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Ünnepi testületi ülésen adták át 
A VÁROS KITÜNTETŐ DÍJAIT

Ünnepi ülést tartott augusztus 
19-én Kiskunfélegyháza képvi-
selő-testülete. Átadták a város 
kitüntető díjait, valamint Bal-
la László alpolgármesternek 
azt az emléktárgyat, amelyet 
a honvédelmi miniszter, dr. 
Benkő Tibor adományozott a 
honvédelemért végzett munká-
ja elismeréseként. Az ünnepi 
ülésen megjelenteket Csányi 
József polgármester köszön-
tötte, majd átadta az elismerő 
díjakat.

A polgármester üdvözlő beszédé-
ben kifejtette: – Városunk egyik, 
ha nem a legszebb hagyománya, 
hogy a városalapítók hetében ki-
tüntetjük azon polgárainkat, akik 
kiemelkedő munkájukkal, tetteikkel 
öregbítették városunk hírnevét és 
büszkévé tettek bennünket, hogy 
mi is félegyházi polgárok lehe-
tünk. Tették és teszik munkájukat 
egy életen keresztül, amelyet majd 
több nemzedék emleget és emléke-
zik reájuk. 

Olyan hagyomány ez, amely egy 
időponthoz köthető hosszú évtize-
dek óta. A világ azonban változik 
és olyan új dolgokra késztet ben-
nünket, amely messze eltér a ha-
gyománytól és a megszokottól. A 
2020-as év mindannyiunk számára 
ígért valami újat, különlegeset, de 
azt hiszem, kijelenthetjük, egyi-
künk sem számított arra, ami vé-
gül bekövetkezett, és mondhatjuk, 

ilyet a jelenleg élő generációk még 
nem láttak. 

De nekünk felül kell emelkedni 
ezeken a változásokon, váratlan 
eseményeken és hitünkkel, szere-
tetünkkel és tiszteletünkkel ki kell 
állnunk azon értékekért, amik va-
lóban értékessé teszik hazánkat, 
városunkat. Hiszen méltón lehe-
tünk büszkék a csodálatos város-
házánkra, a 100 éves platánsorra, 
a Hattyúházra és még számos vá-

rosi nevezetességre. Azonban a va-
lós érték akkor is az ember maga, 
a tettei és azon alkotásai, amelyek 
valamilyen formában meghatároz-
zák létünket és környezetünket. 
Nekünk pedig emberi kötelessé-
günk, hogy észrevegyük ezeket az 
embereket és a hozzájuk kötődő 
számos értéket.

Hiszem, hogy ebben az évben 
megtaláltuk azt a személyt, akit 
büszkén, őszinte megbecsüléssel 

emelhetünk fel városunk díszpol-
gárainak falára, hiszen személyi-
ségével, munkájával, a város iránt 
tanúsított végtelen hűségével és 
önzetlenségével bizonyította ráter-
mettségét. Nem kikövetelte az el-
ismerést, hanem alázatos munká-
jával méltón kiérdemelte. Büszke 
vagyok rá, hogy polgármesterként 
engem ér a megtiszteltetés, hogy 
átadhatom a kitüntetést Laczkóné 
dr. Szabó Klárikának. Fo
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Ha végignézek ma itt Önökön, 
kitüntetetteken, akkor büszkeség 
tölt el, hiszen mindannyiuknak 
őszinte tisztelettel tudom átadni a 
jól megérdemelt kitüntetést. Mert 
munkájukkal, emberségükkel, ki-
tartásukkal, önzetlenségükkel és 
becsületükkel évtizedek óta szol-
gálják szeretett városunk, Kiskun-
félegyháza fejlődését és jövőbe 
vezető útját.

Köszönöm szépen a magam, a 
képviselő-testület és valamennyi 
félegyházi nevében munkájukat. 
Bízom benne, hogy még sok szép 
dolgot tudunk közösen létrehozni 
– zárta gondolatait Csányi József.

A díjak átadása után Laczkóné 
dr. Szabó Klára, a város új dísz-
polgára is szót kért a kitüntetettek 
nevében és elmondta: – Mélységes 
megtiszteltetés ért bennünket ma. 
Elismerő kitüntetésben részesül-
tünk eddigi életünk és munkánk 
alapján a város lakóinak és veze-
tőinek értékítélete alapján. Állít-
hatom, hogy mi mindannyian igye-
keztünk úgy dolgozni, hogy ahol 
csak tudunk, beosztásunk alapján 
a város lakosságának hasznára 
lehessünk. Bekapcsolódjunk a kul-
turális-, gazdasági- és sportéletbe, 
és segítsük azt. 

Befejezésül Márai Sándor gon-
dolatait idézte a város új díszpol-
gára: – „Az élet gazdagabb lesz, 
ünnepibb és emberibb, ha megtöl-
töd a hétköznapok néhány percét 
a rendkívülivel: az emberivel, jóin-
dulattal és az udvariassal, tehát az 
ünneppel.”

Az ünnepségen műsorral közre-
működtek a Balázs Árpád Alapfo-
kú Művészeti Iskola harsonásai, a 
10 éves Ónodi András Máté te-
kerőlantos, valamint Mindák Réka 
és Keserű Benedek énekesek. 

Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete:

„Kiskunfélegyháza Város Dísz-
polgára” kitüntető címet adomá-
nyozza Laczkóné dr. Szabó Klára 
nyugalmazott iskolaigazgató,

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető 
címet adományozza Seres József 
ügyvezető (ELŐ-SZER Kft.),

„Petőfi Emlékérem” kitüntető cí-
met adományozza Pintér Csaba 
ügyvezető igazgató (Pintér Művek 
Kft., Kecel) és Szabó József, a 
fehéregyházi Petőfi Múzeum gond-
noka, a Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület elnöke, 

„Kiskunfélegyháza Város Tisz-
teletbeli Polgára” kitüntető címet 
adományozza Mario Scariot US 
Dynamo Sportegyesület elnöke 
Vellai, Feltre és Talpai Sándor 
polgármestersegéd (Nagykikindai 
Polgármesteri Hivatal),

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságá-
nak Neveléséért” kitüntető díjat ado-
mányozza Dobó Aliz középiskolai 
tanár (Kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium) és Hatvani Erzsébet 
fejlesztőpedagógus (Kiskunfélegy-
házi Darvas Általános Iskola),

„Kiskunfélegyháza Város Köz-
művelődéséért” kitüntető díjat 
adományozza Vas László műve-
lődésszervező, igazgatóhelyettes 
(Kiskun Múzeum),

„Kiskunfélegyháza Város Köz-
szolgálatáért” kitüntető díjat ado-
mányozza Kisné Drubi Anikó 
pénzügyi osztályvezető (Kiskunfél-
egyházi Polgármesteri Hivatal),

„Kiskunfélegyháza Város Egész-
ségügyéért” kitüntető díjat adomá-
nyozza Dr. Botka Gisela Brigitte 
nyugalmazott gyermekorvos és 
Faragó Istvánné nyugalmazott 
vezető gyógytornász,

„Kiskunfélegyháza Város Szo-
ciális Ellátásáért” kitüntető díjat 
adományozza Gálig Erzsébet 
intézményvezető (Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény),

„Kiskunfélegyháza Város Sport-
jáért” kitüntető díjat adományozza 
Nagy Krisztián rendőr főhadnagy, 
edző (Kiskunfélegyházi Honvéd 
Sport Egyesület),

„Kiskunfélegyháza Város Művé-
szeti Tevékenységéért” kitüntető 
díjat adományozza Kátai Tibor 
néptáncoktató, koreográfus (Cons-
tantinum Intézmény), 

„Kiskunfélegyháza Város Roma 
Közösségért Végzett Munkáért” 
kitüntető díjat adományozza Sza-
bó Elisabeth mentor (Dél-Alföldi 
Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-

gatóság), Kiskunfélegyháza Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta elnökhelyettese,

„Kiskunfélegyháza Város Gaz-
daságának Fejlődéséért” kitüntető 
díjat adományozza Hatvani Lász-
ló ügyvezető (P&P Pékáru Kft.) és 
Marosvölgyi Ferenc egyéni vál-
lalkozó (KUNBAU Kft.),

„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi 
Tevékenységéért” kitüntető díjat 
adományozza Szurmikné Sándor 
Emma nyugalmazott tanár, 

„Kiskunfélegyháza Város Hagyo-
mányőrző és Hazafias Tevékenysé-
géért” kitüntető díjat adományozza 
Marczényi Csaba, a Petőfi Sándor 
Polgárőr Egyesület elnöke, vala-
mint Mészáros Ferencné és Mé-
száros Ferenc, a Kiskunfélegyházi 
Kiskun Múzeum Baráti Köre tagjai,

„Kiskunfélegyháza Város Képvi-
selő-testülete Elismerő Oklevelét” 
adományozza:

Adorján Ferenc Józsefné kö-
zépiskolai tanár (KSZC Kiskun-
félegyházi Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma),

Agárdi Tiborné dajka (Kiskun-
félegyházi Napköziotthonos Óvoda 
Százszorszép Óvodája),

Balogh Györgyné óvónő (Kis-
kunfélegyházi Napköziotthonos 
Óvoda Százszorszép Óvodája),

Bokorné Varga Katalin tanító 
(Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola),

Dr. Bódainé Szekszárdi Éva 
pedagógus-tanító (Kiskunfélegy-
házi József Attila Általános Iskola 
Platán Utcai Tagintézménye),

Czakóné Kállai Ildikó logopé-
dus, gyógypedagógus (BKM-i Pe-

dagógiai Szakszolgálat Kiskunfél-
egyházi Tagintézménye),

Fekete Imre általános iskolai 
tanár (Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola),

Fricska Gyöngyi intézményve-
zető-helyettes (Kiskunfélegyházi 
Napköziotthonos Óvoda),

Gyöngyösiné Busi Erzsébet 
középiskolai tanár (Kiskunfélegy-
házi Móra Ferenc Gimnázium),

Jernei Anikó tanító (Kiskunfél-
egyházi Batthyány Lajos Általános 
Iskola),

Kámán-Varga Emese szociális 
munkás (Bács-Kiskun Megyei Kór-
ház Kiskunfélegyházi Telephelye),

Miklya Zsolt pedagógus, köl-
tő, felelős szerkesztő (Parakletos 
Könyvesház),

Molnár Attila boncmester, 
mentőápoló (Bács-Kiskun Me-
gyei Kórház Kiskunfélegyházi 
Telephelye),

Rádi László gépkocsivezető 
(KSZC Kiskunfélegyházi Szakkép-
ző Iskolája és Kollégiuma),

Solymosi Ildikó intézményve-
zető-helyettes, tanító (Kiskunfél-
egyházi Darvas Általános Iskola),

Somogyvári Péter Mátyás au-
tómentő cégtulajdonos,

Szabó Ildikó tanító (Kiskunfél-
egyházi Dózsa György Általános 
Iskola),

Szunyi Anikó tanár, tagintéz-
mény-vezető helyettes (Kiskunfél-
egyházi József Attila Általános Is-
kola Platán Utcai Tagintézménye),

Vas Tibor pedagógus (Constan-
tinum intézmény),

Zsirmik István Miklós alkal-
mazott (Integrál Zrt.)

részére.

Folytatás az 1. oldalról!
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A polgármester után Rideg Lász-
ló, a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés elnöke a megyei fejlesztési 
tervekről szólt. Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő gratulált 
Félegyháza közösségének, hogy 
nagyszabású terveit összefogással 
tudja megvalósítani.

A projektzáró eseményen Csá-
nyi József polgármester elmondta: 
– Az alapkövet több mint egy éve 
raktuk le, de ez a projekt régeb-
ben kezdődött. Akkor, amikor 2012 
májusában 12 ember szövetséget 
kötött, és eltökélték, hogy Kis-
kunfélegyházának változásra van 
szüksége. Szellemiségében és a 
város építésében egyaránt. Ez a 
törekvés ma itt teljesedett ki. Lát-
hatjuk, hogy ez az új főtér jelképpé 
válik. A tervek úgy fogalmazódtak 
meg, hogy a közösségnek építsünk 
új életteret. 

Ha ma végignézünk a főtéren, 
vagy végigsétálunk a „ligetös” főut-
cán, jól láthatjuk, hogy az Ótemp-
lomtól a vasútállomásig egy teret 
képez, egy lelket, egy szót, egy hi-
tet képez ez az új építmény 

Hiszem, hogy olyat sikerült al-
kotni a városban, ami mindenkinek 
kedvére való – tette hozzá a város 
első embere.

A megyei közgyűlés elnöke, Ri-
deg László beszédében elmond-
ta: – Bács-Kiskun megye az or-
szág legnagyobb méretű megyéje. 
Most lehetőség nyílt arra, hogy 63 
milliárd forintot – pályázatokon 

keresztül – a megyén belül a tele-
pülések fejlesztésére, szépítésére 
fordítsuk.

A pályázati szakaszban na-
gyon jó kapcsolat alakult ki a 
polgármesterekkel, és egyetértés 
született abban, hogy ezt az ösz-
szeget azokra a dolgokra költsük, 
amelyekre helyben a legnagyobb 
szükség van. Hozzá kell tenni azt 
is, hogy ez az összeg ma már 70 
milliárd fölé emelkedett. Épültek 
bölcsődék, bővültek a települések 
működtetéséhez szükséges esz-
közparkok és számos egyéb fej-
lesztés valósult meg.

A pályázatokból, a fejlesztési 
törekvésekből kiderült, hogy me-
gyénkben nagy az itt élők tenni 
akarása. El kell mondani azt is, 
hogy országosan Bács-Kiskun 
megyében emelkedett legnagyobb 
mértékben a házasságkötések 
száma, és 12 százalékkal több 
gyermek született ebben az évben, 
mint az előzőben. Ez az itt lakók 
élni akarását jelzi. 

A megyei önkormányzat létreho-
zott egy fiatal szakemberekből álló 
munkaközösséget, amelynek az a 
feladata, hogy a legkisebb telepü-
léseket segítse a pályázatokban, 
elképzeléseik megvalósításában. 

Megkaptuk már a következő 
TOP 2-es pályázati kiírásokat vé-
leményezésre. Ez azt jelenti, hogy 
januártól indul az új fejlesztési 
ciklus, akkorra készen leszünk az 
új fejlesztési elképzelésekkel. Biz-

tos, hogy Félegy-
háza, ahol ebben 
a ciklusban meg-
valósult a Zöld 
város program, új 
bölcsőde épül, fej-
lesztették az ipari 
parkot és számos beruházás tör-
tént, a jövőben is új létesítmények-
kel gyarapszik, megújítja közműveit 
– tette hozzá a megyei elnök. 

– Ami itt történik Félegyházán, 
az példázata annak, hogy amikor 
a megújulás érdekében összefog-
nak a józan erők, akkor szerethe-
tő, élhető, egészséges környezetet 
képesek teremteni. Ennek feltétele 
az is, hogy országunk gazdasági 
szempontból is folyamatosan erő-
södjön és a vidéki Magyarország a 
központi költségvetés centrumába 

kerüljön. A kormány célzott támo-
gatást képes adni annak érdekében, 
hogy Kiskunfélegyháza még maga-
sabb életminőségű város lehessen. 
Minden adott ahhoz, hogy ez a vá-
ros győztes legyen a következő év-
tizedekben is – fogalmazott Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő.

Az ünnepség végén ajándékcso-
maggal köszönték meg a projekt 
megvalósításában közreműködő 
tervezők, kivitelezők és önkor-
mányzati munkatársak munkáját.

 s. r.

70 milliós többlettámogatás
Több mint 70 millió forint több-
lettámogatást kapott Kiskunfél-
egyháza az egész városközpon-
tot megújító Zöld város projekt 
megvalósítására a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat közremű-
ködésével. Erről a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében finanszíro-
zott projektek támogatásának 
növelése kapcsán született kor-
mánydöntés. A többlettámoga-
tást – amelynek köszönhetően 

jelentősen csökkent a Zöld város 
projektre fordított városi önerő 
– azért kapta meg Félegyháza, 
mert a nagyszabású beruházás 
kivitelezése során előre nem 
látható, de feltétlenül szükséges 
plusz feladatok merültek fel. Mint 
azt Csányi József polgármes-
tertől megtudtuk, a pénzt nem 
fejlesztésekre, hanem a koro-
navírus-járvány okozta gazda-
sági helyzet kezelésére fordítja 
Kiskunfélegyháza.

Az új főtér Félegyháza jelképévé válik

Augusztus 20-án adták át Félegyháza egyik legnagyobb beruházását, amely a Zöld 
város projekt keretében valósulhatott meg. A Béke-téri átadáson Csányi József 
polgármester köszöntötte a város lakóit, és elmondta, hogy az elkövetkezendő idő-
ben is mindent megtesz a város vezetése Félegyháza élhetőbbé tételéért. Közös-
ségi tereinek, parkjainak, utcáinak fejlesztéséért, illetve azért, hogy elősegítsék a 
vállalkozások működését, megtelepedését. 

Fotó: Fantoly M
árton
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Augusztus 20-án, a Szent Ist-
ván-téren kezdődött a megemléke-
zés Félegyházán. Ünnepi köszöntőt 
mondott Csányi József polgár-
mester, ezt követően a város ve-
zetői, civil szervezetei és polgárai 
koszorút helyeztek el Szent István 
király szobránál. Az ünnepi szent-
misét dr. Várszegi Asztrik, volt 
pannonhalmi apát celebrálta, miu-
tán a haleszi gazdakörök népvise-
letbe öltözött küldöttsége hozta az 
újkenyeret a templom elé. A meg-

szentelést követően az ünneplők a 
városháza elé vonultak az újkenyér 
megszegésére.

A városi ünnepségen Csányi Jó-
zsef polgármester egyebek mellett 
arról beszélt, hogy Szent István 
példájának üzenete a ma élők szá-
mára is érvényes. Ahogy fogalma-
zott: „Szent István hitének és re-
ménységének először a családban 
kell megfoganni ahhoz, hogy siker-
rel vehessük fel a harcot szemé-
lyes életünk nehézségeivel”. 

A Miénk itt a tér szabadtéri kiállítást 2002-ben szervezték 
meg először, akkor csupán egy alkalmas tárlatnak indult. Ko-
vács-Csonka Szilvia, Fekete László és Lantos Szabolcs voltak a 
megálmodó csapat tagjai. Az akkori esemény népszerűségének 
köszönhetően hagyomány lett a kezdeményezésből – idézte fel 
Lantos Szabolcs a kezdeteket. Mint elmondta, idén a főtér egy 
éve ültetett csodálatos virágait védve mozdultak el a megszokott 
helyszínről, a szökőkút mellől. Így kapott helyet az idei kiállítás a 
Petőfi-szobor és a Hattyúház közötti területen. A kiállítás mottó-
ja azonban nem változott: „Ha a látogató nem megy el az alkotó-
hoz, akkor az alkotó megy a látogatóhoz”. 

Kovács-Csonka Szilvia, a művelő-
dési központ vezetője a szabadtéri 
tárlat megnyitásakor elmondta: az 
idei kiállítás fő témáját a Zöld vá-
ros projekt adta. Az alkotókat – akik 
idén a Kiskunfélegyházi Képző- és 
Iparművészek Egyesülete és a Holló 
László Képzőművész Kör tagjai vol-
tak – a megújult főtér ihlette meg. 

A tér közepén álló fa kiállító-
rendszeren Lukács Ferenc, Kürti 
Lászlóné, Kis Virág, Kis László, 
Rátkai Zsuzsa, Fekete László, 

Molnár István, Szabó Ildikó, 
Feketéné Papp Éva, Mindszen-
ti Lászlóné, Karsai Ildikó, Rádi 
András, Csenki Tibor, Kovács 
Edit, Mészáros Ildikó, Pozsár 
Miklósné, Rácz Lászlóné, Sinkó 
Andrea, Török Tamás, Vaku-
lyáné Varga Erika, Ruth Petra 
Galler, Bánkúti Emese, Siposné 
Bodnár Erika műveit tekinthette 
meg a nagyérdemű, míg a pavi-
lonrendszeren felújított főtérről 
készült fotókat állították ki. 

Kenyeret szenteltek

A Haleszi Gazdakör szervezésé-
ben a haleszi haranglábnál, majd a 
Selymesért Egyesület jóvoltából a 
selymesi Mária-szobornál volt ke-
nyérszentelés augusztus 19-én. Az 
eseményen megjelent és köszöntőt 
mondott Csányi József polgár-
mester, az új kenyeret megszen-
telte dr. Várszegi Asztrik OSB 

püspök, volt pannonhalmi főapát. 
Az ünnepségek hangulatát citera-
szó emelte, tekerőlanton játszott 
Ónodi András Máté, közremű-
ködött Mindák Réka és Keserű 
Benedek. A közös imádság után 
a megszentelt kenyeret felszeletel-
ték, amit a népes közönség jóízűen 
elfogyasztott.

1996. március 6-án adták át ün-
nepélyes keretek között az akkor 
gyönyörűen felújított Móra Ferenc 
Művelődési Központot. Az azóta 
eltelt 24 év alatt nagyon sok min-
den megújult az intézmény falain 
belül, de a színházterem színpad-
technikájának, hang- és fénytech-
nikai berendezésének, valamint 
színpadi függönyeinek teljes körű 
megújítására és cseréjére soha 
nem volt elég forrása a művelődési 
központnak.

Most azonban, 24 év elteltével 
egy sikeres, nyertes pályázatnak 
köszönhetően a mai kor technikai 
igényeinek is megfelelő színpad 
áll majd a fellépő együttesek, szí-
nészek, előadóművészek, iskolai 
színjátszó csoportok, városi ün-
nepségek szolgálatába. 

– A pályázaton elnyert 18 882 
946 Ft összegből olyan hang-, 
fény- és videotechnikai berende-

zéseket szereznek be, amelynek 
köszönhetően a kulturális, kikap-
csolódási, szórakozási igényeket 
egyre szélesebb körben tudjuk 
kielégíteni. Ezáltal az intézmény 
olyan minőségi programokat is el 
tud hozni a város lakosságának, 
amelyek eddig az elavult techni-
kával nem voltak kivitelezhetőek, 
de igény mutatkozott rá. A szín-
pad rekonstrukciója várhatólag 
szeptemberben elkészül, így már 
az új évadot egy teljesen korszerű 
technikával rendelkező színház-
teremben kezdhetjük. Természete-
sen az ünnepi átadóra is sor kerül, 
amelyről a későbbiekben adunk 
majd tájékoztatást – mondta el la-
punknak Kovács-Csonka Szilvia, 
a Móra Ferenc Művelődési Központ 
igazgatója.

A projekt a TOP-7.1.1-16-H-ER-
FA-2019-00466 azonosítószámú 
pályázat keretében valósul meg.

Megújul a művelődési 
központ színpada

Államalapító 
királyunkra emlékeztünk 

Miénk volt a tér

Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photography
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Több mint negyven éve építették ki 
az első gázvezetéket Félegyházán a 
Bajcsy és a Petőfi utcában. Ezek a 
fémvezetékek ma már nem bizton-
ságosak, éppen ezért a gázszolgál-
tató a rendszer cseréjéről döntött. 
A nyár folyamán az új vezetékek 
a földbe kerültek és a bekötések 
is megtörténtek – tájékoztatta a 
Félegyházi Közlönyt Balla László 
alpolgármester, a térség önkor-
mányzati képviselője, akitől azt is 

megtudtuk, hogy a szolgáltató az 
utak helyreállítását is vállalta. 

– A Bajcsy és a Petőfi utcák érin-
tett szakaszán egyaránt teljes szé-
lességben megtörtént az aszfalto-
zás, aminek költségét a szolgáltató 
fedezte. A Bajcsy utcával találkozó 
utcák csatlakozását pedig az ön-
kormányzat saját költségén felújí-
totta. A zöldfelületek helyreállítása 
folyamatosan zajlik – mondta el 
Balla László.

Teljes hosszában
járható a Csólyosi út 
Júniusban megépült a Csólyosi út 
városba bevezető szakasza a vas-
úti átkelőig. A korábbi években a 
külterületen megépült rész első-
sorban a Selymesben élők városba 
jutását könnyítette meg. Az az út 
három méter széles volt, a mosta-
ni azonban már hat méter széles. 
Nem véletlen ez, hiszen a kamio-
nok sokasága is használja azt, a 
vágóhídhoz szállítva az állatokat, 

illetve onnan elhozva a terméke-
ket. A beruházás 171 millió forint-
ba kerül, amiből az önkormányzat 
60 milliót fizet, a többit a Vidékfej-
lesztési Program pályázatán nyer-
te el Félegyháza. Most a város-
központhoz vezető rövid szakasz 
szélesítése készül, ami hamarosan 
befejeződik – mondta el lapunknak 
Ván Jenő, a térség önkormányzati 
képviselője.

Az aszfalt is megújult 
a Bajcsy utcán 

Csányi József lett az Év Polgármestere 
Bács-Kiskun Megyében
Az Év Polgármestere Bács-Kis-
kun Megyében kitüntető díjat 
adományozta a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés Csányi Jó-
zsefnek. A testület június 26-i 
ülésén, az alábbi indoklás 
alapján határozott arról, hogy 
Kiskunfélegyháza polgármes-
terét találja méltónak az idei 
elismerésre.

„2014-ben új fejezet kezdődött 
a város történetében, amikor az 
akkori önkormányzati választást 
meggyőző fölénnyel nyerte meg 
Csányi József.

Személyisége, valamint kitűnő-
en felépített programja és válasz-
tott munkatársai kétséget sem 
hagytak afelől, hogy jó kezekbe 
került a város vezetése. Az elmúlt 
hat esztendőben egy töretlen ívű 
fejlődésen ment át Kiskunfélegy-
háza és ez jórészt fiatal, energi-
kus egyéniségének köszönhető. 
Demokratikus vezetési stílusát 
az emberekkel való párbeszéd 
és a bölcs belátás jellemzi. Kivá-
ló munkatársakat gyűjtött maga 
köré, akiknek lelkiismeretes mun-
kája a város fejlődésének záloga. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott habi-

tusa stabilitást, békességet te-
remtett a városban. Kiváló szer-
vezőkészségét bizonyítja, hogy 
létrehozta sikerének egyik alapját, 
a városban működő vállalkozások 
összefogását, a Kiskunfélegyházi 
Gazdaságfejlesztő És Munkahely-
teremtő Egyesületet (KGME), 
amely több, mint 20 céget, vállal-

kozást fog össze és biztosítja az 
összehangolt és zavartalan gaz-
dasági prosperitást. Ebből is adó-
dóan széles kapcsolatrendszerrel 
bír, és ezt kitűnően felhasználja a 
város érdekében.

Munkahelyén nyugalom jellem-
zi a mindennapi életet, szűkebb 
környezetében pedig szeretettel-

jes a légkör. A pályázatok sikeres 
kihasználása, a gazdag kulturális 
lehetőségek felvállalása is a vá-
roslakók megelégedettségét von-
ta maga után, s ezt legjobban a 
2019-es önkormányzati választás 
bizonyítja, ahol országosan is ki-
ugró több mint 90%-os eredmény 
jelezte, hogy jelentős közbizalom-
nak örvend, s ez a rendszerváltás 
óta példátlan a 25 ezer főnél na-
gyobb települések körében. Ezzel 
Kiskunfélegyháza város lakossága 
hitet tett amellett, hogy választott 
polgármestere és a képviselők to-
vábbra is töretlenül bírják a lakos-
ság támogatását.

Csányi József megteremtette 
városában a nyugodt, kiegyensú-
lyozott polgári létet, a dinamikus 
és folyamatos fejlődést, a mun-
kahelyteremtést és az emberekre 
való odafigyelést. Elképzeléseinek 
megvalósulása nyomán régóta 
nem látott szépségben ragyog a 
város.

Csányi József polgármester úr 
elmúlt évekbeli következetes és 
meg nem alkuvó városvezetői te-
vékenységét nyugodt szívvel és 
bátran állíthatjuk bármely közös-
ség elé példaként.”
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A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019 no-
vemberében megkezdődött Félegyházán az Ipari Park II. projekt 
kivitelezése. 

A földmunkák után megtörtént a 
lőszermentesítés, befejeződtek a 
kötelező régészeti munkák, majd 
tavasszal a belső aszfaltozott fel-

táró út mellett kiépültek a közmű-
vek: víz, gáz, elektromos áram és 
közvilágítás, továbbá a kerítés is 
megvalósult. A kivitelezés befeje-

zését követően kerül sor az inter-
nethálózatot kiépítésére, de lesz 
portaépület és kamerarendszer is. 
Erről dr. Gyuricza Gergő projek-
tfelelős sajtótájékoztatón számolt 
be augusztus 26-án.
– A Kiskunfélegyházi Ipari Park II. 
ütem fejlesztése keretében a jelen-

legi ipari park mellett, a Kiskunfé-
legyházát Kiskunmajsával össze-
kötő közút mentén új, mintegy 30 
hektáros ipari park épül. Az ipari 
parki beruházás jelentős mérföld-
kő Kiskunfélegyháza gazdasági 
fejlődésében, hiszen a meglévő 
ipari parkban, illetve a város te-
rületén gyakorlatilag elfogytak az 
értékesíthető iparterületek. A Kis-
kunfélegyházi Ipari Park II. ütem 
további befektetők számára kínál 
lehetőséget munkahelyteremtő be-
ruházások létesítéséhez. Az eddigi 
üzemeltetési tapasztalatok alapján 
egy új, bekerített, akár az egyedi 
vállalkozói igényeknek is megfe-
lelő közművekkel és megfelelő 
minőségű útkapcsolattal ellátott 
ipari parknak minősíthető iparte-
rület képes lesz kiszolgálni a kis- 
és középvállalkozások telephely 
igényeit, valamint alkalmas lehet 
akár nagyvállalatok letelepítésére 
is – hangsúlyozta a projektfelelős.

Csányi József polgármester a 
projekthez kapcsolódóan arról be-
szélt, hogy ez a beruházás ugyan 
nem látványos, de annál haszno-
sabb fejlesztés Kiskunfélegyháza 
számára. A város jövőbeni gazda-
sági fejlődésének az alapjait terem-
ti meg. 

A TOP-1.1.1-16-BK1-2017 -
- 00003 azonosító számú Kiskun-
félegyházi Ipari Park II. ütem fej-
lesztése projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg 
1,4 milliárd forint vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatás se-
gítségével. A beruházás várhatóan 
2020 novemberében zárul.

Ötven éve végeztek esztergályosként
Ötven éve, 1970. június 29-
én, húsz lány és kilenc fiú 
sikeres esztergályos vizsgát 
tett a kiskunfélegyházi Kis-
kunhalasi Szakképzési Cent-
rum Kossuth Lajos Szakképző 
Iskola és Kollégiumban. 

A július 18-i alkalomra Kovács 
Gábort is meghívták, aki az egye-
düli most is élő pedagógusuk. 
A jó hangulatú vigalomról és az 
osztályközösség máig összetar-
tó erejéről Csikósné Kiss Irma 
mesélt lapunknak.

– Mi lányok, nem igazán tudtuk 
mivel is jár, hogy az esztergályos 
szakirányt választottuk az általá-
nos iskolai tanulmányaink után. 
Elég hamar rájöttünk, hogy ez a 
profil nem igazán nőies, de ki me-
rem jelenteni, hogy ennek ellené-
re becsülettel helytállt mindany-

nyiunk. A fiúk gyakran segítettek 
egy-egy nehezebb feladat megol-
dásában, ami természetesen nem 
maradt viszonzás nélkül. Az éle-
tünk legszebb időszakát éltük meg 
együtt, amelyből nem hiányozha-

tott a szerelem és a huncutság 
sem. Csupán hárman maradtak a 
pályán, akik közül az egyik, Do-
bákné Franciska. Fekete Fe-
renc és Palásti Sándor mellett 
Franciska is több évtizedig a szak-

mában dolgozott. A többiek közül 
kikerültek pedagógusok, óvónők 
és vállalkozók is. Öt évente rend-
szeresen megtartjuk a találko-
zónkat, de nem feledkezünk meg 
egymásról az év többi napján sem.

Hamarosan befejeződik az ipari 
park kivitelezése Félegyházán
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Komoly dilemma elé állította a koronavírus-járvány a nyaralni 
vágyókat idén. Akadt, aki csak pár napos belföldi kirándulást 
vállalt be, illetve olyan megkérdezettel is találkoztunk, aki visz-
szamondta a külföldi nyaralását. Többségében inkább a belföldi 
utazások voltak dominánsak.

Juhász István (74): – Nagyon bi-
zonytalan évet tudhatunk magunk 
mögött. Az év elején lefoglaltunk 
egy üdülést a Balatonra. Márci-
us közepét követően azonban az 
események hatására elbizonyta-
lanodtunk. A júniusi üdülést végül 
nem mondtuk le és a megszokott 
apartmanba mentünk el az uno-

kákkal. Sajnos rányomta a bélye-
gét a járvány a nyaralásra, nem 
volt olyan, mint régen. Emellett 
a nyugdíjasklubokban is kevesebb 
rendezvényt tartottak meg. Több 
helyen visszavettek a működésük-
ből, hiszen az idős emberek foko-
zottan ki vannak téve a járvány 
veszélyeinek.

Gondi József (46): – Saját 
vállalkozást indítottam a nyáron, 
emiatt lemondtam az idei nyara-
lásról. Ha lett volna lehetőségem, 
akkor mindenképpen elmentem 
volna, engem nem tartott vissza 
a vírus. Külföld helyett inkább a 
belföldet részesítem előnyben, 
elsődlegesen a vízpartot. Ismerő-
seim közül a legtöbben belföldre 

mentek, mert féltek az esetleges 
karanténtól és attól, hogy amiatt 
kiesnek a munkából.

Balogh Máté (26): – A jelen-
legi helyzetben nem gondolkod-
tunk külföldi nyaraláson, illetve a 
munkahelyem is eléggé szezoná-

lis, emiatt rövidebb nyaralás fért 
csak bele. Egy Baranya megyei 
kis falut látogattunk meg néhány 
napra. A kirándulás és a pihenés 
kapott hangsúlyt, emellett jutott 
idő egy kis gasztroturizmusra 
is, a helyi ételkülönlegességek 
megismerésére.

Luchmann Péter (50): – Bel-
földön voltunk nyaralni, egy né-
hány napos wellnesre mentünk 
el. Azt tapasztaltam, hogy sokan 
nem mertek belevágni a nyaralás-
ba. Nekünk is le volt foglalva egy 
görögországi út, de inkább visz-
szamondtuk. Többen sehová sem 
mentek, inkább a belföldi utak 
domináltak.

KÖRKÉRDÉS: Volt-e nyaralni?

Erzsébet-táborok sok élménnyel
A gyerekeknek óriási szükségük 
volt nyári táborokra, hisz hóna-
pok óta nem voltak társaságban, 
így ki voltak éhezve a barátokra 
és az élményekre. Ezt bizonyí-
tották azok az Erzsébet-táborok 
is, amelyeket Félegyháza általá-
nos iskoláiban szerveztek a gye-
rekeknek. Élményekben gazdag 
napokat tölthettek el kicsik és 
nagyok a szervezők jóvoltából. 

Izgalmas foglalkozást tartottak a 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola Erzsébet-táborosai-
nak az Egészségfejlesztő Iroda mun-
katársai. A gyerekek ügyeskedtek a 
Kerekerdő Kalandparkban, vidáman 
teljesítették a Félegyházi Kaland-
túrát is, kézműves foglalkozáson 
vettek részt a Kiskun Múzeumban, 
strandoltak, de még a madarakról 
is hallhattak sok érdekességet Meizl 
Ferenc előadásában.

Öt héten keresztül vettek részt a 
Platán iskola alsó tagozatos diákjai a 
Napközi Erzsébet-tábor nyári prog-
ramjain. Négy héten keresztül a Pla-
tán iskola gyönyörű, árnyas zöldöve-
zetében és tantermeiben, az utolsó 
héten pedig a József Attila székhely-
intézményben táboroztak. Az in-
tézmény pedagógusai hétről-hétre 
tartalmas, hangulatos, élménydús 
és vidám programokkal örvendez-
tették meg a gyerekeket, amihez sok 
segítséget nyújtott többek között a 
Kiskun Múzeum, a Szakmaközi Mű-

velődési Ház, az Egészségfejlesztési 
Iroda, a Kiskunfélegyházi Védőnői 
Szolgálat, a Mezgé tangazdasága, a 
Félegyházi Termál Parkfürdő, és Ke-
serű Benedeknek, a Platán iskola 
egykori tanítványa. 

A József Attila Általános Iskola 
székhelyintézményében és a Pla-
tán Utcai Tagintézményben hagyo-
mányőrző, környezettudatos és 
sporttáborok öt héten keresztül 9 
turnusban érdekes, tartalmas prog-
ramokat kínáltak a diákok számára. 
A táborok tematikái az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány előre meghatározott 
szakmai iránymutatása alapján va-
lósultak meg, amelyek leginkább a 
környezettudatosságra, egészsé-
ges életmódra, önismeretre, sport-
ra, a helyi értékekre és kultúrára, 

valamint a művészetre nevelésre 
épültek, de figyelmet fordítottak a 
gyermekek sokoldalú személyiség-
fejlesztése is.

Az egyhetes turnus ideje alatt a 
dózsás gyermekek iskolai keretek 
között vehettek részt az aktív pihe-
nést szolgáló, maradandó élményt 
nyújtó, az életkori sajátosságaikhoz 
igazodó foglalkozásokon, és a tábor 
helyszínén kívüli szabadidős kultu-
rális programokon. Egyebek mellett 
a kiskunfélegyházi Tourinform Iro-
da szervezésében a gyerekek ka-
landtúrán ismerkedtek Félegyháza 
nevezetességeivel, jártak a Kiskun 
Múzeumban, ellátogattak a Mese-
pontra, megismerkedhettek a kerá-
miakészítés rejtelmeivel, interaktív 
erdész-vadász előadáson és kézmű-
ves foglalkozásokon vettek részt. 

A koronavírus gondolatai 
elnevezésű emlékhelyet 
készítettek a Pálmonostori 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola udvarán. Az iskola in-
tézményvezetőjének, Győri-
né Farkas Annának az 
elképzelését támogatta és 
a kivitelezésben segítette 
a község polgármestere, 
Cseszkó László. A tanulók 
és pedagógusok gondolata-
it kövekre írva örökítették 
meg, amelyeket a Pálmo-
nostora térképét jelképező 
keret vesz körbe.

A koronavírus 
gondolatai
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Zenélő kerítést avattak 
a Százszorszép oviban
Az országban egyedülálló Zenélő 
kerítést avattak július 20-án, a 
kiskunfélegyházi Százszorszép 
Óvodában. A különleges kezdemé-
nyezésről Fricska Gyöngyi intéz-
ményvezető-helyettes az ünnepé-
lyes átadón elmondta, hogy azt a 
Kézenfogva a Darvas Téri Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány forma-
bontó ötlete alapján két félegyházi 
hangszerkészítő, Sevecsek Béla 
és Fekete Tamás valósította meg, 
a tanintézmény negyven éves fenn-
állásának évfordulójára. A projekt 

aktív támogatója volt Szilágyi 
Áron, a Leskowksy Hangszergyűj-
temény elnöke is. A mintaprojekt 
alapján a jövőben további félegy-
házi és kecskeméti óvodákban 
szeretnének ilyen gyermekbiro-
dalmakat létesíteni. A kihelyezett 
hangszerek közt megtalálható a 
tündérdob, a marimba, handpenek, 
csőharangok és a beszélő virágok 
is. Ezek tulajdonképpen szócsövek, 
amelyek egyik végpontból közvetí-
tik a másik pontba a belemondott 
szavakat, gyermeki titkokat.

Bronzérmet nyert 
Helga Víz istennője 
Harmadik helyezést ért el 
egy fodrászoknak meghirde-
tett nemzetközi versenyen 
Köhler Helga mesterfodrász, 
a Víz istennője fantázianevű 
munkájával. 

– A Four Reasons márka által 
meghirdetett versenyre tizenhat 

országból érkezett mintegy hat-
száz pályamunka. Három kategó-
riában (vágás, festés, frizura) in-
dulhattak a fodrászok. A szakmai 
zsűri minden kategóriában kivá-
lasztotta a tíz legjobbat, többek 
között az én munkámat is. Nagy 
örömömre szolgál, hogy a végső 

szavazás után a Four 
Reasons Pro Awards 
verseny Styling/Frizura 
és konty kategóriájában 
bronzérmes lettem. A 
versenyen a frizura, a 
stílus és a minőségi fotó 
harmóniáját is díjazták. 
A művem témája a víz 
volt, a munkát fél éven 
keresztül tervezgettem 
két jóbarátom, Pap-
halmi Róbert fotós és 
Boros Anikó barátnőm 
(akinek a frizurát készí-
tettem) közreműködésé-
vel. A ruhát és a sminket 
is magam készítettem – 
mondta el lapunknak a 
mesterfodrász.

Angyalom 
Emlékdíj 
Anitának 
„Mikor megszületett is tudtuk, 
hogy egy csoda, de amit az édes-
anyja töretlenül tesz érte, az sza-
vakkal leírhatatlan… Egy olyan 
harc elé állította őket az élet, amit 
sokan feladtak volna, de ő megy a 
végsőkig, hogy Lillának egy olyan 
életet adjon, amely élhetővé teszi 
számára a hétköznapokat! Hihe-
tetlen erős nő és anya! Jobb helyre 
nem is születhetett volna ez a kicsi 
lány. Kérlek, szavazzatok Anitára!” 
E szavakkal ajánlotta egy másik 
félegyházi édesanya a szavazók fi-
gyelmébe még március elején Kol-
lár Solymosi Anitát, aki augusz-
tus 15-én átvehette a hős szülők 
Angyalom Emlékdíját Budapesten. 

A díjra olyan személy jelölhető, 
aki orvosi dokumentumokkal iga-

zolhatóan, 24 órás ellátásra szoru-
ló, fogyatékkal élő gyermeket ápol. 
Az Angyalom Emlékdíjra összesen 
37 jelölés érkezett idén. Az erede-
tileg április 25-ére tervezett ünne-
pélyes díjátadót áthúzta a korona-
vírus-járvány, így csak augusztus 
15-én lehetett megtartani. A nyer-
test a gyermek fejlesztésére fel-
használható összeggel támogatják.

Kollár Solymosi Anita Face-
book-posztjában így reagált: „Há-
lás vagyok az emlékdíjért, bár min-
den olyan Édesanya megérdemli, 
aki különleges gyermeket nevel!”

A félegyházi Huszka Vivien és Nagy Kinga szép eredményeket 
értek el augusztusban, a Siófokon megrendezett Just Clear Nem-
zetközi Testépítő és Fitness Kupa nyári versenyén. Vivien két 
kategóriában indult, egy negyedik és egy első helyezéssel tért 
haza. Kinga élete első fitneszversenyén mérettetett meg. 

Vivien elárulta, hogy három évvel 
ezelőtt már részt vett hasonló ver-
senyen, és bár akkor megfogadta, 
hogy ez volt az utolsó, mára már 
tudja, hogy elhamarkodott kijelen-
téseket nem tesz. 12 hét volt a fel-
készülési idő, amely alatt szigorú 
diétával és edzéssel jutottak el a 
kívánt eredményig. Felkészülését 
párja, Tyukász Attila segítet-
te. Legnagyobb szurkolói pedig a 
gyermekei voltak. Véleménye sze-

rint sokkal nehezebb volt most a 
felkészülés, mint évekkel ezelőtt, 
a diéta során voltak olyan napok, 
amelyeken – ahogyan fogalmazott 
– elvesztette a humorérzékét.

– A nyár egyik és egyetlen fitne-
szeseménye volt Siófokon. Kisvá-
ros vagyunk, de a budapesti lányok 
szurkolótábora a miénk mellett 
eltörpült. Nagyon felemelő volt a 
félegyháziak lelkesedése – fogal-
mazott az aranyérmes.

Félegyházi lányok
a testépítő versenyen
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Dulity Tibor festőművész Bács Kiskun megye művészeti éle-
tének generátora volt. Haláláig odaadással segítette szakmai 
tanácsokkal, kiállítási lehetőségekkel a felnövekvő művészge-
nerációt, alkotótáborok szervezője volt. Bácsalmáson szüle-
tett, de Félegyházához is ezer szállal kötődött. Aktív segítője 
volt a Holló László Képzőművész Kör létrejöttének és működé-
sének. Születésének 85., halálának 15. évfordulója alkalmá-
ból augusztus 19-én emlékkiállítást rendeztek a kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

A kiállításon Rosta Ferenc 
mondott köszöntőt. Félegyháza 
alpolgármestere a 15 éve el-
hunyt művészről elmondta: bár 
nem volt szorosabb értelemben 
véve kiskunfélegyházi alkotó, 
festészete és munkássága je-
lentős hatással volt a város mű-
vészeti közegére, az itt élő és 
dolgozó alkotókra. A szervezők 
most a hűség fogalomkörére 
építették fel a tárlatot. Dulity 
Tibor ugyanis a letűnő tanyasi, 
paraszti élet egyik utolsó, igazán 
hiteles interpretálója, aki szív-
bemarkolóan és mindvégig hű-
ségesen tudta ábrázolni alakjait, 
valamint a dülöngő, omladozó 
falú, a múltat idéző tanyaépüle-
teket. De ezen kívül a bogocok, a 
busók, keresztek szimbólumok-
kal telített világa és a villoni köl-

tészet magas szintű ábrázolása 
is jellemző volt művészetére.

Pilaszanovich Irén művészet-
történész megnyitóbeszédében 
így fogalmazott: Dulity életművét 
igazolja a gyökerek vállalása, az 
identitás, és a szándék, ahogy ő 
fogalmazott: „legyünk hűek ön-
magunkhoz!”. De a festő – emlé-
keztetett rá – annyi más területen 
is munkálkodott. Volt népművelő, 
szakkörvezető, szaktanácsadó, 
néptanító, rendezvényszervező, 
rendszeresen kiállított és szá-
mos tárlatot nyitott meg. 

A festőművész hagyatékát élet-
társa, dr. Benkő Éva gondozza. A 
hagyaték kezelője mindig szívesen 
tesz eleget a kiállítási felkérések-
nek, de az ezzel kapcsolatos koor-
dinációs, szervezési feladatokat a 
művész fia, Kálmán vállalja fel. 

Sorsunk – a színpadon
Megkezdődtek a Félegyházi Táncszín-
ház Sorsunk című táncjátékának pró-
bái a Padkaporos-házban. 

2009-ben volt a darab ősbemutatója Nagy-
kikindán, amelynek szellemi atyja, Ká-
tai Tibor. A Sorsunk táncjátékot először 
2011-ben láthatta a félegyházi közönség 
a Kiskun Múzeum udvarán. Az idei bemu-
tató a trianoni megemlékezések részeként 
került volna újra a közönség elé, ám a jár-
ványügyi helyzet ezt akkor nem tette le-
hetővé. Október 2-án, pénteken láthatja a 
nagyérdemű, amikor a Móra Ferenc Műve-
lődési Központ felújított színpadának át-
adója lesz. Kovács-Csonka Szilvia, a Fél-
egyházi Táncszínház Kulturális Egyesület 
elnöke elmondta, hogy ez a táncjáték nem 
csupán mozgásból és zenéből megkoreog-

rafált színpadi mű, hanem üzenet a világ 
minden magyarjához. A táncosok rendkívül 
látványos módon mesélik el a történelmünk 
sorsdöntő fordulatait. Mindamellett, hogy 
az évek során ránk szabott megpróbálta-
tásokat szemlélteti a darab, az előadás re-
ményt is ad: összefogással, összetartozás-
sal sok baj és probléma áthidalható.

– Nagyon nagy tapasztalatú csoport az, 
aki 2020-ban a táncjátékban részt vesz. 
Minden eddigi élményt, amit ez az előadás 
megélt, beleraktunk, most érett meg arra 
a szintre teljes egészében, amit annak ide-
jén megálmodtam – mondta Kátai Tibor, 
rendező. – Nagy hálával tartozom Papp 
Nórának, a segédrendezőnek és a tánc-
színháznak, hiszen minden erejükkel azon 
dolgoznak, hogy egy felejthetetlen előadás 
kerüljön színpadra – tette hozzá.

A vérbeli pedagógusnak 
nyílt kiállítása

Terescsényi Endre tanár úr-
nak, képzőművésznek, a vitorlázó 
sportrepülés „nagy öregjének”, 
a félegyházi képzőművész gene-
rációk nevelőjének nyílt tárlata 
augusztus 18-án, a Móra Ferenc 
Művelődési Központ aulájában. A 
kiállítást Molnár István festőmű-
vész ajánlotta a látogatók figyel-
mébe, és köszöntötte a művész 
jelenlévő lányát, hagyatékának 
ápolóját, Terescsényi Katalint. 

– Bandi bácsi a ma is működő 
Holló László Képzőművész Kör 
alapítása óta, annak oszlopos 
tagjaként egy erős közösséget 
tartott kézben évtizedekig. Tagjai 
sokan az alapítók közül alkotók, 
jelenleg is aktív motorjai ennek a 
közösségnek. Művészeti vezeté-

se alatt 1988-ban a kör elnyerte 
a közösségi Nívó-díjat. Később a 
közösséget állami elismeréssel a 
Csokonai-díjjal, majd Holló Lász-
ló-díjjal is jutalmazták. Személyét, 
munkásságát pedig elismeréskép-
pen két jelentős díjjal, 1995-ben 
Pilinszky-, 1997-ben Holló Lász-
ló-díjjal méltatták. Sokrétű ember 
volt. Ennek ellenére – vagy talán 
ebből adódóan – egyéni alkotói 
munkássága sajnos árnyékba szo-
rult a közösségi területeken elért 
eredményei mellett. A félegyházi 
alkotóközösségnek élt. Számos fi-
atal tehetségre lett figyelmes, segí-
tette őket további pályájuk során. 
Egyszóval vérbeli pedagógus volt 
Ő, a nagybetűs TANÍTÓ – mondta 
el Bandi bácsiról Molnár István.

Legyünk hűek 
önmagunkhoz! 
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Vas László személye és pályafutása különösen kedves számom-
ra: zenél, oktat, értéket ment és közvetít, és nem utolsó sorban 
közösséget formál. Szerintem ilyen egy modernkori polihisztor. 
Jelenleg a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum igazgató-helyette-
se, de szabadidejében is szüntelenül azon munkálkodik, hogy 
gazdagítsa szülővárosa kulturális és közösségi életét. Ezt az 
igyekezetét a városvezetés Kiskunfélegyháza Város Közművelő-
déséért kitüntető díjjal ismerte el, amelynek ünnepélyes átadá-
sa augusztus 19-én volt a városháza dísztermében.

– Honnan ered a zene és a 
hangszerek iránti szereteted?

– Zenei általános iskolába jár-
tam, dr. Somogyvári Zoltánné, 
Aliz néni osztályába. Trombitál-
tam, majd autodidakta módon 
elkezdtem gitározni is. Később 
Budapesten folytattam a zenei 

tanulmányaimat, 1973-tól kezd-
ve amatőr gitárzenekarokban is 
játszottam. 1985-ben hivatásos 
előadóművészi vizsgát tettem. 

– Mivel teltek a fiatalságod 
évei?

– Ifjú korom óta elkötelezett 
vagyok a magyar zene, irodalom 

és a kulturális örökségek meg-
őrzése iránt. 1990 és 2000 kö-
zött külföldön zenéltem, jártam 
a világot. Emellett a 90-es évek-
ben Félegyháza komolyzenei és 
hagyományőrző palettáját sze-
rettem volna kibővíteni helyi pó-
diumi, színházi, előadóművészi, 
énekes és hangszeres tehetségek 
felkutatásával. Ha jól emlékszem, 
1997-1998 tájékán csupán három 
jelentősebb csoport létezett a vá-
rosban, mégpedig a Padkaporos 
Táncegyüttes, a Kiskunfélegyházi 
Mazsorett Egyesület és a Kiskun-
félegyházi Koncert Fúvószenekar. 
Ennek a körnek a bővítése járt a 
fejemben. Tehetségkutatókat ren-

deztem a városban. Ilyen rendez-
vényeken ismertem meg későbbi 
fellépő társaimat, Csonka Szil-
viát, Nagyapáti Anitát, Rekedt 
Grétát és Pázmándi Juditot. A 
Sirius Rádióban saját műsorom 
volt, „LP” címmel, vagyis Long 
Play. Ez a nagyméretű hanglemezt 
jelenti. Kiállításmegnyitókon, iro-
dalmi esteken zenéltem. Szeren-
csém volt együtt dolgozni Dulity 
Tibor neves festőművésszel is, 
François Villon verseket zené-
sítettem meg. Sajnos, a művész 
halála véget vetett ennek a közös 
projektnek. A Félegyházi Táncszín-
ház alapító tagja, zenei rendezője 
vagyok. 2003-ban a Vándorcirkusz 
saját szerzésű zenés produkciót 
mutattuk be a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban. Segédkeztem 
Kasza Ákos táncművész produk-
cióiban is, mint zenei szakember. 

NAGYON GAZDAG EMBER VAGYOK:  
nekem itthonom és otthonom is van
Kátai Tibor 2010. június 29-én, délután 4 órakor érkezett Nagy-
kikindáról Kiskunfélegyházára egy piros autóval, hogy ezek után 
itt éljen. Pontosan emlékszik a napra, és az örömre, hogy ide 
jöhet. Nagyszüleitől sokat hallott Magyarországról, így – ahogy 
ő fogalmaz –, úgy érkezett hozzánk, mintha a mennyországba 
jönne. A kikindai tanároknak is nagyon sokat köszönhet, hiszen 
asztal alatt tanították a magyar történelmet. Fent volt a jugo-
szláv könyv, az ölükben a magyar történelemkönyv, és ha valaki 
bejött az osztályterembe, csak előre dőltek, hogy ne lássák, mi 
van a pad alatt. Kikindán ilyen tanárok voltak.

Az érkezés óta 10 év telt el. Idén 
augusztus 19-én, szerdán Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kátai Tibor 
néptáncoktató, koreográfusnak a 
„Kiskunfélegyháza Város Művé-
szeti Tevékenységéért” kitüntető 
díjat adományozza. Erre egyálta-
lán nem számított, a Félegyházi 
Közlöny hasábjain látta meg egyik 
ismerőse, hogy városi kitüntetés-
ben részesül. Ekkor gratulált neki, 
Tibor így értesült az elismerésről. 

– 2005-ben jártam először Fél-
egyházán a kikindai táncegyüt-
tessel, akkor ismerkedtem meg 
Kasza Ákossal és Csonka Szil-
viával, a Félegyházi Táncszínház 
vezetőivel. A beszélgetések során 
kiderült, hogy a rendezés mindket-
tőnk szenvedélye, így Ákossal ba-
rátok lettünk. A következő évben 
kért fel Kasza Ákos, hogy a Nim-
ród vére című darabot közösen 
rendezzük. Monumentális előadás 
készülődött. Ez volt az első, hogy 

Kikinda és Félegyháza is munkát 
adott – emlékszik vissza Tibor.

Ettől kezdve évente minimum két 
hónapot itt töltött, aktívan részt 
vett a táncszínház életében. Pár-
huzamosan dolgozott Kikindán, 
a művelődési egyesületben, ahol 
néptáncegyüttesek munkáját koor-
dinálta, viseleteket tartott rendben, 
utazásokat szervezett, illetve Fél-
egyházán a táncszínház életének 
is egyre tevékenyebb részese lett. 
2009-ben a Magyar Kultúra Lovag-
jává választották a magyar kultúra 
határon túli ápolásáért. A díjra a 
helyi református közösség gondno-
ka, Tóth István és neje, Tóth Júlia 
tanítónő terjesztették fel.

Kasza Ákos tragikus halála után 
a táncszínház vezetőségének fel-
kérésére költözött Kiskunfélegy-
házára 2010-ben. Azóta a Fél-
egyházi Táncszínház tánckarának 
művészeti vezetője, a Padkaporos 
Táncegyüttes művészeti vezetője, 
a kunszállási Csűrcsavaró Nép-

táncegyüttes művészeti vezetője, 
a Constantinum óraadója, táncta-
nára, a jászszentlászlói általános 
iskola néptáncszakkörének vezető-
je, a félegyházi Szakmaközi Műve-
lődési Ház művészeti munkatársa 
és még sorolhatnánk a feladatokat, 
amelyek betöltik a mindennapjait. 
Állítása szerint ez az élete, a sok-
sok gyermeket, akiket tanít, a sa-
játjaként szereti. 

– Nem tudok majd nyugdíjba 
vonulni. Én a színpadról fogok a 
koporsóba pottyanni – teszi hozzá 
nevetve.

Félegyháza egyfajta fegyelmet 
is adott Kátai Tibornak a tanulás 
tekintetében. Az elmúlt években 
megszerezte az érettségit, a C ka-
tegóriás táncoktatói képesítést és 
jelenleg egyetemre jár. Ez mind az 
elmúlt 10 év hozadéka. 

Ha nem néptáncot oktatna, ak-
kor asztronauta vagy kertész len-
ne. Kívánságai között szerepel, 
hogy eljusson Egyiptomba, Indiá-
ba. Szeretné látni Párizst, Londont 
és New Yorkot. Nem tervez. Az 
nem lenne rá jellemző. Majd jön, 
ha jönnie kell. Z. A.

A tekerőlantos polihisztor
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Szunyi Anikó tanár, tagin-
tézményvezető-helyettes a 
Kiskunfélegyházi Platán is-
kolában. Idén augusztusban 
Kiskunfélegyháza Város Kép-
viselő-testületének Elismerő 
Oklevelét vehette át, amelynek 
apropóján beszélgettünk vele.

– Mit éreztél, amikor meg-
tudtad, hogy elismerésben 
részesülsz?

– Teljesen váratlanul ért a hír, 
egyáltalán nem számítottam rá. 
Igazi és örömteli meglepetés volt 
számomra ez a nagy megtisztelte-
tés. Most még jobban figyelek, hogy 
méltó legyek erre a kitüntetésre, 
egyfajta biztatásnak tekintem.

– Mikor döntötted el, hogy 
pedagógus leszel?

– Másodikos lehettem a közép-
iskolában, amikor Mátyus Imré-
né, Borika néni emberi-szakmai 
hatása alá kerülve eldöntöttem, 
hogy én is tanítani fogok. Nagyon 
szerettem őt és az óráit, ezáltal 
pedig a kémiát. Útnak indított. 
Szerintem a tanár szerepe na-
gyon fontos lehet, meghatároz-
hatja, hogy a későbbiekben mivel 
foglalkozunk majd. Nekem a reál 
tárgyak az erősségeim, így ez 
az irány volt a nekem való. Ké-
mia-földrajz szakos pedagógus 
lettem, 15 évet tanítottam közép-
iskolában, de második otthonom 
immár negyedik éve a Platán. 
Először óraadóként voltam jelen, 
most tagintézmény-vezető helyet-
tes vagyok. Természetesen órát is 
tartok, nekem ez a legfontosabb, 
hiszen akkor valami pótolhatatla-
nul hiányozna az életemből.

– Milyen különbségeket ta-
pasztaltál középiskolás és az 
általános iskolás korosztály 
között?

– Sok a hasonlóság és rengeteg 
a különbség a két korosztály kö-
zött. A hasonlóság az, hogy mindkét 
korosztálynak tanítóra-tanárra van 
szüksége, megbízható és őszinte 
támaszra, akivel megoszthatja éle-
tének gondjait és örömeit. Egyik 
különbség, hogy a kicsik lelkesedése 
könnyebben kiváltható, érzelemki-
nyilvánításaik közvetlenebbek, míg a 
középiskolásokhoz több energiafor-
rást kell mozgósítani. Az ember leg-
inkább maga tapasztalja ki, hogy ho-

gyan kell szólni a diákokhoz. Én azt 
vallom, hogy nyilván az irányítósze-
repet megtartva, de a gyerekek reak-
cióit figyelembe véve kell kialakítani 
az adott órának a menetét. Nyilván 
ez nem megy azonnal, és vannak 
időnként kisebb kudarcok, de ha 
ezeket az ember kielemzi, akkor tud 
változtatni. A tanárnak a hangjával, 
a hangszínével, a gesztusaival követ-
nie kell tanulói rezdüléseit.

– Mit üzensz a jövő 
pedagógusainak?

– Mindenképpen olyan ember 
válassza ezt a pályát, aki rugalmas 
tud lenni és jó kedélyű, vidám em-
ber, a humor életet menthet ezen 

a pályán. A gyerekek mintaként 
tekintenek a pedagógusra. Átragad 
rájuk minden: az érzéseink, a ked-
vünk, a hozzáállásunk. Csak olyan-
nak ajánlom, aki szereti, imádja 
azt, amit csinál, hiszen kell ahhoz 
némi fanatizmus, hogy az ember a 
kétszázadik alkalommal is élveze-
tesen tudja a periódusos rendszer 
vagy a kovalens kötés „titkait” ma-
gyarázni. A pedagógusnak nyitott 
és nyílt embernek kell lennie. A 
diák, ha érzi, hogy tanára számára 
ő a fontos, s látja, hogy érte fára-
dozik, akkor megnyílik előtte, ezál-
tal könnyű lesz őt tanítani-nevelni. 
Másként nem is lehet. Z. A. 

Később a Kalevala zenei rendezé-
se is a nevemhez fűződik, valamint 
Vejnemöjnen szerepét is magam-
ra vállaltam. Ezt a Kiskun Múzeum 
kertjében láthatták az érdeklődők. 

2007-ben három taggal megala-
kult a Széljáró Balladás zenekar, 
amely napjainkban hat fővel mű-
ködik. 2010-ben kiadtuk az első 
saját lemezünket, Duhaj gyerek 

vagyok címmel, majd ezt követte 
a Pásztorlélek 2014-ben, A mi Pe-
tőfink 2018-ban és az utolsó CD, A 
mi Móránk, 2019-ben jelent meg.

– Mikor ismerkedtél meg a 
tekerőlanttal és mi fogott meg 
benne?

– Körülbelül tíz éve játszom 
tekerőlanton, Bársony Mihály 
méltán híres zenész és hangszer-
készítő jóvoltából és azonnal sze-
relem lett belőle. Megfogott az ősi 
bourdon-hangzás, amely búgó, 
monoton, de ugyanakkor dallamos 
is. Hasonlóképp szóltak már az ősi 
Mezopotámiában készült eszkö-
zök is. Ebből adódóan a tekerőlant 
hasonló akusztikai élményt nyújt. 
A citera is ilyen hangzással szól. 
Repáruk Dezső hangszerkészí-
tővel 45 éves barátság köt össze 
bennünket, amelynek eredménye-
ként magam is részese lehetek 

az újabb hangszerek megszületé-
sének, tervezésének. Szeretnénk 
szélesebb körben megismertetni 
az embereket ezzel a majdnem 
elfeledett zenei eszközzel. Most 
két tanítványom van, akikkel élve-
zem az együttműködést és nagyon 
büszke vagyok rájuk.

– Milyen terveid vannak?
– Még négy évem van a nyug-

díjazásomig. Nem szeretném tét-
lenül eltölteni az időmet. Érdekel 
a bőrművesség, a fa- és fémmeg-
munkálás. Immáron 22 éve szívvel, 
lélekkel szolgálom a város kultu-
rális közét, amin nem is szeretnék 
változtatni a jövőben sem. Nagyon 
hálás vagyok a városvezetésnek, 
hogy ezzel a díjjal elismerik, meg-
becsülik a munkámat és anyagi 
téren is segítő kezet nyújtanak 
terveim megvalósítására.

 V. B. 

„Tanítok, 
mert 
elképzelni 
sem 
tudnám, 
hogy ne 
tegyem” 
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„Aki mást felüdít, maga is felü-
dül”. Ez a szentírásból szár-
mazó mondat kifejezi mindazt, 
ami Kámán-Varga Emese, a 
kiskunfélegyházi városi kórház 
szociális munkása mindennap-
jait áthatja. Emese neve ösz-
szefonódott a segítéssel és a 
meghallgatással. Egy olyan, 
sokak számára ismeretlen 
szakmát választott, amelyről 
még gyakran a szociális szfé-
rában dolgozó emberek is na-
gyon keveset tudnak. Mikor 
interjút kértem tőle, örömmel 
vállalta. Úgy gondolta ugyanis, 
hogy munkája által betekin-
tést nyújthat ebbe a sok ne-
hézséggel, de rengeteg boldog 
pillanattal átitatott pályába. 
Elhivatottságáért városi kitün-
tetésben részesült, amelyet 
augusztus 19-én, az ünnepi 
testületi ülésen vehetett át.

– Mit gondolsz, miből adód-
hat a szociális munka 
ismeretlensége?

– Nem olyan régen egy riport-
ban az utca emberét kérdezték, 
hogy szerintük milyen munkát vé-
gez a szociális munkás. A kérdés-
re adott válaszokban volt, aki az 
utcát seprőkre, szemetet szedők-
re gondolt. Persze akadt olyan is, 
akinek a betegek ápolása is eszé-
be jutott, de valójában az élet szá-
mos más területén is lehet velünk 
találkozni. Ott vagyunk például a 
gyermekvédelemben, családsegí-
tésben, idősellátásban, kórház-
bakban, de a szociális munkások 
foglalkoznak szenvedély és pszi-
chiátriai betegekkel, a fogyatéko-
sokkal is.

– Te hogyan fogalmaznád 
meg a munkád lényegét?

– Röviden: hivatalosan és hiva-
tásból végzett segítői munka egyé-
neknek és csoportoknak. Segítek 
például a felmerült problémák 
megoldásában, válságokban és 
szükséghelyzetekben, mindennapi 
személyes kihívásokban… Bár-
milyen nehéz helyzetben, legyen 
szó akár szociális ellátásra való 
igényről, tanácsadásról, informá-
ciónyújtásról, érdekérvényesítés-
ről, csoportfejlesztésről. Azt tesz-
szük ilyenkor, amiről hisszük, hogy 
jobbá és teljesebbé teheti a másik 
életét. 

– Honnan ered a szociális 
érzékenységed?

– Ezt a képességet a szülő ház-
ból hoztam magammal. Anyukám 
hosszú évekig járt idős emberek-
hez beszélgetni, ételt vitt nekik, 
szükség esetén mosott rájuk, 
mindezt örömmel és önzetlenül. 
Apukám is nem egyszer karolt fel 

elesett embereket. A szülői minta 
meghatározó volt számomra. 

– Te találtad meg a pályát, 
vagy a pálya talált meg téged?

– 2002-ben a félegyházi Szivár-
vány Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézményben indult egy 
önkéntes beteglátogató képzés, 
a Kapu program részeként. Ezt 
elvégeztem, és minden percét 
élveztem. Éreztem, hogy dolgom 
van az idősekkel. Igaz, véletlenül 
csöppentem ebbe a képzésbe, 
de azóta szívügyem az idősek-
kel való foglalkozás. Olyannyira, 
hogy barátaim biztatására – akik 
látták a lelkesedésemet, elköte-
leződésemet – beiratkoztam a 
főiskolára, hogy diplomával a ke-
zemben, hivatalosan is tudjam se-
gíteni, képviselni őket. A kórházi 
munkám mellett önkéntesnek is 
megmaradtam. Főleg a kórházból 
kikerült időseket látogatom, akik 
igénylik, hogy ne szakadjon meg 
közöttünk a kapcsolat.

– Mit tartasz a legszebbnek a 
munkádban?

– Tíz év óta igyekszem máso-
kért élni egy kórházi közegben. 
Ott, ahol néha rövidebb ideig, de 

gyakran több héten keresztül is 
betegen fekszenek emberek. A 
legtöbb esetben nem látványos 
a munkám. Mégis hiszem, hogy a 
személyem, a segíteni vágyásom 
talán könnyebbé teszi a rám bízott 
emberek életét. Naponta próbálok 
mosolyt, erőt, hitet, kitartást adni, 
vagy egy-egy beteg szociális prob-
lémáját megoldani. Jelen vagyok 
és segítek egy-egy nagyon kiszol-
gáltatott helyzetben lévő betegnek, 
vagy haldoklónak. Számomra min-
den élet érték, amit tisztelni kell! 
Legyen az egészséges vagy beteg, 
fiatal vagy idős, időlegesen be-
teg vagy tartósan fogyatékkal élő. 
Óriási értéknek tartom az ember 
és ember közötti kapcsolatokat. 
Munkám során épp ezért kiemelt 
hangsúlyt fektetek a segítő beszél-
getésre. Így egyrészt fény derülhet 
arra is, hogy hol van elakadás, ami 
megoldásra vár, másrészt, azt lá-
tom, hogy a betegek sokszor nagy 
hiányt szenvednek a beszélgeté-
sekben. Érezni rajtuk a félelmet, 
a szorongást, az „elárvultságot”. 
Megtisztelő, ahogy beavatnak a bi-
zalmukba, életük féltett titkaikba, 
és beengednek az intim szférájuk-

ba. Így életük része tudok lenni, 
útitárs a fájdalmas, reménytelen-
nek tűnő magányos utakon. Ezek 
az emberi kapcsolatok engem is 
gazdagítanak.

A mi hivatásunkra jellemző, hogy 
az élet árnyékos oldalával találko-
zunk, de úgy gondolom, az igazi 
szeretetnek és segíteni vágyásnak 
a segítő tettekben kell megnyilvá-
nulnia. Az teszi izgalmassá a mun-
kámat, hogy nincsenek klisék, a 
módszerek nem alkalmazhatók re-
ceptszerűen. Ami az egyik ember 
egyéniségének megfelel, a másik 
számára nem. Valakinél több ér-
zelmi, másnál több értelmi megkö-
zelítéssel lehet eredményt elérni.

Ha azt kérdezed tőlem, hogy mi 
a kórházi munkámban a legszebb, 
talán azt a kórházi krónikus bete-
gektől gyakran elhangzó monda-
tot emelném ki, ami így hangzik: 
„Szóljon Emesének, majd ő elin-
tézi!” Megható és megtisztelő a 
felém irányuló bizalom! Én pedig 
minden erőmmel, tudásommal 
igyekszem olyan megoldást találni, 
ami a megelégedésüket szolgálja. 
Naponta megtapasztalom az adás 
örömét és a szentírás szavainak 
igazát: „Aki mást felüdít, maga is 
felüdül.”

– Mit gondolsz az 
elismerésedről?

– Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy ily módon is elismerik a 
kórházban végzett szociális segí-
tői munkámat. Kicsit úgy érzem, 
hogy ez a díj most nem csupán 
rólam, hanem magáról a szociális 
ágazatról is szól, ami eddig talán 
nem kapta meg a méltó figyelmet. 
Az elismerés kapcsán különösen 
nagy öröm számomra, hogy be-
szélhetek arról a szolgálatról, amit 
naponta sok ezren másokért vég-
zünk szociális munkásokként. Rab 
Zsuzsának van egy idézete: „Az 
ember szeme annyi, amennyi te-
kintet beleivódott. Az ember sorsa 
annyi, ahány sorssal összefonó-
dott.” Nekem nagyon sok ember 
tekintete ivódott a szemembe, és 
rengeteg sors megismerője lettem. 
Hálás vagyok, és felemelő érzés a 
számomra, hogy olyan munkám 
van, amit annyira szeretek, hogy 
minden nap örömmel megyek dol-
gozni. Így nekem jutalom az, hogy 
dolgozhatok, és hogy segíthetek! 

 V. B. 

Útitárs a fájdalmas,  
magányos utakon
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A gyógyítás az életük
Július elseje minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen 
a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentője-
ként ismernek. Kiskunfélegyházán ezúttal július 10-én ismerték 
el a kórházi és egészségügyi dolgozókat az intézményben rende-
zett ünnepségen.

A Semmelweis-napot ezúttal a 
városi kórház kertjében tartották 
meg, ahol először Csányi József 
polgármester köszönte meg a 
kórházi és egészségügyi dolgozók 
egész éves kitartó munkáját. 

Ezt követően dr. Svébis Mi-
hály, a Bács-Kiskun Megyei Kór-
ház főigazgatója szólt az ünnepség 

résztvevőihez. Elmondta: örömmel 
jött el a rendezvényre, hiszen ta-
pasztalatból tudja, hogy emberi-
leg és szakmailag is összetartó a 
félegyházi kollektíva. Párhuzamba 
állította Semmelweis Ignác tudo-
mányos felfedezését a gyerme-
kágyi lázzal kapcsolatban, illetve a 
jelenlegi koronavírus-járvány elleni 

küzdelmet, mindkét esetben a kór 
felfedezése után megtalált gyógy-
módra utalva. Optimistán tekint a 
jövőbe, szerinte erre is meglesz az 
ellenszer, ugyanis virológusok sze-
rint újabb hullám érkezik. 

Végezetül dr. Körtvélyessy 
András, a városi kórház főigazga-
tó-helyettese emlékeztetett arra, 
hogy 2013-ban tartották meg elő-
ször az intézményben az egész-
ségügyi dolgozók napját. Néhány 
gondolatban ismertette Semmel-
weis Ignác munkásságát. Elmon-
dása szerint a jelenlegi vírus-

helyzetben élen járt a félegyházi 
kórház a járvány megelőzésében 
az országos események előtt nagy-
jából egy héttel, hiszen a kialakí-
tott szűrőpontok, a fertőtlenítés 
mind ezt a célt szolgálta. Pozitív 
hozadéka is volt az elmúlt három 
hónapnak, ugyanis véleménye sze-
rint az eddig is erős csapat még 
jobban összekovácsolódott. Meg-
köszönte a kiváló együttműködést 
és a folyamatos segítséget a város 
önkormányzatának, a megyei kór-
ház vezetésének, valamint a ren-
dezvény támogatóinak. 

A köszöntések után dr. Körtvé-
lyessy András főigazgató-helyettes 
és dr. Svébis Mihály főigazgató ad-
ták át a kitüntetéseket, elismeré-
seket.  L. I.

Kimagasló munkájáért a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
elismerő oklevelét vehette át Surányiné Pap-Ferenc Izolda, a Kis-
kunfélegyházi Védőnői Szolgálat munkatársa.

25 éves munkaviszonyuk alapján  
kitüntetett személyek:

Faragó Attiláné ápoló – Kardiológia, rehabilitáció
Farkas Ferenc kerti segédmunkás  

– Gazdasági csoport, parkfenntartás
Nagyné Hürkecz Ildikó fizioterápiás asszisztens – Mozgásszervi 

rehabilitáció III.
Pomáziné Fekete Éva diplomás ápoló – Egynapos sebészet

Sztakó János beteghordó  
– Ápolási Igazgatóság, beteghordók

Tóth László kerti segédmunkás  
– Gazdasági csoport, parkfenntartás

Tóthné Farkas Gabriella – döntéselőkészítési csoportvezető
Varga Zoltán beteghordó  

– Ápolási Igazgatóság, beteghordók

30 éves munkaviszonyuk alapján  
kitüntetett személyek:

Tarjányi Gabriella intézményvezető  
– Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat

Pappné Szabó Szilvia endoszkópos szakasszisztens  
– Gastroenterológia

Péter-Szabóné Pap Andrea ápoló  
– Bőrgyógyászat, szakrendelés

40 éves munkaviszonyuk alapján  
kitüntetett személyek:

Csősziné Juhász Ildikó telephelyvezető ápoló  
– Ápolási Igazgatóság

Demeter Ildikó gazdasági nővér – Mozgásszervi rehabilitáció
Patyi Józsefné asszisztens – Gyermek szakrendelés

Szabóné Kónya Erzsébet pszichiátriai ápoló – Pszichiátria
Túri Istvánné ápoló  
– Krónikus osztály

Fotó: Fantoly M
árton
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Gyenes Attila lett a Dózsa György 
iskola intézményvezetője
A 2020-2021-es tanévtől Gyenes Attila vezeti a félegyházi Dózsa 
György Általános Iskolát. A nemrégiben kinevezett intézményve-
zető 1997 óta tagja a tantestületnek, 2015 óta intézményveze-
tő-helyettesként dolgozik az iskolában. 2019-ben a Kecskeméti 
Tankerületi Központ nevelő-oktató munkáját az „Év pedagógusa” 
díjjal ismerte el. Vezetőként a hagyományok ápolása mellett a 
magas színvonalú szakmai munka és a folyamatos fejlődés mel-
lett kötelezi el magát.

– Milyen út vezette a pedagó-
gus pályára?

– A Petőfi Sándor Gépészeti 
Szakközépiskolában érettségiztem 
általános gépszerelő és karbantar-
tó szakon. Családi örökségként az 
asztalos szakmát is elsajátítottam. 
Műszaki ismereteimet az iskolai 
karbantartás koordinálásában és 
fizikai segítésében kamatoztatom. 
Informatika tanári végzettségem 
mellett ECDL vizsgáztatóként 
és képzésvezetőként dolgoztam. 
Jártas vagyok honlapok üzemel-
tetésében, hálózatok karbantar-
tásában. Sokáig üzemeltettem 
óráim mellett az iskola hálózatát. 
A diákönkormányzat segítő peda-
gógusként és gyermekvédelmi fe-
lelősként betekintést nyerhettem 

a családok életébe, megismerhet-
tem nehézségeiket és külső kap-
csolatokat építhettem. A Műszaki 
Könyvkiadónál alkotószerkesztő-
ként technika tankönyvet írtam és 
lektoráltam felső tagozatos diákok 
számára. Rendszeresen vezetek 
képzéseket a Dél-Alföldi Régióban 
a POK szervezésében minősítés-
re való felkészülés, tanfelügyelet 
témakörben.

– Mit jelentett Önnek a Dózsa 
György Általános Iskolában töl-
tött több mint három évtized?

– Kötődésem az intézményhez 
sokrétű. 1981-ben itt kezdtem 
elsősként, majd a katedra másik 
oldalára kerültem. Az intézmény 
falai között eltöltött 31 év alatt 
szinte minden szemszögből meg-

tapasztaltam az itt folyó mun-
kát és oktatást. Diákként sokat 
kaptam a tanáraimtól, akik közül 
többen ma kollégáim. 1997-től 
dolgozom itt, informatikát és tech-
nikát tanítottam. Szakos tanár-
ként, gyermekvédelmi felelősként, 
a diákönkormányzat munkáját se-
gítő pedagógusként, tanulószobai 
nevelőként, rendszergazdaként, 
ha szükség volt rá akkor karban-
tartóként, pályázatíróként, majd 
intézményvezető-helyettesként te-
vékenykedtem iskolám diákjai és 
az itt dolgozók érdekében. Ezért 
elmondhatom, hogy az intézmény-
ben eltöltött évek alatt az iskola 
működésének szinte minden terü-
letén szereztem szakmai és gya-
korlati tapasztalatot. 

– Milyen tervekkel lát 
munkához?

– Pályázatom megírásának 
fő motivációja az oktató-nevelő 
munkához, az intézményhez, a dó-
zsás közösséghez való tartozás 
és kötődés. Biztosnak érzem azt 
a szakmai tudást, emberséget, 
gyerekszeretet, amellyel a nevelő-

testület rendelkezik. Ez ad hátte-
ret a vezetői munka elvégzéséhez, 
amit támogató és együttműködő 
partnerségre szeretnék építeni. 
Úgy érzem, rendelkezem azokkal 
a kompetenciákkal, tudással, is-
meretekkel, kapcsolatokkal, ame-
lyek egy jól szervezett, szakmai-
lag magas színvonalon teljesítő, 
gyermekbarát iskola vezetéséhez 
szükségesek. Kollégáimmal, a 
Kecskeméti Tankerületi Központ-
tal, a szegedi Pedagógiai Oktatá-
si Központtal, Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzatával és min-
den külső partnerrel a kialakított 
jó munkakapcsolat fenntartására 
törekszem. 

Új vezető a Waldorf-intézmények élén
A Waldorf-pedagógia megismertetője, a módszer alkalmazója 
Kiskunfélegyházán egyértelműen Feketéné Csikós Szilvia. Ő 
volt az, aki a kezdeti 5 fő óvodás létszámból kitartásával, hité-
vel és kemény munkájával egy összetartó, szerető közösséget 
alakított ki, amely ma már több mint 150 főt számlál. A Rudolf 
Steiner oktatási filozófiáján alapuló emberközpontú pedagógiát 
képviselő első magyarországi Waldorf-iskola 1926-ban, Budán 
kezdte meg működését.

– Az elején, amikor a Wal-
dorf-iskola és óvoda „álom” ter-
veiről meséltem, sokan kinevettek 
– emlékszik vissza Feketéné Csi-
kós Szilvia a kezdetekre. – A sa-
ját gyermekem volt a legnagyobb 
motiváló erő, akkor még érte, 
értük léptünk erre az alternatív 
útra. Sokfelé nézelődtünk, majd 
rátaláltunk a Waldorf-módszerre. 
Tudtam, hogy ez az az út, ez az 
a szerető és elfogadó közeg, amit 
meg szeretnénk valósítani a váro-
sunkban, s ahol biztos helyen tu-
dom majd a gyermekeimet. 

Szilvia elmondta, hogy a Wal-
dorf-iskolák egy államilag elfo-
gadott alternatív kerettanterv 
mentén tanítanak, amelynek 
mozgatórugói a tapasztalat útján 

történő tanulás, az összes érzék-
szerv bevonása a tanulási folya-
matokba, kicsi gyermekeknél a 
sok-sok mozgás, az élmények. 
Igazán fontos számára, hogy itt 
elfogadják a gyermeket olyannak, 
amilyen. A pedagógusok szerepe 
a tanítás mellett, hogy segítsék a 
tanulókat saját útjuk megtalálásá-
ban és felfedezésében. 2008-ban 
megalakult a Félegyházi Waldorf 
Egyesület, mint fenntartó és öt 
gyermekkel 2010-ben elindult – 
akkor még az Arad utcában – Kis-
kunfélegyháza első Waldorf-óvo-
dája. Törvényeket bújtak és a 
legnagyobb precizitással előké-
szítettek mindent, amire szükség 
volt. Aztán a létszám az évek alatt 
növekedett, megnyitott az álta-

lános iskola, majd a gimnáziumi 
oktatás is elindult. 

Most, 12 év után Feketéné Csi-
kós Szilvia más kihívások elé néz. 

– Hónapok óta formálódott már 
bennem a gondolat, miszerint el-
érkezett az idő, hogy átadjam a 
feladataimat másoknak. Rengeteg 
szép emlék fűz ehhez az intéz-
ményhez, ehhez a közösséghez. 
Hálás vagyok a Jóistennek ezért 
a „szerepemért”, a munkámhoz 

kapott erőért, a kitartásért, a sok 
új barátságért, és a szeretetért, 
amit itt kaptam és adhattam. Au-
gusztus 31-éig vagyok még vezető, 
szeptember 1-jétől egy 4 tagú ve-
zetői csapat veszi át az intézmény 
irányítását. Mézes Mihály lesz az 
intézményképviselő. A három ta-
gintézménynek, az óvodának, az 
iskolának és a gimnáziumnak egy-
egy tagozatvezetője lesz. 

– Nyitott ajtókat hagyok magam 
mögött, tudják jól a kollégáim, 
hogy itt vagyok, és bármikor szí-
vesen segítek. Ám hiszem, hogy 
rövid idő alatt beletanulnak az 
új helyzetbe és megoldják a rá-
juk váró feladatokat. A döntésem 
harmóniával és békességgel tölt 
el. Mindenképp megnyugtató az 
a tudat, hogy a családom stabil 
„háttérországként” áll mellettem 
most is, mint eddig is mindig – 
így ebben a döntésemben is tá-
mogattak. Az elkövetkező időre 
már vannak új ötleteim, amelyek 
ugyancsak nagy lelkesedéssel töl-
tenek el. 

 Z. A. 
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Mindszenty Emlékérmet kapott Pákh Tibor
A Mindszenty Társaság Pákh 
Tibornak adományozta a Mind-
szenty Emlékérmet.

Az elismerést Pákh a Magyar-
országért és a magyar szabadsá-
gért a megpróbáltatások idején 
is vállalt áldozatos szolgálatáért, 
Mindszenty József tanításához, 
tanúságtételéhez és szellemi örök-
ségéhez való hűségéért, a főpásztor 
emlékét őrző és azt életben tartó, 
szoborállító tevékenységéért kapta.

Pákh Tibor az emlékérmet au-
gusztus 20-án vette át Pilisvörös-
váron, a Szent Erzsébet Otthon-
ban, Mindszenty szobra mellett. 
A 96 esztendős díjazottat a Mind-

szenty Társaság nevében Horváth 
Béla laudálta. A méltatást Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöké-
nek, a Mindszenty Társaság ügy-
vezető elnökének köszöntője és a 
Mindszenty Emlékérem átadása 
követte. Pákh Tibor a nemzeti el-
lenállás legendás személyisége, 
akit a kommunista időkben üldöz-
tek, bebörtönöztek, megkínoztak.

 Forrás: Magyar Hírlap

A GYARMATI 
DEZSŐ TERMÁLFÜRDŐ ÉS 
TANUSZODA NYITVATARTÁSA

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd–vasárnap: 

10.00 – 22.00 óráig

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Nyertes pályázatok
Mindkét nyáron benyújtott pályázatán nyert 
a Kiskunfélegyházi Városi Könyvtár – erről a 
napokban értesítette az intézményt a Nem-
zeti Kulturális Alap (NKA) Közgyűjtemények 
Kollégiuma.

Az egyiket a koronavírus-járvány terjedési 
kockázatának csökkentésére szolgáló eszkö-
zök beszerzésére írták ki. A pultok elé már fel-

helyezték a plexifalat, amellyel védik a könyv-
tárosokat és a látogatókat. Megvásároltak egy 
ózongenerátort is, amellyel az olvasók által 
visszahozott karanténba került dokumentu-
mokat fertőtlenítik.

A másik pályázatot csak Minősített Könyv-
tár címmel rendelkező könyvtárak adhatták 
be. Ezt az elismerést idén január 22-én a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából Budapesten 
megrendezett ünnepségen vette át Kállainé 
Vereb Mária könyvtárigazgató.

A sikeres pályázat a könyvtár arculatának, 
szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, 
intézményi imázsának erősítését szolgáló 
projektek megvalósítására ad lehetőséget. 

Többek között a 
főbejáraton be-
érkezve, a folyo-
són információs 
oszlopot helyez-
nek el, ami nagy 
segítséget nyújt 
az eligazodás-
ban, nem csak az alkalmi vendégeknek. Rát-
kai Zsuzsa grafikussal közösen feliratokat 
terveznek meg és raknak fel a könyvtári terek-
be, az intézmény ismert, illetve kevésbé ismert 
szolgáltatásait bemutató színes szórólapokat 
készítenek el, valamint újabb manócskákkal 
teszik barátságosabbá a Gyermekbirodalmat.

KÖNYVTÁRSAROK

A trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója 
alkalmából a Félegyházi Közlöny kéthetente egy-egy verset 
ad közre, emlékezve történelmünk e sötét napjára.

Tolcsvay Béla: Szép 
szerelmem, Magyarország
Öregapám megőrizte,
Édesapám jól becsülte,
Édesanyámtól tanultam:
A magyar nyelvet én.

Szülőföldem ékessége,
Az én hitem hirdetője,
Szép nyelvemnek száz virága,
Nyíljál büszkén a világra.

(Az) én szerelmem Magyaror-
szág, szép szerelmem ez az 
ország
A virágod piros, fehér, zöld
Szép szerelmem, Magyarország, 
én szerelmem ez az ország
Áldott legyen mindég ez a föld.

Ha megkívánják szép virágát,
Letörhetik aranyágát,
Letörhetik, de nem bánom, mer’ 
újra kihajt a virágom.

(Az) én szerelmem Magyaror-
szág, szép szerelmem ez az 
ország,
A virágod piros, fehér, zöld,
Szép szerelmem, Magyarország, 
én szerelmem ez az ország,
Áldott legyen mindég ez a föld.

Intermezzo
Szülőföldem ékessége,
Az én hitem hirdetője,
Szép nyelvemnek száz virága,
Nyíljál büszkén a világra.

(Az) én szerelmem Magyaror-
szág, szép szerelmem ez az 
ország,
A virágod piros, fehér, zöld,
Szép szerelmem, Magyarország, 
én szerelmem ez az ország,
Áldott legyen mindég ez a föld.

Szeretlek, nagyon szeretlek.

Idén rendhagyó módon szervezte meg Balla László, a térség ön-
kormányzati képviselője a Tréfás Békás Forgatagot a Bajcsy utcai 
játszótéren. A rendezvény elsősorban a gyermekeknek kedvezett.

A részvétel – így többek között a 
légvár, az óriás trambulin és a go-
kartok használatáért, továbbá a 
szívesen és korlátlanul kínált fán-
kért és palacsintáért cserében – a 
gyerekeknek egy-egy Félegyházá-
ról készült rajzzal kellett regiszt-
rálniuk. Óvodások és iskolások 
szép számmal voltak jelen a rend-
hagyó forgatagon, a belépőként 

leadott rajzaik közül pedig a (nem 
túl szigorú) zsűri Rosta Ferenc 
alpolgármester vezetésével végül 
Borbás Marcell, Fehér Márk, 
Fehér Zoltán és Rácz Boglárka 
alkotásait találta a legszebbnek. 
Ezért őket a támogatók, a félegy-
házi kosarasok és kézilabdások 
ajándékkal jutalmazták, amit a 
városházán vehettek át a gyerekek. 

Tréfás Békás 
kicsit másként
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt  
intézkedések közül melyiket támogatná? 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás

MK_koronavirus_konzultacio_204x275mm.indd   1 2020. 08. 17.   15:28:43
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Újszülöttek: Porubcsánszki Ferenc (anyja neve: 
Rigó Vivien), György Iván (Borshsosh Tatjána), 
Szili Vanda (Zádori Patrícia), Kis Korina Gyöngyi 
(Szabó Csilla), Tóbiás Liliána (Trungel Tünde), Po-
lyák Máté (Ádám Kitti), Kiss Zalán (Dósai Diána), 
Karsai Zétény (Kurucz Tamara), Csontos Alexandra 
(Cseri Nikoletta), Demeter László (Gémes Eszter), 
Németh Elizabet (Borsos Brigitta), Tóth Kristóf (Ola-
jos Zsuzsanna), Toldi Vendel (Mészáros Zsanett), 
Fodor Kristóf Ferenc (Molnár Andrea), Nagy-Gál 
Anna (Koncz Judit), Kiss Erzsébet (Koczó Erzsé-
bet), Kocsis Maja (Juhász Zita), Bitó-Galló Soma 
(Galló Orsolya), Fazekas Milán (Kiss Klaudia), 
Timár Flóra (Kelemen Anett), Urbán Anna (Sinkó 
Dorina), Vincze-Szabó Máté (Szabó Szabina), Vas 
Hanna Alexa (Győrfi Irma Beáta), Bosnyák Benett 
Attila (Tóth Ilona Katalin), Rózenbercki Maja Krisz-
tina (Kelemen Csilla), Jaksa Máté (Mesterházy Be-
áta), Szólya Botond (Ambrózi Anita), Ficsór Áron 
Dorián (Tóth Zita), Nemcsok Natasa (Trombitás 
Vivien), Rácz Maja Alexandra (Fülöp Alexandra), 
Tamási Milán (Ferenczi Ildikó), Bálint Erzsébet 
(Borsodi Brigitta), Balogh Szabolcs Ákos (Farkas 
Zsuzsanna Edit), Forgó Milán Mihály (Sinkó Ildikó 
Tünde), Rácz Meláni Emili (Koródi Kinga Barbara), 
Váradi Emil Dávid (Tarjányi Lili), Vakulya Sára (La-
jos Mariann), Kutalik Kolos (Szabó Fanni), Szabó 
Luca (Molnár Ágnes Lotte), Bíró Máté (Kemény 
Annamária), Szegedi Gábor (Berta Beáta), Tóth 
Zsófia (Városi Nikolett), Farkas Mira (Nagy Nóra), 
Bakró Lóránt (Rádi Gabriella), Kiss Kornél (Mágori 
Szilvia), Dorogi Zsolt Levente (Vida Anikó)

Házasságot kötöttek: Kovács Márta – Palatinus 
Zsolt, Hajdú Piroska – Lovas József, Keserű Kitti 
Szilvia – Tóth Zoltán, Rácz Annamária – Osza Jenő 
Béla, Győri Andrea – Balogh Gergely, Horváth Klau-
dia – Farkas Tamás, Harmath Hajnalka – Csányi 
Attila, Nagy Bianka – Szántó Zoltán, Tóth Tamara 
– Kaczynski Csaba György, Czakó Zsuzsanna – 
Frendl József, Monda Hajnalka – Horváth István, 
Botra Zsuzsanna – Berente Tamás, Szalma-Réczi 
Valéria Eszter – Tóth Csaba, Demeter Barbara – 
Pintér István Sándor, Fábián Szimonetta – Seres 
Szilveszter, Kiss Anett – Kovács Róbert, Rab Anna 
– Ábel Máté, Sipos Ágnes – Sohajda Gyula, Né-
meth Rita – dr. Pozsár István, Fehér Tímea – Palati-
nus Ádám, Kovács Klaudia Katalin – Kovács Ádám, 
Ipacs Szilvia – Nyári Mihály, Vetter Fanni – Kis-Cza-
kó Henrik, Ábrahám Anita – Herczeg Péter, Szekér 
Mária Krisztina – Dömsödi József László, Fodor 
Anett – Ormándi Zoltán, Gácsi-Kiss Nóra – Tarjá-
nyi Dávid, Berneczei Nikoletta – Rácz Róbert, Kis 
Adelina Anett – Gulyás Gábor, Rácz Mónika – Antal 
János, Bédi Tímea – Palatinus András Mihály, Agár-
di Bernadett – Suba Zsolt, Nagy Alexandra – Fekete 
András, Rádi Beáta – Rádi Ferenc, Kovács Andrea 
– Deák Tamás, Király Márta – Árvai Sándor, Jantyik 
Marianna Judit – Szabó Richárd, Dora Szilvia – Né-
meth Zoltán Zsolt, Konkoly Nikoletta – Csikós Ta-
más, Lukács Sarolta Kitti – Tapodi Edvin, Juhász 
Katalin – Fekete Norbert, Hegedűs Edina – Müller 
Szabolcs, Kovács Zsófia – Barta Dávid

Meghaltak: Pollák István, Vígh Lajos János, Sán-
dor Béla, Szabó Miklós, Tóth István Károly, Endre 
Józsefné Kovács Ilona, Somfai Andrásné Kárpáti 
Eszter Margit, Vidéki Károly, Gulyás László, Pará-
di Mihályné Berta Erzsébet, Bitó Attila, Tajti Balázs, 
Kis-Pál Istvánné Seres Ilona, Gál Ferencné Retkes 
Anna, Rigó Tibor, Kis-Szabó Lászlóné Hajagos-Tóth 
Mária Magdolna, Praczu Mihály, Dongó János Mi-
hályné Horváth Gizella, László Imre Györgyné Tóth 
Mária, Szlávik János, Tímár Sándor, Fábián József, 
Horváth József, Fekete József, Papp József, Tamási 
Jánosné Miklós-Illés Etelka, Kovács Lajosné Víkor 
Lenke, Fekete Gáborné Keserű Margit, Turcsányi 
Lászlóné Dajka Erzsébet, Zsigó Imre, Makra Jenő, 
Tóth Tibor, Czombos János, Szatmári József – 
Kiskunfélegyháza, Mezei Józsefné Bozó Veronika, 
Káldi Józsefné Aczél Szabó Irén, Jusztin Antalné 
Kolozsvári Piroska Erzsébet, Szekér Istvánné Acsai 
Zsuzsanna, Szekér Istvánné Acsai Zsuzsanna, Mi-
hala László Attila – Kecskemét, Deák János József 
– Lajosmizse, Bereczki Gáborné Szente Varga Má-
ria Magdolna – Fülöpháza, Szögi Andrásné Simon 
Mária, Kovács-Bera Istvánné Ruskó Rozália, Rácz 
Mátyásné Balla Ilona – Kiskunmajsa, Gyarmati 
Dezső – Orgovány, Péter-Szabó Ferencné Farkas Pi-
roska, Németh László – Tiszakécske, Török Lász-
lóné Nagy Terézia – Ágasegyháza, Dobosi József 
– Helvécia, Pap István, Nemes Béla – Lakitelek, 
Ország József – Gátér, Tóth Antalné Márta Mária 
– Forráskút, Kopecsni Józsefné Janovszky Rozália 
Alojzia – Budapest, Horváth Ferencné Ferkó Sára, 
Horváth Ferencné Ferkó Sára – Nyárlőrinc, László 
Árpád Mátyás – Pálmonostora, Kucsora Józsefné 
Meggyesi Erzsébet – Csongrád, Nagy Jenő Gyula 
– Jászszentlászló

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az ingyenes rendezvény a Kiskunfélegyházi 
Védőnői Szolgálat, az Egészséges Félegyházá-
ért Egyesület és az Egészségfejlesztési Iroda 

közös szervezésében lesz szeptember 5-én, 
szombaton 8.45 és 18 óra között a Móra Fe-
renc Művelődési Központban és a Korona 

utcai parkolóban. A programot 10 órakor dr. 
Ónodi Izabella, a Művelődési és Szociális Bi-
zottság elnöke nyitja meg, ezt követően egész 
nap szűrővizsgálatok, bemutató és prevenciós 
foglalkozások, állapotfelmérések, előadások 
várják az érdeklődőket. A részletes programot 
keressék honlapunkon!

Az MLSZ támogatását élvezik a polgárőrök
A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület egy sike-
res pályázatnak köszönhetően 120 ezer forint támogatást ka-
pott idén júliusban a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, amit rádi-
ók beszerzésére fordítottak. Ezek ugyanis elengedhetetlenek a 
labdarúgó mérkőzések biztonsági feladatainak ellátása közben. 
Marczényi Csaba elnök elmondta, hogy 2019-ben 10 alkalom-
mal, 45 fővel, 135 órában, míg 2020-ban 5 alkalommal, 22 fővel, 
66 órában állt rendelkezésre az egyesület a megye I. és megye 
II. összecsapásain, közöttük a KHTK mérkőzések alatt is. 

A Petőfi Sándor Polgárőr Egye-
sület 25 évvel ezelőtt, 1995. no-
vember 23-án alakult, Marczényi 
Csaba és Berecz József, akkori 
képviselő kezdeményezésére. Az 
azóta közhasznú szervezetként 
működő polgárőrség célja a vá-
ros biztonságérzetének javítása, 
együttműködve a rendőrséggel és 
az önkormányzattal. 

Marczényi Csaba hangsúlyoz-
ta, hogy karitatív szervezetként az 
elmúlt években árvizeknél, hatá-
rátkelőkön is segítettek, és az idei 

vírushelyzet kapcsán is kivették a 
részüket a védekezésből. Jelenleg 
72 fő az egyesület létszáma. Mun-
kájukat számos díjjal ismerték el, 
legutóbb, augusztus 19-én, az elnök 
„Kiskunfélegyháza Város Hagyo-
mányőrző és Hazafias Tevékenysé-
géért” kitüntető díjat vehetett át.

– Úgy gondolom, ez az elismerés 
nemcsak a személyemnek, hanem 
az egész egyesületnek szól. Nagyon 
örülök neki, igazán megtisztelő. Jó 
érzéssel tölt el, új lendületet ad – 
tette hozzá a díjazott.

Egészségnap lesz Félegyházán
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az 
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. 
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassí-
tani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rend-
szert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb 
járványhullám veszélye továbbra is fennáll. 

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

MK_koronavirus_konzultacio_204x275mm.indd   2 2020. 08. 17.   15:31:12
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Nosztalgiázva tekint vissza sport-
pályafutására Sahin Dezső, a fél-
egyházi labdarúgás legendás egyé-
nisége, korábbi labdarúgó, edző. 
Játékosként a Kiskunfélegyházi 
Vasas színeiben kezdte el labdarú-
gó pályafutását és a tehetségének 
köszönhetően tizenévesen már a 
felnőtt csapatban szerepelt. 1964-
ben 19 éves volt, amikor a legjobb 
16 között az MTK ellen léphetett pá-
lyára Magyar Kupa mérkőzésen. Az 
5 ezer néző előtt lejátszott és máig 

emlékezetes találkozón góllal vette 
ki részét a 2-2-es döntetlenből, a 
félegyházi továbbjutással végződő 
diadalból. Ezt a mérkőzést sportpá-
lyafutása legnagyobb sikerének tart-
ja. Az itteni csapatokban, a Kiskun-
félegyházi Vasasban, a Honvéd Kun 
Béla SE-ben és a Szövetkezeti SE-
ben 500 bajnoki mérkőzésen sze-
repelt. A születésnapja alkalmából 
otthonában emléklappal köszöntöt-
te Balla László, alpolgármester, 
illetve Varga Ferenc speaker. 

Félegyháziak is átúszták 

A koronavírus-járvány sem tántorí-
totta el a felkészülésben résztvevő-
ket az idei, 38. Lidl Balaton-átúszás-
tól. A Révfülöp és Balatonboglár 
közötti 5200 méteres távot mintegy 
8 ezren vállalták és további ezren 
vágtak neki az első alkalommal 
meghirdetett féltávnak, ők a célból 
indultak és ugyanoda értek vissza. 
Kiskunfélegyházán immár második 
éve a Félegyházi Szabadidő és Sport 
Nonprofit Kft. programirodája szer-
vezett felkészülést az úszásra. A ta-
valyi évhez képest többen, mintegy 
húszan készültek a programiroda 
segítéségével, összesen pedig 33 
félegyházi úszó teljesítette a távot 
– tudtuk meg Iványi Ferenctől, a 
programiroda vezetőjétől.

A Balaton-átúszást teljesítők ne-
vei most is megjelennek egy táblán 

a Félegyházi Parkfürdő területén, 
ezzel is ösztönözve a többi úszót.

Teljesítők névsora: ifj. Pozsár 
Dávid, Gecse Brigitta, Szent-
miklóssy Barnabás, Vízhányó 
András, Sebők János, Nagy Pé-
ter, Fazekas Marcell, Urbán Ta-
más, Megyesi László, ifj. Pozsár 
Adrienn, Vízhányó Gáspár, Ka-
lotai Zsuzsanna, Rácz Vivien, 
Csergő József, Kecső Máté, Ré-
kasi-Nagy Sándor, Kecső Bence, 
Cseszkó Tamás, Terjék Ádám, 
Pozsár Bence András, Ficsor 
Gábor, Csáki Szilárd, Csordás 
József, Bács Kamilla, Városi 
Péter, Farkas Géza, Karádi Ro-
land, Bács Józsefné, id. Pozsár 
József, Bozókiné Tóth Gabriella, 
Szabó Henrietta, Görög Rita, id. 
Szöllősi Gabriella.

Végletekig kiélezett csatában, gól-
nélküli rendes játékidő után bün-
tetőrúgásokkal múlta felül a János-
halmi FC-t a Kiskunfélegyházi HTK a 
MOL Magyar Kupa 3. fordulójában. 
Ezzel az is eldőlt, hogy a félegyházi 
csapat az előző évhez hasonlóan is-
mét főtáblára került. Tavaly az NB 
I-es ZTE jelentette a végállomást a 

KHTK számára. Emellett a bajnoki 
szezon is elkezdődött. A félegyházi 
csapat vereséggel rajtolt, de még 
lesz idő a javításra. 

MOL Magyar Kupa 3. ford., 
08. 15.

Kiskunfélegyházi HTK – Já-
noshalmi FC 0-0 Büntetőkkel 
5-4

Éremeső a szenior úszó OB-n
A Kiskun Vízi és Szabadidő 
Sport egyesület nyolc fővel vett 
részt a gyulai országos szenior 
úszóbajnokságon. Összesen négy 
országos bajnoki első helyezést, 
négy második és kilenc harmadik 
helyezést értek el. Négy orszá-
gos bajnoki címet nyert Simon 
Géza, aki megnyerte az 50-100-
200 méteres mellúszást, vala-
mint az 50 méteres gyorsúszást. 
100 méter gyorson második és 
a 200 méteres vegyesúszásban 
is második lett. Sebők János 
50 méteres pillangóúszásban és 
a 200 méteres gyorsúszásban 
harmadik helyezést ért el. Ónodi 
László a 200 méteres hát- és a 
200 méteres gyorsúszásban har-
madik lett. Holló Szabó Viktor 
50 méteres hátúszásban és 200 
méteres mellúszásban harmadik 
helyezést ért el. Urbán Tamás 
100 méteres pillangóúszásban 
második, Csenki Klára az 50 
méteres hátúszásban harmadik, 
míg Kalotai Zsuzsanna a 200 

méteres mellúszásban harmadik 
lett. A 4x50 méteres vegyesvál-
tóban az Ónodi László, Simon 
Géza, Sebők János, Provics 
András négyes ezüstérmes lett. 
A 4x50 méteres mixváltóban a 
Csenki Klára, Kalotai Zsuzsanna, 
Urbán Tamás, Holló Szabó Viktor 
négyes bronzérmet nyert.

Teniszsiker a korosztályos 
vidékbajnokságon
Szentes adott otthont 
a nyáron a korosztá-
lyos vidékbajnokságnak, 
amely a teniszezők kö-
rében a második legran-
gosabb rendezvény a ha-
zai versenysorozatban. 
Az L14-es kategóriában 
Kis-Czakó Eszter, a 
félegyházi József Attila 
iskola tanulója, a Szege-

di Gellért SE versenyzője, 
csapatban a dobogó legfel-
ső fokára állhatott. Csapat-
társai voltak: Bíró Melinda 
és Bucholcz Bora. Egyéni-
ben és párosban a döntőbe 
jutást is sikerült kiharcolni. 
Mindkét versenyszámban 
II. helyezést ért el. Utóbbit 
klubtársával, Bíró Melindá-
val együtt.

75 éves lett 
Sahin Dezső

Főtáblára jutott a KHTK
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1842. január 10-én született városunkban Magyar Gábor tanár, 
piarista szerzetes, iskolaigazgató, közéleti személyiség. 

Édesapja, Magyar Imre, aki kéz-
művesként dolgozott, 1853-ban 
íratta be 11 éves fiát a helyi algim-
náziumba. Az első osztály 40 diák-
ja közül Magyar Gábor kiemelke-
dett „komoly erkölcsi viseletével”, 
„feszített figyelmével”, „folytonos 
szorgalmával” és nem utolsó sor-
ban, kitűnő tanulmányi eredmé-
nyével. Sajnos csak egy tanévet 
végezhetett szülővárosa középis-
kolájában, mert 1854-ben a helyi 
algimnázium kényszerűségből hét 
évre bezárt. A tehetséges fiú azon-
ban Szegeden folytatta tanulmá-
nyait, majd Pesten érettségizett. 
1859-ben Vácon belépett a kegyes 
tanítórendbe, tíz év múlva pedig 
megszerezte földrajz-történelem 
szakos tanári diplomáját. Tanított 

a piarista rend gimnáziumaiban 
Tatán, Nagykanizsán, Kecskemé-
ten, ezt követően Szegeden. 1871-
ben az ottani gimnázium igazga-
tója lett, ezt a tisztséget 27 évig 
töltötte be. 

Iskolavezetői munkája mellett 
bekapcsolódott a Tisza-parti város 
kulturális életébe, irodalmi téren 
is széleskörű tevékenységet fejtett 
ki. Buzgólkodott a Dugonics-szo-
bor létrehozásán, rendezte a 
Szegednek ajándékozott Somo-
gyi-könyvtárat. 1892-ben egyike 
volt azoknak, akik a szegedi Dugo-
nics Társaság irodalmi kört mega-
lapították és abban 1898-ig, mint 
osztályelnök működött. Tevékeny-
ségének is köszönhető, hogy Sze-
geden a nagy árvíz után felépült a 

piaristák új rendháza és gimnáziu-
ma. Érdemeiért a király 1893-ban 
a Ferenc József-rend lovagkereszt-
jével, majd 1899-ben főigazgatói 
címmel tüntette ki. Ugyanebben az 
évben Szeged város díszpolgárává 
választotta, és a piaristák magyar-
országi rendfőnöke lett. 1912. au-
gusztus 5-én, Budapesten hunyt el. 

Félegyháza nyomon követte 
naggyá lett szülöttének életútját. A 
városi közgyűlés számon tartotta 
Magyar Gábor tanári jubileumait, 
és azok, valamint egyéb kitünteté-
sei és kinevezései alkalmából nem 
késett jókívánságait és gratuláció-
ját táviratilag, illetve üdvözlő jegy-
zőkönyvi kivonatban tolmácsolni. 
A piarista tanár nem mulasztotta 
el megköszönni a róla való meg-
emlékezéseket, egyik alkalommal 
pedig kijelentette, „hogy ameny-
nyiben eddigi működésében érde-

mesíthetőt talált szülővárosának 
közönsége, ez ösztönzésül fog neki 
szolgálni arra, hogy a hazafias és 
tudományos nevelés terén a jövő-
ben annál nagyobb buzgalommal 
működjék.” Halálakor a városi új-
ság nekrológja a magyar kultúra 
egyik „legfáradhatatlanabb, leg-
szorgalmasabb és legszerényebb 
munkásaként” írt róla.

 Ónodi Márta
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Magyar Gábor, a félegyházi piarista

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: 

Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Hirdetés

Készülj a tanévkezdésre! – Akár online is
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk :
Lenovo T440: Intel Core-i5 4300, 4 GB mem., 500 GB 
HDD, 14,1”-os kijelző, ½ év gar., Win10 br. ár: 99.990 Ft
Fujitsu Lifebook E780: Intel Core-i5 520, 4 GB mem., 320 
GB HDD, DVD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 55.990 Ft
Dell Latitude E6530: Intel Core-i5 3320, 8 GB mem., 128 
GB SSD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 99.990 Ft
Lenovo All in one PC: Intel Core-i5 , 4 GB mem., 250 GB 
HDD, DVD, 20”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 54.990 Ft
Új notebook:
HP 250 G7: Intel Core i3, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, web-
cam, 15,6”-os kijelző, 3év gar. br. ár: 149.990 Ft
Asus X543M: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, DVD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar. Br. ár: 106.990 Ft
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Felbőgtek a motorok
a Parkerdőben
Pontosan 10 évvel az utolsó után, újra Predator Motoros Talál-
kozót szerveztek augusztus közepén a Parkerdőben. A kétna-
pos rendezvényen fellépett az Exon, a Blues Company, a Cva-
zar, a Folkroll, Rockkalapács, Fullánk és a Jump Rock Band. 

Lovas Róbert, az esemény 
szervezője megkeresésünkre el-
mondta, hogy a tapasztalatok és 
a visszajelzések alapján a ven-
dégek, az árusok és a fellépők is 
elégedettek voltak. Több magyar 
klub mellett külföldi motorosok 

is tiszteletüket tették. Játékok, 
jókedv, motorok, jó idő, vagyis 
minden adott volt a jó bulihoz. 
Kérdésünkre elmondta, hogy 
bár vannak tervek a jövőt ille-
tően, de erről még korai lenne 
beszélni.  Z. A. 

Változott a hulladékudvar nyitvatartása
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájé-
koztatása szerint augusztustól 
a félegyházi hulladékudvar ked-
di és szerdai napokon 7 órától 
16 óráig tart nyitva, emellett 
az év hátralévő részében rend-

kívüli szombati nyitvatartással 
várja a lakosságot az alábbi 
napokon: 

szeptember 5., október 3., 
november 30., december 28., 

8 és 12 óra között.


