltoztatott bennem valamit. A félelemnek, a tanácstalanságnak vége lett, éle-tem nem függött attól,
hogy nyerek, vagy nem nyerek. Lemondtam
arról a vágyott célról, hogy csak az aranyérem
adhatja meg a teljes boldogságot a számomra. A
lemondás volt a kulcspillanat az életemben, csalódtam önmagamban, - mert Istennek néztem az
áhított eredményt – s a lelkem mélyén levő trónról leszállni kényszerültem, s a trónt, az egyedül
Őt megillető helyet elfoglalta Isten! S az Isten fizetőeszköze az a lelkiállapot volt, amelyet ezután
kaptam, s amelyben nem volt tovább félelem, tanácstalanság, csak nyugalom. Ez az az állapot,
amit minden embernek érdemes keresni. Le kell
tudni mondai magamról, arról a helyzetről, amiben vagyok, s az Isten elvesz valamit, de a másik
oldalról sokkal többet ad, mint amit eddig reméltem. Amit addigi életemben saját érdememnek hittem, rájöttem, hogy mindent kaptam Szent Pál apostol szavaival értek egyet: mid van,
amit nem kaptál? Attól kezdve minden újra ment,
mintha vittek volna, kegyelemként éltem meg ezt
a belátást. Ady híres sorai jutnak eszembe:
„...Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva
vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten.”
Aki elengedi a mindenáron való teljesíteni akarás
görcsét és ráhagyatkozik Istenre – akkor jön ez az
állapot, amit én is átéltem. Ami tőlem telik, mindent meg kell tennem a jó cél érdekében, de tisztátalan eszközt soha nem szabad használni. És

akkor Isten következik. És Isten döntése mindig
sokkal jobb, mint amit mi elképzelünk, más, mint
amit mi várunk. Az ész sok minden megértésére
jó, de nem képes az Isten megérintésére. Az Isten
nem vár el semmit cserébe, csak hűséget, azt a
hűséget, amit a meggyőződés szerinti élet, az Istennek tetsző élet jelenti. Ha életünk során kiderült, hogy valahol tévedtünk, akkor ki kell
mondani: tévedtem Uram, és megköszönni az új
felismerést. Így jut el az ember lépésről-lépésre
egy bizonyos pontra, amikor villanásnyi időre
ugyan, lénye legmélyén fény gyúl, s meglátja az
Istent!
A versenyzés befejezése után nagyon sokáig azt
hittem, hogy az öttusa sportnak szüksége lesz
rám. De tévedtem. 1976-tól, amikor Kósa Ferenc elkészítette velem a Küldetés című filmet,
már tudtam, mi a hivatásom: küldetésem van,
mehetek az emberekhez, beszélhetek nekik arról,
hogy mi végre vagyunk a világon, s van remény
és van megoldás az életünkben. Az egyes embernek kell az életében a teljességre jutnia, a felismert meggyőződés szerint élnie, döntenie,
hallgatnia vagy beszélnie. Ha az egyes ember
eljut az Isten szerinti életre, akkor az egész nemzet ügyének az előrevivője is lesz. Magyarország
helyzetének javulásában össztársadalmi megoldást nem látok. Amikor lesz elég hűségben élő,
tevékenykedő, gondolkodó, döntő, Istenhez forduló ember, akkor fog átbilleni valami. Mindenkinek felelőssége van abban, hogy az Istentől
való elszakadásunk okán ilyen helyzetbe került
az ország.
Mindenkinek van tennivalója, hogy a nemzet
életben maradjon és működjön. Ha a pénz, a haszonszerzés válik az ember Istenévé, akkor a gonosz győzedelmeskedik – az Isten nem pótolható
semmivel káros következmények nélkül! A
pénzvilág urai becsapnak, tönkre tesznek mindenkit, akit csak lehet, erkölcsi-gazdasági sülylyedés van, és nem tudni, hol az alja. Jézus segíts!
– így kell fohászkodnunk, Jézushoz kell fordulnunk, csak ez a megoldás létezik: „Nálam nélkül
semmit sem cselekedhettek!” Jézushoz tartozni
nagyon egyszerű dolog, de bátorság kell hozzá.
Mindig az egyszerű megoldások felé kell törekedni, és őszintének kell lenni, s ez igen nehéz!
Egyszerűnek lenni, őszintének lenni...
Balczó Andrásból, míg beszélt, nyugalom és
béke áradt.
A templomban nyugalom és béke honolt.
Balczó András, az élő legenda, itt volt köztünk.
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Bye-bye London…
Szeptember 12-én este 44-en keltünk útra
a Constantinum Intézményből, hogy 6 nap
alatt kicsit ismerkedjünk Európával. A
csapatot diákok, szülők és pedagógusok
alkották.
Szombat délután Brüsszel központját néztük
meg, majd folytattuk utunkat szállásunk
felé. Vasárnap délelőtt komppal átszeltük a
La Manche-csatornát, majd Dover fehér
szikláinál szálltunk partra. Részt vettünk egy
szentmisén, és ellátogattunk a helyi St. Edmund katolikus iskolában, hogy végre
személyesen is megtekinthessük új
testvériskolánkat. A greenwichi kitérő után
este már londoni vendégfogadóinknál aludtunk. 2-3-4 főt szállásoltak el családokhoz,
így mindnyájan számot adhattunk angoltudásunkról, mivel illett a háziakkal
beszélgetni. Hétfőn és kedden délelőtt London nevezetességeit látogattuk meg, így
megnéztük a Tower of Londont, a Tower
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Bridge-t, a Buckingham Palotát, a Big Bent
és a Westminster-apátságot, jártunk a Piccadilly Circle boltjaiban, sétáltunk a Hyde
Parkban, felültünk a London Eye-ra,
„találkoztunk” sztárokkal a Madame Tussauds múzeumban. Persze az idő rövid volt,
sok látnivalóra nem jutott időnk. Délután
komppal visszautaztunk, hogy franciaországi éjszakánk után Párizsra is szánjunk egy napot. Az Eiffel-torony tetejéről
gyönyörű kilátás nyílt Párizsra és a Szajnára.
Hajón érkeztünk a Notre Dame-hoz, a Diadalívhez. Megtekintettük a Louv- re
múzeumot és sétáltunk a híres ChampsElysées-n. Este még láthattuk a sárga és kék
színben világító Eiffel-tornyot, majd hazafelé vettük utunkat.
Azt hiszem mindnyájunk nevében bátran
mondhatom, hogy felejthetetlen élményben
volt részünk. A gyerekek most személyesen
is megtapasztalhatták, hogy milyen fontos a
nyelvtanulás, s reméljük, ezt még segíti az
új testvériskolai kapcsolatunk is.
Szász Anikó
a Constantinum Intézmény pedagógusa

Olvasóink írták
Parlagfű!

Úttalan-utak!

Szeptember 13-án 9.30 óra tájt vásárolni
mentem a helyi Spar áruházba. (dr. Holló
L.u.) Megálltam a parkolóban és teljesen
ledöbbentem, amikor előttem egy hatalmas
parlagfű bokrot láttam meg!
Megnéztem, nem tévedek-e, de megrökönyödésemre egy egész sor – mintha vetették volna! – állt ott. A parkolóban több
helyütt észleltem parlagfüvet. Az épület
környékén rengeteg a gaz! A város közepén! A körforgalom szegélyének környéke
hemzseg a parlagfűtől! Ezt a csodát lefotóztam! Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy lehet itt tenni bármit is az
emberek egészségéért, ha a város közepén
szinte „parlagfű termesztés” van? Mind ez
méltánytalan és szinte bűncselekmény a lakosságra nézve! A fentiekről tájékoztattam
a városi tisztifőorvost, a jegyzőt, a város alpolgármestereit.

Tisztelt Juhász Miklós úr! Kérem szépen,
legyen szíves kerékpárral végig menni a
Desseffy dűlőúton! Nagyon jó dolog, hogy
javítják a külterületi utakat, de azt nem
nézik, hogy mit hordanak rá.
A gyagos homokkal megborították nyár
elején, esők után nem lehet járni rajta. Később megint megborították ugyancsak valami homokos valamivel, az elmúlt két
hétben volt eső bőven, meg sár is, bokáig
érő! Dolgoznak a mezőgazdasági gépek,
azok is ott járnak, mert más nem tud, olyan
sár van – gumicsizmás a közlekedés, 500
m a kőútig! Gyalog nem nagy távolság, de
hová tegyem a biciklit? Csak azt szerettem
volna ecsetelni, hogy van olyan választókörzet, ahol pénzért utat újítanak fel, de
most már olyan is van, ahol azért is fizetnek, hogy a meglévő rossz útból még roszszabbat csináljanak.

Dr. Kurt Endre háziorvos

Az ott lakó öt család
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Zsűrizés!
A nemrégiben megalakult kiskunfélegyházi
képző- és iparművészeti egyesület meghívást
kapott egy bemutatkozó kiállításra a fővárosi
országos mezőgazdasági könyvtár és dokumentációs központ kiállítótermébe.
Ezen alkalomból az elmúlt héten az egyesület
alkotói hivatalosan zsűriztették munkájukat. (Ez
csak újabban meglepő, valamikor nem lehetett
kiállítani olyan alkotásokat, műveket, melyeket
nem ítélt alkalmasnak egy szakértő bizottság.
Talán ezért is van manapság annyi kókler és direktáns, aki „művésznek” gondolja magát.)
A félegyházi alkotók beadott munkáit értékelő bizottság vezetője Bálványos Huba Munkácsi- és
Szent-Györgyi Albert-díjas grafikus művész
főiskolai tanár volt, aki épp e napokban kapta meg
professor emeritus kitüntető címet. (Ez úton is
gratulálunk!)
A 12 alkotó kiállítandó műveit gondosan értékelve
a zsűri végül is 57 műtárgyat ítélt alkal-masnak
arra, hogy képviselje Kiskunfélegy- házát, illetve
az egyesületet a budapesti bemutatkozáson. A
kiválasztott anyag nagyon egysé-ges, jó színvonalú lett; témájában, technikájában átfogó keresztmetszetet láthatnak majd a nézők egy kisváros
művészetének mindennapjaiból.
Ehhez kapcsolódik még egy kisebb fotóanyag is,
melyet a félegyházi fotósok munkáiból állítottak
össze.
A majdani érdeklődők Bucsú Alinda, Csenki Imre,
Szabó Ildikó, Molnár István, Tóth Tamás olajképeit; Csenki Tibor és Rátkai Zsuzsa pasz- tellképeit; Karsai Ildikó akvarelljeit; Pálfi István
grafikáit; Papp Gáspár és Dobos Zsuzsa kerámiáit,
valamint Lantos Szabolcs fafaragásait tekinthetik
meg. A legtöbb munkát Szabó Ildi-kótól és Rátkai
Zsuzsától válogatta ki a Zsűri.
A kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti
Egyesület ugyan nem fedi le teljes egészében a
városban élő és dolgozó alkotókat, de megalakulása és novemberi színrelépése nagyon fontos
lépés Kiskunfélegyháza művészeti életében.
RF
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Elhunyt vitéz Buzsik Pál
(1922-2008)
„Az élet vándorútja sok viszontagságot tartogatott”
Önmagáról így vallott: „Kecskeméten születtem
1922-ben, itt is jártam elemi iskolába, majd a helyi
reál gimnáziumba, de édesapám halála miatt nem
tudtam folytatni a tanulmányaimat, hanem mészáros mesterséget tanultam. 1943. október 5-én vonultam be a tarackos tüzér üteghez, ott
felderítő tisztes iskolát végeztem. Így lettem felderítő őrvezető. 1944.
áprilisában – hadba vezénylés előtt – alakulatunkat tüzérosztállyá fejlesztették, amikor is felderítő, híradós beosztásba kerültem. A jelenleg
Ukrajnához tartozó Potokzlotyi térségben, a Dnyeszter folyóba ömlő
Sztripa közelségében építettük ki állásainkat. A 12 hetet meghaladó
első vonalbeli frontszolgálatom után ekkor kaptam meg az I. osztályú
Tűzkeresztet. 1944. június elején az oroszok hatalmas túlerővel a 20.
hadosztályt visszavonulásra kényszerítették, ezt tüzérosztályunk fedezte. Ekkor az osztályparancsnokok mellett teljesítettem szolgálatot.
Utóvédharcok során 13 esetben voltunk a szovjetek „harapófogójában”, amelyet nem sikerült bezárniuk. Mintegy 50%-os fegyverveszteséget kellett elszenvednünk, főleg az esős időjárás miatt, ami
lövegeink vontatójának működését gátolta. Több hetes visszavonulás
után elértük a Kárpátokat. A Vereckei-hágón átkelve, a Talabor völgyben készültünk a téli álló harcokra. A közben történt román átállás miatt
azonban Erdélybe vonultunk, ahol a Sebes Körös melletti Tenke és Belényes községnél vetették be egységünket, amely a bécsi döntés után
is román terület maradt. A visszavonulás most már elkerülhetetlenné
vált, és Nagyváradig kellett hátrálnunk. Itt bekerítettek bennünket és lövegeink harcképtelenné tétele után a megmaradt katonáink Dunántúlon egyesültek a kassai, azonos tüzérosztály maradványával. Még a
nagyváradi tartózkodásunk idején kaptam meg a Bronz Vitézségi
Érmet, a „harcok során tanúsított bátor magatartásomért.” Ekkor az
utóvédharcokra szánt Szent László hadosztályba vezényelték a közös
alakulatunkat. Részt vettünk a balatoni és a felvidéki harcokban, de a
bolgárokkal is egyesült szovjeteket sem a németek, sem a mieink nem
bírták feltartóztatni. Végül is 1945. április 2–án, a mai Szlovéniához
tartozó Musznyán, ütegünk kapitulált az oroszok előtt, akik lefegyverzés után, kíséretük melletti szabad hazavonulást ígértek, de végül menetoszlopunk Jánoshalmán, fogolytáborban kötött ki. Onnan májusban,
bevagonírozás után Focsaniba szállítottak. Innen Szaratovba kerültünk,
ahol nagybátyám mellett dolgozhattam kőművesként, két éven át.
Mivel baleset ért, kórházba kerültem. A későbbiek során több más lágerban hasznosítottam kőművesi tudásomat. 1948. október 27-én Vorosilovgrádból tértem haza. Idehaza tanult szakmámat folytatva,
elvégeztem a húsipari technikumot, és Kiskunfélegyházára helyezésemkor kirendeltségvezető lettem, nyugdíjazásomig. Beléptem a
VHBSZ-be, majd a rendszerváltás után a HOHE-ba és a történelmi vitézi Rendbe, ahol aktivitásomért Bronz Éremmel tüntettek ki.”
Vitéz Buzsik Páltól a bajtársai nevében kedvenc énekének, az Erdélyi
indulónak soraival búcsúzunk:
„Elhangzott a szó, zeng az induló.
Győztesek megint, régi zászlaink.
Nézd a gúnyhatárt, széttiporva már
Várnak újra mind ősi bérceink.
Édes Erdély itt vagyunk, érted élünk és halunk.
Győz a szittya fergeteg, a rohanó sereg.”
Isten veled!

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. Bugac-pusztaháza: sertésgondozó. Vidék: pénzügyi tanácsadó. M5-ös
autópálya (Petőfiszállás): Töltőállomás kezelő, shop eladók.
LOMTALANÍTÁS JÖVŐ HÉT VÉGÉN A BELTERÜLETEN!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy 2008. október 11-én és 12én a belterületen lomtalanítási akcióra kerül sor. A részleteket a
lap jövő heti számában közöljük. Városüzemeltetési Osztály
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Kurucz Máté Hunor (anyja neve: Vaskó Éva), Csenki Henrietta (Horváth Andrea), Magyari Adél (Tarjányi Erzsébet), Kis Virág (Zoltai Brigitta), Bellér Kristóf Balázs (Gulyás Mónika), Dobák Róbert Márk
(Czakó Erika), Kovács Benedek Bátor (Csonka Szilvia)
Kovács Zalán (Nagy Erzsébet), Szalkai-Szabó Csanád (Pór Petra)
Házasságot kötöttek: Punyi Edina Mária – Szalkai Ferenc, Varga Orsolya Sarolta – Pálfy János, Takács Orsolya Éva – Fenyvesi Zoltán István,
Kovács Dalma – Mácsár Gábor, Kovács Katalin – Tóth Csaba, Jusztin
Margit Szabina – Dr. Litavecz Gábor.
Meghaltak: Tóth Lászlóné Fekete Veronika, Borbás Istvánné Keresztesi
Erzsébet, Fekete Istvánné Mák Mária, Tóth Jánosné Virág Erzsébet, Mészáros János, Nagy Mihályné Kakuszi Mária, Landler Gáborné Csallóközi Magdolna – Kiskunfélegyháza. Tóth Ádám Sándorné Marton Margit
Matild - Kiskunmajsa.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Petőfi tér 1.
sz. alatti 33 m2-es helyiség, Petőfi tér 2. sz. alatti 18,8 m2-es helyiség, Izsáki út 1/C. sz. alatti 120 m2-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 m2es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1,
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 614
hrsz-ú volt MÉH telep területe, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad
(98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4. (volt Szociális
Otthon), 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).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

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 29-től október 5-ig:
Korona Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. (Tel:76/466-582). Október 6-tól, október 12-ig: Körpatika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1.
(Tel: 76/462-620)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: 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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Rúgták a bőrt a lánglovagok Bronzérem
tízpróbában
Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban rendezték meg szeptember 13-14-én az Országos
Atlétikai Tízpróba Bajnokságot. A KHTK junior korú atlétája, Kádár-Szél Dávid 5090 ponttal a III. helyezést érte el. Kerék Csaba edző
tanítványa már az első napi versenyek után
fölényesen vezetett, egyéni csúcsot javítva magasugrásból, távolugrásból, súlylökésből, diszkoszvetésből és gerelyhajításból.

Városunkban rendezték meg a Bács-Kiskun megyei hivatásos tűzoltók kispályás
labdarúgó bajnokságát. A szeptember 24ei megmérettetésnek a "Bulls" labdarúgó
centrum adott otthont.
A mérkőzések parázs hangulatban, de
sportszerűen zajlottak, és az elmúlt évek
eredményeihez képest meglepetések is
születtek. A torna végeredménye: I. Kis-

kunfélegyháza Város Tűzoltósága, II. Kalocsa Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága (HÖT), III. Kecskemét HÖT, IV. Kiskunhalas HÖT, V. Baja HÖT, VI. Kiskőrös
HÖT, VII. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tornát a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó
Sportegyesület és Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága szervezte.
- tudósítónktól -

A lakótelep legerősebb embere
Sébergerg György lett idén a Petőfi lakótelep legerősebb embere. A második helyet Rácz Tibor, míg a harmadikat Krisztin Csaba hódította el. Az amatőrök között Piroska István bizonyult a legjobbnak.
A IV. Lakótelepi Fesztivál keretén belül
megrendezett versenyre tízen neveztek. Az
erős emberek fekvenyomásban, 250 kg-os
autó súlyú gumi pörgetésben, súlycipelésben, rönkhordásban mérték össze erejüket. A rendezvény házigazdája a
Romabarát Sportegyesület volt.

A második napon 110 m gáton és 1500 méteres
síkfutásból is igen sikeres volt és első helyről
várhatta a rúdugrást. Mivel Kiskunfélegyházán
ez a szer nem állt rendelkezésre, így ebben a
számban nem tudott jó eredményt elérni. Sajnos
így az első helyről a III. helyre került, de a
bronzérem így is nagyon értékes szá- mára.
Kerék Csabának, Kürtösi Zsolt többszörös
válogatott tízpróbása után ismét van egy kitűnő
versenyzője, akinek a rúdugrás gyakorlási
lehetőségének hiányát kellene megoldani, akkor
Dávid is a legjobbak közé kerülhetne. A
felkészülésében az edzőjén kívül testvére, Ákos
is sokat segített.
Felhívás! Tájékoztatom a Polgármesteri Hivatal
Nyugdíjas Klubjának tagjait, hogy a 2008. évi öszszejöveteleinket – október 10., november 14. és
december 12-én du. 15 órai kezdettel – tartjuk, a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló termében.
A fenti időpontokban szeretettel várjuk a Polgármesteri Hivatal mindazon nyugdíjasait, akik a
Klub tevékenységében, programjaiban részt kívánnak venni.
Dr. Molnár Mihályné klubvezető
Nem tudja hol válthatja be üdülési csekkét? Sze-retne
egy kellemes hétvégét vagy hetet Magyarorszá- gon
eltölteni? Ha ehhez információra van szüksége LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! Irodánkban kellemes
környezetben, ingyenesen tájékoztatjuk a lehetőségekről! Magyarországi turizmust népszerűsítő kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlatunk az őszre: 2008. október 3-4.:
Helvécia - XV. Szüreti Mulatság, Tokaj -Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok. 2008. október 4.: Ladánybene Szüreti felvonulás, búcsú, Lakitelek - Őszköszöntő,
Szüreti Nap, Felvonulás és bál, Nagyatád - Szüreti Fesztivál és felvonulás, Duna-Dráva Nemzeti Park – Gombavadászat a Boronkán. 2008. október 4-5.: Kiskunsági
Nemzeti Park – Nemzetközi Madármegfi- gyelő Napok.
2008. október 11.: Tard - V. Kakas és Tyúkfőző Fesztivál, Szilvásvárad - Szarvasgomba Vadászat, DélBaranya-Túra a Szentegáti-erdő Ter-mészetvédelmi
Területén, Gyöngyöspata - X. Nem- zetközi Egyházzenei Fesztivál, Mátra - Mátrai körutazás, Felső
Mátra - Nordic Walking hétvége és túra. Hajdúszoboszló - Disznótoros hétvégék a Hotel Rudolf-ban. Időpontok : 2008. október 10 – 12., 2008. november 21 – 23.,
2008. december 12 – 14., 2009. január 16 – 18., 2009.
február 6 – 8.
További információ

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
(Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414
E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu
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Íjásztalálkozó aDinnyés tanyán
A délelőtti íjászverseny eredményei (első
három helyezett serleget ill. érmet . 4. és 5.
oklevelet kapott). Mini lány kategória: 1. Darányi Dorina. Mini fiú kategória: 1. Mészáros Botond.
Gyerek kategória: 1. Ódor Miklós, 2. Kenderesi Roland, 3. ifj. Kékkői András. Ifi lány kategória: 1.Fodor Bettina, 2. Szikora Szimonetta, 3. Kollár Zsófi.
Ifi fiú kategória: 1. Endre Máté, 2. Dinnyés

Idén harmadszor rendeztek íjásztalálkozót és
megmérettetést Pálmonostorán, a Diny-nyés
tanyán. Szeptember 21-én, az őszi napfordulón 100-120 íjászatot kedvelő, íjász
sportot űző és a téma iránt érdeklődő vett
rész a rendkívül változatos, izgalmas programokon.

Ádám, 3.ifj. Drozdik Károly. Felnőtt nő
kategória: 1. Magosi Erika, 2. Rédei Eszter,
Magosi Erika vándorserleget kapott. Felnőtt
férfi kategória: 1. Praczu Mihály, 2. Barczikay Gábor, 3. Dr Mészáros László.
Tiszteletre méltó kategóriában a nőknél
Fekete Andrásné nyert, a férfiaknál Fekete
András. Mindketten serleget kaptak.
A díjakat Busa Imre alpolgármester és Kapus
Krisztián, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke adta át.
A délutáni programok között szerepelt Kiss
Dénes író, költő, nyelvész előadása a magyar
nyelvről „Aki fázik fát keres!” címmel, Kiss
Ákos dalénekes és Nagy Kyra népdalénekes
műsora, valamint a 26 fős Dobos Hagyományőrző Csoport is. A Dinnyés tanya vendégei közt volt Horváth Gábor táltos csontkovács. Az egész napos rendezvényt este a
tűzön járás zárta.

Jubileumi tájfutó verseny
Idén 25 éves a félegyházi Kiskun Természetbarát Sportegyesület. Szeptember 13-án
a jubileumi rendezvénysorozat részeként,
mintegy száz lelkes természetkedvelő tájfutó
versennyel emlékezett az évfordulóra. A rendezvény nem titkolt célja a természet szeretetén alapuló közös érdeklődés összekovácsolta emberi kapcsolatok ápolása, erősítése.
A találkozó igazi fénypontját azonban a
fülöpházi buckavidék megtekintése jelentette.
Fokozottan védett terület. Így csak a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársának vezetésével
tekinthettük meg a páratlan természeti örökséget. A mozgó homokbuckái és árvalányhajas pusztái a Homokhátság hajdani arculatát
leginkább őrző terület. A tér- ség legmagasabb
pontja a Sas-hegy. Felérve lenyűgöző látvány
fogadja a barangolót, nem csoda, hogy mi is
nehezen indultunk tovább. Mi az, amit mindebből Petőfi nem láthatott? – kérdezte alka-
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Jeles napok
Október 1.

A Zene Világnapja
"Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut
és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei
eseményt ezen a napon.
Örülnék, ha nemcsak
koncerteken, rádióműsorokban szólalnának
meg régi és főként mai
művek, hanem spontán
megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek,
kórusok, jazz-zenészek
és a komolyzene legjelentősebb előadói."
- ezeket a mondatokat Yehudi Menuhin
mondta 1975. október 1-jén Torontóban.
Az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának
elnökeként Yehudi Menuhin, a világhírű
hegedűművész kezdeményezte, hogy október 1-jét a Zene Világnapjaként ünnepeljék. Ezen a napon a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeznek világszerte, a különböző kultúrák zenéit, alkotóit
szólaltatják meg, hallgatják mindenütt,
ahol csak lehetőség van rá. Mert a zene
mindenkié!
„...és felsóhajtok: gyógyíts meg, zene,
te, Mindenségé, édes üteme
a fájdalomnak, Varázsfuvola,
varázsjáték, te, tündér mámora
hitnek, reménynek...”
Szabó Lőrinc:
Mozart hallgatása közben (részlet)

A hét viccei
- Az orvos azt mondta, hogy levegőváltozásra
van szükségem - mondja a skót felesége.
- Szerencséd van! Megfordult a szél - válaszol
a skót.
Két skót találkozik:
- Mi az? Te töltény nélkül jársz vadászni? kérdezi az egyik a másikat.
- Igen. Kár a pénzért, hiszen az eredmény így
is ugyanaz.

lmi idegenvezetőnk látva, mennyire megfogott bennünket a táj szépsége, élővilága. Az
52-es főút felől be-szűrődő zaj, és az
előbukkanó magas feszültségű vezeték itt-ott
zavarták az idillt, kézenfekvő volt a válasz. És
mi a harmadik? Az akác...
A program végén a vezetőség nevében Bozó
Lajos mondott köszönetet a szervezőknek és
egy tál meleg ételre invitálta a résztvevőket.
Kasuba Erzsébet

Két skót beszélget:
- Az én kutyám nagyon okos. Reggelenként
minden felszólítás nélkül behozza az újságot a
lakásba - dicsekszik az első.
- Nagy dolog. Bármelyik idomított kutya
elvégzi ezt a feladatot - mondja a másik.
- Valóban elvégzi, csak tudod, az a helyzet,
hogy én semmilyen újságra nem fizetek elő.
A skót a pályaudvaron megkérdezi a hordártól, hogy mennyiért viszi ki a csomagjait.
- Az elsőt két pennyért, a többit egyért.
- Akkor az elsőt én viszem, maga pedig vigye
a többit.

